
Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada),
konaného dne 3. 5. 2022 v 17.00 hod. v sídle Sdružení Křídlo – ZŠ  a MŠ Křídlovická 30b, Brno.

Z celkového počtu 13 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 7 členů Rady. Rada je ve smyslu ust.
čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná. Jednání se dále zúčastnil jeden třídní důvěrník.

Dále byly po celou dobu jednání Rady přítomny RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka ZŠ a MŠ
Křídlovická, Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň, a Radmila Mifková,
vedoucí školní družiny.

Průběh jednání:

1. Společenský večer

Sdružení Křídlo ve spolupráci se ZŠ Křídlovická dokončuje přípravy na Společenský
večer, který se bude konat dne 14. 5. 2022 od 18:00 hod. v kulturním centru Babylon.

Přichystání sálu proběhne silami členů Rady v den konání cca od 16 h. Adéla Štorková podala
informace o tombole - ke dni jednání Rady bylo získáno velké množství sponzorských darů a
utraceno cca 5.000 Kč ze schválených 10.000 Kč na pořízení hodnotnějších výher do tomboly
(viz zápis z jednání Rady dne 11. 1. 2022). Balení tomboly proběhne silami členů Rady ve
středu 11. 5. ve studovně školy.

Přítomní členové Rady byli informováni Lenkou Vodákovou o některých opatřeních během
Společenského večera k zajištění klidného průběhu – přítomna bude ochranka; kdokoliv, kdo z
prostor KC Babylon odejde a bude se chtít vrátit, bude muset zaplatit nový vstup; rodiče budou
prostřednictvím EŽK informováni o své odpovědnosti za své děti.

Na základě žádosti p. učitelky Králové o proplacení placek, kterými budou na Společenském
večeru slavnostně dekorováni žáci devátých ročníků – 3,50 Kč za jednu x 100 (počet deváťáků
plus pro jistotu něco navíc), navrhujeme proplacení částky ve výši 350 Kč na placky.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 7
- proti: 0
-    zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že Radou bylo schváleno poskytnutí částky 350 Kč na placky k
slavnostnímu dekorování deváťáků na Společenském večeru. Částka bude poskytnuta z
fondu škola, z položky ostatní.

2. Dětský sportovní den

Dětský sportovní den je plánován na pátek 3. 6. 2022 od 15:00 hod. na hřišti školy.



Adéla Štorková informovala o oslovení Bruno Family park a některých dalších osob/organizací,
které by mohly společně s dobrovolníky z řad Sdružení Křídlo zajistit jednotlivé aktivity
(sportovní disciplíny) a občerstvení na Dětském sportovním dnu. Přípravě se bude intenzivně
věnovat od poloviny května.

3. Informace, žádosti a návrhy školy

a) Rozloučení s deváťáky proběhne pravděpodobně den před vysvědčením na školním
hřišti. Zkušenosti z minulého školního roku napovídají, že se bude jednat o milé,
přátelské a bezprostřední setkání dětí, rodičů a učitelů.

b) Na den 3. 6. 2022 je plánován tradiční cyklozávod, na jehož průběh a bezpečnost bude
opět dohlížet Policie ČR. Paní ředitelka požádala Sdružení rodičů o příspěvek 1.000 Kč
na občerstvení pro policisty. Navrhujeme schválit částku 1.000 Kč jako příspěvek na
občerstvení pro policisty, kteří budou dohlížet na cyklozávod.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 7
- proti: 0
-    zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že Radou bylo schváleno poskytnutí částky 1.000 Kč jako příspěvek na
občerstvení pro policisty, kteří budou dohlížet na cyklozávod. Částka bude poskytnuta z
fondu škola, z položky ostatní.

4. Na jednání Shromáždění třídních důvěrníků dne 5. 4. 2022 bylo osloveno vedení školy
přítomní třídní důvěrníci, aby podali návrhy na využití finančních prostředků Sdružení
Křídlo z fondu škola, které členové Sdružení Křídlo poskytli (viz zápis z jednání
Shromáždění třídních důvěrníků dne 5. 4. 2022).

a) Návrhy školy:

· pro I. stupeň školy:
o doplnění knižního fondu školní knihovny, pořízení nových knih – cca 7.000 Kč
o nabíjecí skříňka na tablety – 12.000 Kč

· I. + II. stupeň školy:
o doplnění knižního fondu anglické knihovny – 5.000 Kč
o dovybavení učeben počítači – 5 učeben x 14.000 Kč = 70.000 Kč

Rada po diskuzi informovala vedení školy, že jednotlivé návrhy zváží a následně o nich
bude hlasovat na příštím jednání, které je plánováno na úterý 7. 6. 2022. Vedení školy
vzalo tuto informaci na vědomí.

b) Návrhy třídních důvěrníků:
Lenka Vodáková přednesla návrh Ivy Hýskové, třídního důvěrníka I. A, která se
nemohla zúčastnit jednání Rady - pořízení nového hracího koberce do třídy I. A, popř.
do dalších tříd, z důvodu jejich opotřebení a pořízení úložných prostor do tříd na prvním
stupni.



Vedoucí školní družiny uvedla, že koberce se obměňují podle potřeby, ale že situaci
prověří. K úložným prostorům se vedení školy vyjádřilo tak, že jsou podle jejich názoru
dostatečné.

K návrhům se Rada vrátí na svém příštím jednání.

INFORMACE:

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

� Srdečně zveme na Společenský večer a Dětský sportovní den!
� Děkujeme všem členům Sdružení Křídlo za jejich příspěvky. Moc si toho vážíme!
� Děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly na Společenský večer!
� Děkujeme všem aktivním členům Rady a jmenovitě také paní učitelce Mgr. Heleně

Králové, kteří se podílejí na organizaci a propagaci Společenského večera!

Další setkání Rady se uskuteční 7. 6. 2022 v 17 hodin ve studovně školy, 2. patro, vchod z ulice
Křídlovická.

V Brně dne 10. 5. 2022

Zapsala:    Adéla Štorková
Schválila: Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení Křídlo

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

