Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), konaného
dne 10. 9. 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 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 13 členů Rady.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.
Dále byly po celou dobu jednání Rady přítomny ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně, její
zástupkyně, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň, vedoucí školní družiny, paní učitelka z 2. stupně.
Průběh jednání:
Žádosti o podporu.
1. Žádost paní učitelky z 2. stupně o podporu projektového týdne (11. 11. - 15. 11. 2019)
k oslavě 30. výročí sametové revoluce. Tento projektový týden bude ve stylu – Návrat do
socialismu se vším všudy. My, rodiče jsme byli požádáni o jednodenní výstavku v úterý 12. 11.
2019 věcí, nástrojů, různých tehdejších propagačních materiálů, novin ….typických pro
minulou dobu. Rodiče, kteří by mohli něco z výše uvedeného zapůjčit, prosím, kontaktujte naši
předsedkyni paní Helenu Polenkovou kridlo@zskridlovicka.cz.
2. Žádost paní zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň
a) o finanční výpomoc každoroční akce pro celý 4. ročník Vodní záchranáři (náklady
4 600Kč).
b) o finanční výpomoc velice úspěšného a hojně navštěvovaného kroužku Klub dětí a jejich
rodičů.
Vyjádření Rady – rádi bychom se finančně podíleli na těchto aktivitách. V současné době nejsme
schopni upřesnit, jakou částkou bychom mohli přispět. Příslušné částky by byly vyplaceny z
finančních prostředků získaných z členských příspěvků (dále jen z fondu - v rámci ročníků se
primárně řeší z třídních fondů). Vše záleží na nás rodičích a našich příspěvcích do fondu Sdružení
rodičů Křídlo.
INFORMACE:
Bankovní účet Sdružení Rodičů Křídlo (dále jen Křídlo) – číslo účtu 2801392023/2010,
http://web.zskridlovicka.cz/rada-sdruzeni-rodicu/
Účetnictví Křídlo nadále spravuje paní Sýkorová. Moc děkujeme.
Třídní schůzky se budou konat 16. 9. 2019. Prosíme třídní důvěrníky a jejich zástupce, aby
na třídních schůzkách vysvětlili důležitost příspěvkových lístků a tím i příspěvků do
sdružení Křídlo a požádali rodiče o pozorné přečtení příspěvkových 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.
Družina – velký úspěch - podařilo se umístit všechny děti, jejichž rodiče o umístění do
družiny požádali. Stále ještě hledáme 2 vychovatelky do družiny.
Noví učitelé – do učitelského sboru přibyla řada nových učitelů. Všem učitelům přejeme
šikovné žáky, pevné nervy a laskavá srdce.
Společenský večer je předběžně naplánován na 25. 4. 2020. Žáky devátých ročníků čeká

slavnostní a důstojné zakončení základní školní docházky. Pro všechny rodiče a žáky školy
pak bychom rádi opět připravili bohatý program v krásném prostředí sálu Babylon na
Kounicově ulici.

Setkání třídních důvěrníků se bude konat v úterý 1. 10. 2019 v 17 hodin v jídelně školy na 1.
stupni.
V Brně dne 12. 9. 2019
Zapsala: Kamila Brtníková
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo

