Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), konaného
dne 11. 9. 2018 v 17 hod. 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 15 členů Rady a 2 aktivní třídní
důvěrníci.
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. Nerozpočtované náklady na společenský večer (26. 5. 2018) ve výši 3000 Kč na poplatek OSA
za použití hudební produkce . Částka by byla vyplacena z finančních prostředků získaných
z členských příspěvků (dále jen z fondu) z položky ostatní.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0
Konstatujeme tedy, že byla schválena částka 3000 Kč Kč na poplatek OSA.
Částka bude vyplacena z fondu z položky ostatní.
2. Návrh Rady na roční finanční odměnu pro paní Sýkorovou, novou účetní SRK, ve výši 10000
Kč. Částka by byla vyplacena z fondu z položky odměny.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0
Konstatujeme tedy, že byla schválena částka 10000 Kč na finanční odměnu pro paní
Sýkorovou, účetní SRK. Částka bude vyplacena z fondu z položky odměny.

INFORMACE:
 Bankovní účet Sdružení Rodičů Křídlo (dále jen Křídlo) – číslo účtu je na stránkách
školy.
 Účetnictví Křídlo přebírá s platností od 1. 9. 2018 paní Sýkorová (po paní Haškové).
Jelikož p. Sýkorová není zaměstnankyně školy, v průběhu září 2018 budou stanovena nová
pravidla pro přijímání a vyplácení financí týkajících se výhradně SRK. Předem děkujeme za
pochopení.

 Ředitelské volno bude 5. 10. 2018 (komunální volby), 3. a 4. 1. 2019.
 P. uč. Církvová bude dočasně třídní učitelkou 6.C.
 Třídní schůzky se budou konat 17. 9. 2018. Prosíme třídní důvěrníky a jejich zástupce, aby
na třídních schůzkách vysvětlili důležitost anketních lístků, tím i příspěvků do sdružení
Křídlo a požádali rodiče o pozorné přečtení anketních lístků, pak i o správné vyplnění
bankovního příkazu – do poznámky uvést jméno, příjmení a třídu dítěte – je to zásadní pro
rozdělení do fondů, jinak jde celá částka do fondu škola. Také bychom předem chtěli velmi
poděkovat přispívajícím rodičům.
 Volby do Školské Rady proběhnou v průběhu nastávajících třídních schůzek.
 Lyžařský kurz bude organizován opět pro 1. i 2. stupeň
 Poznávací zájezd do Velké Británie ve dnech 12. až 18. 5. 2019, více na stránkách školy
 Letos nebude škola pořádat Vánoční jarmark, novinkou bude Velikonoční jarmark 16. 4.
2019.
 Stavební úpravy Střecha na prvním stupni je vyměněná, v současné době se instalují
venkovní žaluzie. Ještě jedna dobrá zpráva – luxfery na prvním stupni jsou také již
opraveny. Hurá.
 Družina – velký úspěch - podařilo se umístit 231 dětí do 9 oddělení, všichni dojíždějící
jsou uspokojeni.
Setkání třídních důvěrníků se bude konat v úterý 9. 10. 2018 v 17 hodin v jídelně školy na 1.
stupni.
V Brně dne 12. 9. 2018
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