Zápis
ze Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ
Křídlovická, z. s. (dále jen Shromáždění), konaného dne 6. 6. 2017 v 17 hod. v sídle spolku
Sdružení rodičů Křídlo při MŠ a ZŠ Křídlovická, z.s. (dále jen Sdružení Křídlo) – základní škole
Křídlovická 30b, 603 00 Brno.
Z celkového počtu 27 třídních důvěrníků, kteří byli zvoleni na třídních schůzkách konaných dne
12. 9. 2016, se za jednotlivé třídy zúčastnilo 22 třídních důvěrníků nebo jejich zástupců, a to:
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Štorková
Kupsa
Dostálová
Smutná
Blatná
Sýkorová
Jobová
Štorková
Tomšíková
Fantalová
Veselá
Šenkyplová
Buček
Dostálová
Hodeček
Janíčková
Zikmundová
Polenková
Vochozka
Trbušková
Mastilová
Přichystalová
Čechmánek

Adéla
- třídní důvěrník,
Filip
- zástupce,
Hana
- zástupce,
Eva
- třídní důvěrník,
Denisa
- třídní důvěrník,
Jana
- třídní důvěrník,
Jindřiška - zástupce,
Adéla
- zástupce,
Kateřina - třídní důvěrník,
Stanislava - zástupce,
Mirka
- třídní důvěrník,
Andrea
- zástupce,
Jiří
- třídní důvěrník,
Hana
- třídní důvěrník,
Alexandr - třídní důvěrník,
Jana
- zástupce,
Michaela - třídní důvěrník,
Helena
- třídní důvěrník,
Josef
- zástupce,
Jana
- zástupce,
Milena
- třídní důvěrník,
Hana
- třídní důvěrník,
Petr
- třídní důvěrník,

přičemž k hlasování bylo oprávněno 17, což je ve smyslu ust. čl. VII Stanov Sdružení Křídlo
většina třídních důvěrníků nebo jejich zástupců oprávněných k hlasování, Shromáždění je tedy
usnášeníschopné.
Dále byly po celou dobu jednání Shromáždění přítomny ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně
RNDr. Jarmila Bavlnková, zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Šatinská a Mgr. Naděžda Čagalová,
zástupce ředitelky pro I. stupeň.

Průběh jednání:
1. Poděkování předsedkyně Sdružení Křídlo za dosavadní činnost členům Sdružení Křídlo,
rekapitulace uplynulého školního roku, podíl Sdružení Křídlo na činnosti základní školy
(finanční příspěvky, spolupráce s vedením školy i učitelským sborem atd.).
2. Sportovní den - ohlédnutí za úspěšným sportovním dnem, velký obdiv a díky organizátorům
akce, bylo dohodnuto příští sportovní den začít organizačně řešit již na únorovém (2018)
shromáždění třídních důvěrníků, zejména pak s ohledem na personální zajištění uvedené akce.

3. Anketní lístek – třídní důvěrníci byli seznámeni s upravenou podobou anketního lístku pro
školní rok 2017/2018, který bude prezentován třídními důvěrníky na prvních třídních schůzkách
v příštím školním roce. Bylo dohodnuto, že členové Sdružení Křídlo se zúčastní úvodních
třídních schůzek v prvních ročnících a v „nové matematické“ šesté třídě, kde osobně představí
Sdružení Křídlo – jeho aktivity, důvody poskytnutí finančních příspěvků atd. Byla konstatována
nutnost větší zainteresovanosti třídních důvěrníků v jednotlivých třídách co se týče prezentace
Sdružení Křídlo, komunikace s učiteli, dalšími rodiči atd.
4. Informace vedení školy
- školní rok 2017/2018 – budou 3 první třídy (68 prvňáčků),
- proběhl zápis do mateřské školy,
- proběhly zkoušky do 6. třídy – třída s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných
předmětu a informatiky
- termín třídních schůzek ve školním roce 2017/2018 – 18. 9. 2017, na kterých proběhnou volby
třídních důvěrníků případně potvrzení stávajících,
- velmi pozitivní zhodnocení výletu do Anglie (skvělá organizace, skvělé děti, skvělí učitelé),
- olympijský den ve škole 26. 6. 2017,
- noc ve škole 28. 6. 2017,
- mobilní dopravní hřiště (pro třídy prvního stupně) bude realizováno díky sponzorskému daru,
- vysvědčení na radnici – slavnostní zakončení školní docházky stávajících devátých ročníků
proběhne v prostorách společenského centra Úřadu městské části Brno-střed v 9 hod.,
- personální změny v učitelském sboru od příštího školního roku.
Volejbalové utkání mezi rodiči a učiteli proběhne na hřišti školy 28. 6. 2017 od 17 hod., sraz
hráčů od 16.30 hod. Dobrou formu a náladu s sebou!
5. Žádost vedení školy o poskytnutí finančních prostředků
 částka ve výši 5 000 Kč na poskytnutí odměn žákům v souvislosti s ukončením školního
roku (z fondu z položky odměny),
 částka do výše 15 000 Kč na knihy příp. jiné pomůcky pro budoucí prvňáčky (z fondu
z položky ostatní),
 příslib částky ve výši cca 15 000 Kč pro případný nákup BBC Microbitů (asi 30 ks –
1 ks/500 Kč) pro výuku informatiky na druhém stupni – pan učitel Stibor seznámil
přítomné s možným nákupem této pomůcky umožňující výuku programování s tím, že
provede zkušební „provoz“ s jedním kusem a v případě, že tento „provoz“ bude uznán
vhodným, bude Sdružení Křídlo požádáno o zainvestování této akce.
-

HLASOVÁNÍ:
pro: 17
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že výše uvedené bylo schváleno.
Ještě jednou vřelé díky všem, kteří se v uplynulém školním roce podíleli na činnosti Sdružení
Křídlo, vedení školy díky za vstřícnost při řešení nejrůznějších záležitostí, a všem ostatním
popřejeme krásné léto a bezva PRÁZNDINY!
První Rada Sdružení Křídlo ve školním roce 2017/2018 se uskuteční 12. 9. 2017 ve studovně
školy, 2. patro, vchod z ulice Křídlovická.
Další shromáždění třídních důvěrníků by mělo proběhnout 3. 10. 2017 v 17 hodin v jídelně

školy, vchod z ulice Nádvorní, nicméně může nastat změna, proto je třeba sledovat e-maily.
V obou případech se těšíme na účast .
V Brně dne 14. 6. 2017

Za Sdružení Křídlo
Zapsala: Jana Trbušková
Schválila: Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo

