Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), konaného
dne 7. 5. 2019 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 18 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 9. 10. 2018, se zúčastnilo 17 členů Rady a 3 aktivní třídní
důvěrníci.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.
Dále byli 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:
1. Žádosti učitelů o poskytnutí finančních prostředků
Žádost o finanční příspěvek 1 x 1000 Kč na šaty na polonézu – sociální výpomoc.
Částka 1000 Kč by byla vyplacena z finančních prostředků získaných z členských příspěvků (dále
jen z fondu) z položky sociální výpomoc.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 17
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0
Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky 1000 Kč z fondu z položky sociální
výpomoc.
Žádost o finanční příspěvek 1 x 400 Kč na odměny pro žáky na cyklozávodu a 1 x 300 Kč odměna
pro účastníky Křídlovické laťky.
Částka 700 Kč by byla vyplacena z fondu z položky odměny.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 17
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0
Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky 700 Kč z fondu z položky odměny.

INFORMACE:
 Družina - rodiče budoucích čtvrťáčků budou včas informováni o možnosti přijetí do
družiny ve školním roce 2019 – 2020.
 Přijatí žáci do 1. ročníku – bylo přijato 79 žáků, seznam najdete na stránkách školy.
 Společenský večer - dle ohlasu zúčastněných žáků, rodičů i učitelů se společenský večer
velice vydařil. Velké díky všem organizátorům a pomocníkům v čele s předsedkyní Rady

paní Helenou Polenkovou a paní učitelkou Helenou Královou. Také velký dík sponzorům
za skvělé ceny do tomboly. Moc si toho vážíme. Odkaz na fotogalerii najdete na stránkách
školy.
 Sportovní den proběhne 31. 5. 2019 od 15 h, přípravy jsou již v plném proudu. Hlavní
organizátorka zajistila opět spoustu zajímavých disciplín a zpestřením i překvapením budou
nová netradiční stanoviště. Přijďte mrknout, co nového kromě klasických disciplín jsme pro
vás připravili. Posily vítány!!! kontaktujte nás: kamibr@centrum.cz. Děkujeme těm, kteří už
se nahlásili : ). Sraz na hřišti ve 14 h.
 Tradiční volejbalový zápas rodiče versus učitelé proběhne v červnu, datum bude
upřesněno co nejdříve. Dobrovolníci z řad rodičů jsou velice vítání - kontakt
kamibr@centrum.cz

Setkání třídních důvěrníků se bude konat v úterý 4. 6. 2019 v 17 hodin v jídelně školy na
1. stupni.
V Brně dne 13. 5. 2019
Zapsala: Kamila Brtníková
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo
Mgr. Jana Trbušková, místopředsedkyně Sdružení Křídlo

