Zápis
z jednání Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a
MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Sdružení Křídlo), konaného dne 1. 10. 2019 v 17 hod. v sídle spolku
Sdružení Křídlo – základní škole Křídlovická 30b, 603 00 Brno.
Z celkového počtu 29 třídních důvěrníků, kteří byli zvoleni na třídních schůzkách konaných dne
16.9.2019, se za jednotlivé třídy zúčastnilo 22 třídních důvěrníků a 9 jejich zástupců
oprávněných k hlasování, což je ve smyslu ust. čl. VII. Stanov Sdružení Křídlo, z. s., většina
třídních důvěrníků, příp. zástupců oprávněných k hlasování.
Shromáždění třídních důvěrníků je tedy usnášeníschopné.
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:
1. Přivítání nových třídních důvěrníků, jejich představení
2. Čerpání rozpočtu a plán činnosti Sdružení Křídlo pro období školního roku 2019/2020.
ROZPOČET - V návaznosti na ust. čl. VIII. odst. 1 písm. c) Stanov Sdružení rodičů Křídlo při
ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Stanovy) bylo navrženo čerpání rozpočtových prostředků –
finanční prostředky Sdružení Křídlo pro období školního roku 2019/2020 v této podobě:
- 40% kultura,
- 10% sociální výpomoc,
- 15% odměny,
- 35% ostatní.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 31
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0
Konstatujeme tedy, že čerpání rozpočtových prostředků – finančních prostředků Sdružení
Křídlo pro období školního roku 2019/2020bylo v souladu se Stanovami schváleno (viz výše).
3. Plán činnosti – V návaznosti na ust. čl. VIII. odst. 1 písm. c) Stanov byl navržen plán činnosti
pro období školního roku 2019/2020:
- prosinec 2019 – vánoční jarmark 18. 12. 2019 (spoluúčast Sdružení Křídlo),
- jaro 2020 – společenský večer ZŠ a MŠ Křídlovická (spoluúčast Sdružení Křídlo),
- červen 2020 – dětský sportovní den (pořadatel Sdružení Křídlo),
- kino na konci školního roku (finanční účast).
Případná další spoluúčast Sdružení Křídlo bude řešena operativně s přihlédnutím ke konkrétní akci.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 31
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že plán činnosti Sdružení Křídlo pro období školního roku 2019/2020 byl
schválen.
4. Volba členů Rady Sdružení Křídlo pro období školního roku 2019/2020
V souladu s ust. čl. XI. odst. 2 Stanov proběhla volba členů Rady Sdružení Křídlo pro období
školního roku 2019/2020. S ohledem na dosavadní praxi a činnost v předchozích letech bylo
navrženo do funkce členů Rady Sdružení Křídlo19 třídních důvěrníků, příp. jejich zástupců
(seznam k nahlédnutí u předsedkyně nebo u zapisovatelky).
Shromáždění třídních důvěrníků současně doporučilo Radě sdružení Křídlo potvrdit ve funkci
předsedkyně Sdružení Křídlo Helenu Polenkovou a do funkce místopředsedkyně navrhlo Ilonu
Benkovou.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 30
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 1
Konstatujeme tedy, že do funkce členů Rady Sdružení Křídlo bylo zvoleno 19 třídních důvěrníků,
příp. jejich zástupců. Helena Polenková byla potvrzena ve funkci předsedkyně Sdružení Křídlo a
Ilona Benková zvolena do funkce místopředsedkyně Sdružení Křídlo.
5. Za účelem kontinuálního čerpání prostředků Sdružení Křídlo mimo období, kdy zasedá
Shromáždění třídních důvěrníků, považuje Shromáždění třídních důvěrníků za žádoucí
delegovat svoji pravomoc dle čl. VIII. odst. 1 písm. c) týkající se schvalování čerpání
prostředků Sdružení Křídlo na Radu Sdružení Křídlo do výše 50 000 Kč.
HLASOVÁNÍ:
- pro: 31
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0
Konstatujeme tedy, že Shromáždění třídních důvěrníků delegovalo svoji pravomoc dle čl. VIII.
odst. 1 písm. c) týkající se schvalování čerpání prostředků do výše 50 000 Kč Sdružení Křídlo
pro období mezi zasedáními Shromáždění třídních důvěrníků na Radu Sdružení Křídlo.

INFORMACE:
 Bankovní účet Sdružení Rodičů Křídlo (dále jen Křídlo) – číslo účtu 2801392023/2010,
FIO banka, http://web.zskridlovicka.cz/rada-sdruzeni-rodicu/
 Účetnictví Křídlo - paní Sýkorová připravila vyčerpávající přehled finančních prostředků
Sdružení Rodičů Křídlo. Moc děkujeme.
 Úřední hodiny – účetní p. Sýkorová bude mít úřední hodiny v kanceláři školy každý sudý
čtvrtek nyní od 12:30 h do 14:30 h. Také moc děkujeme.
 Děkujeme rodičům za příspěvky do Sdružení Rodičů Křídlo.
 Automat na pití – nebude se již provozovat, provozovateli se to nevyplatilo.
 Parkování – stále neuspokojivé, jednání pokračují.
 Projektový týden –jednodenní výstavka 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, případně své třídní důvěrníky.
 Bezplatné bruslení – 8. a 15. 10. pro 5. C a 5. D v rámci výuky TV,

 Družina – zvonek s mluvítkem instalován na 1. stupni. Děkujeme.
 Anglie – 5denní letecký zájezd pro žáky 8. a 9. tříd.

Schůzka nově zvolené Rady Sdružení Křídlo se bude konat 5. 11. 2019 v 17 hodin ve studovně
školy, 2. patro, vchod z ulice Křídlovická.
V Brně dne 4. 10. 2019
Zapsala: Kamila Brtníková
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo
Ilona Benková, místopředsedkyně Sdružení Křídlo

