
Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), konaného
dne 8. 6. 2021 v 17 hod., s ohledem na mimořádná opatření kvůli koronaviru mimo budovu školy, a
to v kavárně “Protože můžu...!”, Starobrněnská 12, 602 00 Brno-střed.

Z celkového počtu 19 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. 2019, se zúčastnilo 10 členů Rady.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.

Průběh jednání:

1. Akce relaxačně vzdělávací koutek (výuka v koutku s tablety)

Sdružení rodičů Křídlo přispěje na dovybavení relaxačně-vzdělávacího koutku tablety.
Financování bude pokryto většinou z fondu škola, v úvahu bereme fakt, že poslední 2 roky z
důvodů omezení první stupeň neměl dětský den a nebyl v kině, ušetřené peníze tedy budou
věnovány na dovybavení koutku.
Sdružení přispěje celkovou částkou 100 000,- Kč, z toho z fondů tříd 1. stupně bude podíl 500,-/
třídu, tedy 15 x 500,-.

Třídní důvěrníci budou apelovat na využívání koutku a otevřou téma koutků na schůzkách v září
a více se zapojí.

Odsouhlasení finančního příspěvku 7 500 Kč z fondu tříd 1.stupně, 92 500,- z fondu škola.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že byla schválena částka 7 500,- Kč z fondů tříd 1. stupně a částka 92 500,- Kč z
fondu škola.

2. Návrh na příspěvek na každoroční akci pro nové prvňáčky

Příspěvek 10 000 Kč na knížku “Veselý prvňáček”

Odsouhlasení příspěvku 10 000 Kč.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti:0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že návrh na příspěvek 10 000 Kč pro nové prvňáčky byl Radou schválen.



3. Poděkování učitelskému sboru

Návrh členů rady na každoroční poděkování učitelskému sboru ve formě květin a drobné
pozornosti od Sdružení rodičů Křídlo.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti:0
- zdržel se hlasování: 0

4. Příspěvek pro 9. ročníky na podporu sociální interakce

Návrh členů rady na příspěvek až do výše 10 000,- pro deváté ročníky na podporu sociální
interakce (výlety, akce) na konci školního roku (nekonal se společenský večer, většinu školního
roku nebyla možná osobní přítomnost ve škole).

Prosíme důvěrníky, aby zdůraznili podporu interakce, peníze nebudou poskytnuty na nákup
hmotných věcí.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti:0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že návrh na příspěvek až 10 000 Kč pro deváté ročníky byl Radou schválen.

5. Finance 5. ročníků

Členové rady navrhují, aby 5. ročníky se svými vybranými financemi naložily, jak uznají za
vhodné (finanční příspěvky, které rodiče poskytli svým dětem na tento školní rok)

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti:0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že návrh na použití fondů třída 5. ročníků byl Radou schválen.

6. Rada bude kontaktovat vedení školy ohledně 9. ročníků a otázky jak bude dořešena otázka
financí v případech záloh na zahraniční výlety, které nebyly uskutečněny,  jedná se o dost peněz.



INFORMACE:

� Bankovní účet Křídlo – číslo účtu 2801392023/2010,
https://www.zskridlovicka.cz/sdruzeni-rodicu-kridlo/

� Děkujeme všem rodičům i pedagogům za zvládnutí tohoto velmi náročného roku a všem
přejeme krásné a pohodové prázdniny, těšíme se na shledání v novém školním roce.

Další setkání Rady se uskuteční začátkem září podle aktuální epidemické situace.

V Brně dne 8. 6. 2021

Zapsal:    Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo

https://www.zskridlovicka.cz/sdruzeni-rodicu-kridlo/

