
Zápis
z jednání Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a
MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Sdružení Křídlo), konaného dne 5. 4. 2022 v 17 hod., v sídle spolku
Sdružení Křídlo - základní škole Křídlovická 30b, 603 00 Brno.

Z celkového počtu 28 třídních důvěrníků, kteří byli zvoleni na třídních schůzkách konaných dne
20.9.2021, se za jednotlivé třídy zúčastnilo 22 třídních důvěrníků a 3 jejich zástupci
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 RNDr. Jarmila
Bavlnková, ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně, Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitelky pro
1. stupeň, Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň, a Radmila Mifková, vedoucí
školní družiny.

Průběh jednání:

1. Začleňování ukrajinských dětí a rodičů

a) informace školy:

Škola začlenila 40 dětí z Ukrajiny do běžných tříd, zároveň mají zajištěnu speciální výuku
češtiny. Školní družina organizuje kroužky pro ukrajinské děti, náklady jsou hrazeny z
prostředků školy a darů. Obědy pro ukrajinské děti jsou zatím hrazeny ze sponzorského daru.

Paní ředitelka vyjádřila poděkování všem rodičům, kteří přispěli finančně i věcnými dary
ukrajinským dětem.

b) odpolední klub českých a ukrajinských rodičů:

Paní Čichoňová, aktivní maminka z 2.C, začíná organizovat podpůrnou skupinu pro ukrajinské
rodiče a děti. První informační schůzky za účasti školy již proběhly. Schůzky se budou
pravděpodobně konat každých 14 dní v odpoledních hodinách. Škola vypomůže s prostory pro
setkání a zprostředkuje kontakt na rodiče, kteří by měli zájem se schůzek a případných dalších
aktivit, které by mohly ze schůzek vyplynout, účastnit. Vedení školy prostřednictvím EŽK zašle
rodičům informační e-mail, včetně kontaktu na p. Čichoňovou.

Cíl: integrace ukrajinských dětí a rodičů a jejich adaptace na české podmínky a systém. Podpora
vzdělávání dětí a podpora rodičů - částečná výuka češtiny, orientace ve školním systému,
poradenství - práce, ubytování, plánování volnočasových aktivit, aktivit pro školu apod. A také
podpora škole a učitelům - komunikace směrem k nim.

Děkujeme paní Čichoňové a všem zúčastněným rodičům za jejich aktivitu.



2. Další informace a žádosti školy

a) Žádost paní ředitelky o finanční příspěvek na odměny pro nejúspěšnější řešitele
matematické soutěže Klokan ve výši 1.000 Kč.

Navrhujeme schválení poskytnutí částky 1 000,- Kč na odměny dle žádosti p. ředitelky (viz
výše).

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 25
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že byla schválena částka 1 000,- Kč na odměny pro nejúspěšnější
řešitele matematické soutěže Klokan. Částka bude vyplacena z fondu škola z položky
ostatní.

b) Školní družina
- Vedoucí školní družiny nastínila svůj záměr využít na konci školního roku peníze,

které na fond “družina” pro tento školní rok darovali rodiče, a požádala o informaci,
kolik peněz je nyní k dispozici ve fondu “družina”. Byla odkázána na Helenu
Polenkovou, která má k dispozici nejaktuálnější přehled financí Sdružení.

- Vedoucí školní družiny byla vyjádřena pochvala za příkladné, přehledné a řádně
dokumentované čerpání finančních prostředků z fondu “družina”.

3. Mateřská škola - žádost o darování nepotřebných cyklistických helem

Třídní důvěrník za MŠ, paní Mrázová, zprostředkovala žádost vedoucí paní učitelky MŠ
směřovanou na rodiče o darování již nepoužívaných helem na kolo pro děti v MŠ, které je
budou využívat na školkové zahradě při jízdě na koloběžkách a odrážedlech.
Předem všem děkujeme.

4. Účetnictví a finance Sdružení Křídlo

Účetnictví Sdružení Křídlo je předáno nové externí paní účetní, která už dala téměř vše
dohromady. Čerpání prostředků z fondů jednotlivých tříd probíhá po žádosti jednotlivých
učitelů v  elektronickém dokumentu školy oproti dokladu.

Sdružení navrhuje, aby Helena Polenková, místopředsedkyně Sdružení rodičů Křídlo,
byla zmocněna vyplácet prostředky z třídních fondů oproti dokladu, přičemž toto
zmocnění by mělo platnost zpětně od jejího zvolení do funkce místopředsedkyně na
jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo, tedy ode dne 2.11.2021.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 25
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0



Konstatujeme tedy, že Helena Polenková, místopředsedkyně Sdružení rodičů Křídlo, je
zmocněna vyplácet prostředky z třídních fondů na žádost jednotlivých učitelů a oproti
dokladu, a to se zpětnou platností ode dne 2.11.2021.

Sdružení ve fondu “škola” aktuálně disponuje prostředku v hodnotě:
● 1. stupeň - 85 000,-
● 2. stupeň - 65 000,-

Sdružení vyzývá přítomné rodiče a zástupce školy k podání návrhů, jak tyto prostředky
smysluplně využít.

5. Společenský večer

Společenský večer se uskuteční 14.5.2022 v sále centra Babylon. Vstupenky jsou k zakoupení v
kanceláři školy, informace byly zaslány všem rodičům přes EŽK.
Finanční příspěvky do tomboly Sdružení přijímá na bankovní účet Sdružení (prosíme do
poznámky uvádět “tombola”), věcné dary do kanceláře školy.

Sdružení se rozhodlo podpořit žáky, kteří se zúčastní slavnostní polonézy, částkou 500,- Kč na
žáka na zapůjčení společenského oděvu. Celková částka byla schválena na 15 000,- Kč.

Vzhledem k většímu zájmu ze strany dětí navrhujeme, aby byla částka navýšena o 10 000,-
Kč, celkově tedy 25 000,-  Kč.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 25
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že navýšení částky na zapůjčení společenského oděvu o 10 000,- Kč bylo
schváleno. Částka bude vyplacena z fondu škola z položky ostatní.

6. Dětský sportovní den

Dětský sportovní se uskuteční v pátek 3.6.2022 na školním hřišti. Sdružení žádalo o dotaci na
akci u městské části Brno-střed, dotace byla schválena ve výši 15 000,-.

Kdokoliv, kdo by se chtěl zapojit do organizace a výpomoci při dětském sportovním dnu,
prosíme, pište Adéle Štorkové, vedoucí organizačního týmu dětského sportovního dne, na
e-mail: a.storkova@gmail.com.

5. Stanovy sdružení

Rada Sdružení se bude zabývat změnami stanov Sdružení, především:
● narovnáním práv všech členů Sdružení



● změnami pro potřebné kvórum pro hlasování

Rada Sdružení změny připraví a seznámí s nimi třídní důvěrníky elektronicky.

Rada Sdružení navrhuje Shromáždění třídních důvěrníků, aby změna stanov byla schválena
hlasováním elektronicky (emailem, který je třídními důvěrníky využíván pro komunikaci v
rámci Sdružení).

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 25
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme tedy, že hlasování Shromáždění třídních důvěrníků o změnách stav pomocí
emailu zapsaného u Sdružení bylo schváleno.

INFORMACE:

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

� Děkujeme rodičům za příspěvky do Sdružení rodičů Křídlo a za příspěvky do tomboly,
která proběhne během Společenského večera.

� Děkujeme všem aktivním rodičům za jejich (i budoucí) účast při organizaci a zajištění
aktivit Sdružení rodičů Křídlo.

� Prosíme třídní důvěrníky, aby na třídních schůzkách, které proběhnou 25.4.2022,
poděkovali rodičům za příspěvky a aby prezentovali činnost Sdružení rodičů Křídlo,
a nabídli rodičům možnost aktivně se jí zúčastnit (např. při organizaci dětského
sportovního dne).

Příští setkání Rady Sdružení rodičů křídlo se uskuteční 3. 5. 2022 v 17 hodin ve studovně školy,
2. patro, vchod z ulice Křídlovická (podle aktuální epidemické situace).

V Brně dne 16. 4. 2022

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

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

