
Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada),
konaného dne 11. 1. 2022 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 12 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 12. 10. 2021, se zúčastnilo 10 členů Rady a jeden aktivní rodič.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.

Po dobu jednání Rady o bodech 1. a 2. byla přítomna p. učitelka Mgr. Helena Králová.

Průběh jednání:

1. Společenský večer

Sdružení rodičů Křídlo plánuje ve spolupráci se ZŠ Křídlovická uspořádat Společenský večer
v termínu 14. 5. 2022 v kulturním centru Babylon.
Předběžný program:
● Polonéza žáků posledních ročníků
● Předtančení
● Tanec žáků 9. ročníků s rodiči
● Tombola
● Živá hudba, moderátor, po 22. hodině DJ

Organizační záležitosti a jednotlivé úkoly si členové Rady rozdělili a budou řešeny operativně
podle potřeby. P. učitelka Králová se podílí na organizaci za školu.

Rada navrhuje, aby sdružení podpořilo každého žáka/žákyni tančícího polonézu částkou
500,- Kč určenou na půjčení šatů. Předpokládá se, že bude tančit cca 30 žáků/žákyň, tedy
celková částka bude cca 15.000,- Kč.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že příspěvek na půjčení šatů ve výši 500,- Kč na osobu byl Radou schválen.

Rada navrhuje, aby sdružení přispělo částkou 10 000,- Kč na ceny do tomboly

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 10
- proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že příspěvek na tombolu ve výši 10 000,- Kč byl Radou schválen.



2. Dětský sportovní den

Sdružení rodičů se rozhodlo předběžně naplánovat akci “Dětský sportovní den”, která se
uskuteční 3. 6. 2022, pokud to aktuální epidemická situace a s ní spojená opatření v danou dobu
dovolí.

● Zajistíme hry a zábavu pro dětské návštěvníky
● hudbu
● drobné občerstvení
● odměny

Podrobnosti o akci budou řešeny v následujících měsících.

Rada navrhuje, aby Sdružení prostřednictvím Lenky Vodákové, předsedkyně Sdružení,
požádalo o dotaci na akci Městskou část Brno-střed.

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

Konstatujeme tedy, že návrh požádat městskou část Brno-střed o dotaci byl Radou schválen.

3. Účetnictví

Nová paní účetní už má téměř hotovou kontrolu dokladů a vypořádání příspěvků.

Rada navrhuje, aby v případě, že rodiče neurčí 200 Kč jako členský příspěvek a celou platbu
rozdělí do fondů (škola, třída, družina) přerozdělit danou platbu ve prospěch členského
příspěvku, a to z jednotlivých fondů v pořadí 1. škola, 2. třída, 3. družina.

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

Konstatujeme, že návrh na přerozdělení platby ve prospěch členského příspěvku v případě,
že rodiče neurčili 200,- Kč na členský příspěvek, byl Radou schválen.



INFORMACE:

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

� Děkujeme všem rodičům za příspěvky, které Sdružení rodičů Křídlo poskytli, a rodičům
i učitelům děkujeme za dosavadní spolupráci.

� Dětem přejeme úspěšné ukončení prvního pololetí a vykročení tou správnou nohou
do pololetí druhého.

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

Do doby dalšího setkání budou jednotliví třídní důvěrníci vyzváni k podání návrhů, nápadů a
podnětů, kterými by se měla Rada nebo Shromáždění třídních důvěrníků na svém dalším setkání,
(popř. dříve) zabývat.

V Brně dne 20. 1. 2022

Zapsal:    Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení Křídlo

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

