Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), konaného
dne 10. 4. 2018 v 17hod. v sídle spolku Sdružení rodičů Křídlo při MŠ a ZŠ Křídlovická, z.s. –
základní škole Křídlovická 30b, 603 00 Brno.
Z celkového počtu 16 členů Rady jako zástupců jednotlivých ročníků z řad třídních důvěrníků, kteří
byli zvoleni na Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a
MŠ Křídlovická, konaného dne 3. 10. 2017, se zúčastnilo 11 členů Rady a 1 aktivní třídní
důvěrník..
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.
Dále byly po celou dobu jednání Shromáždění třídních důvěrníků přítomni ředitelka ZŠ a MŠ
Křídlovická v Brně, její zástupkyně, zástupce ředitelky pro 1. stupeň, vedoucí školní družiny.
Průběh jednání:
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků.
1. Žádost pana učitele Švanigy o finanční příspěvek na ceny pro vítěze soutěže ve skoku vysokém
- Křídlovická laťka ve výši 300 Kč. Částka by byla vyplacena z finančních prostředků
získaných z členských příspěvků (dále jen z fondu) z položky odměny.
Odsouhlasení finančního příspěvku 300 Kč na ceny pro vítěze soutěže ve skoku vysokém Křídlovická laťka.
-

HLASOVÁNÍ:
pro: 11
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že byla schválena částka 300 Kč na ceny pro vítěze soutěže ve skoku vysokém
- Křídlovická laťka. Částka bude vyplacena z fondu z položky odměny.
INFORMACE:
 Bankovní účet Sdružení Rodičů Křídlo – nové číslo účtu je již na stránkách školy.
 Zápis do 1.tříd proběhne ve dnech 20. a 21. 4. 2018, do třídy Brno pak 14. 3., 20.3. a 16. 4.
2018.
 Třídní schůzky se budou konat 23. 4. 2018, prosíme třídní důvěrníky a jejich zástupce, aby
i na třídních schůzkách požádali rodiče o ceny do tomboly či finanční příspěvek na ceny do
tomboly na Společenském večeru, případně jinou formu sponzoringu.
 Ředitelské volno bude 30. 4., 7. 5. a 25. 5. 2018.
 Sportovní den je plánován na 1. 6. 2018. Osvědčená organizátorka z řad členů rady
souhlasí s organizováním letošního ročníku. Prosíme rodiče, kteří by nám mohli pomoci
přímo na stanovištích, kontaktujte nás: kamibr@centrum.cz.
 Žádost o dotaci na společenský večer byla podána na Brno střed.
 A ještě jednou : Společenský večer – 26. 5. 2018 bude spojen s oslavami výročí školy.
Všechny touto cestou srdečně zveme. Můžete se těšit na skvělé moderátory – Jana
Tománka (známý ze StarDance) a Šárku Kašpárkovou (mistryni světa v trojskoku a
taneční partnerku Jana Tománka v soutěži StarDance). V krásném prostředí sálu Babylon na
Kounicove uvidíte také polonézu a slavnostní nástup žáků devátých tříd. A to není vše!!!

Další informace k Vám dorazí včas. Na přípravě se budou podílet zástupci školy i Křídla.
Finanční zainteresovanost našeho spolku na této významné události byla projednána na
tomto Shromáždění třídních důvěrníků – viz výše. Prosím, přemýšlejte nadále nad
hodnotnými cenami do TOMBOLY i nad dárci, sponzory. Děkujeme.
 Rodičovská kavárna – 24. 4. 2018 Hejného metoda výuky matematiky - srdečně Vás
zveme.
 GDPR - ochrana osobních údajů – informace o budoucím splnění tzv. informační
povinnosti

Schůzka Rady Sdružení Křídlo se bude konat v úterý 15. 5. 2018 v 17 hodin ve studovně školy,
2. patro, vchod z ulice Křídlovická.
V Brně dne 16. 4. 2018
Zapsala: Kamila Brtníková
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo
Mgr. Jana Trbušková, místopředsedkyně Sdružení Křídlo

