
Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada),
konaného dne 7. 6. 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 10 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, Mgr. Jana Drexlerová,
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň, a Radmila Mifková, vedoucí školní družiny.

Průběh jednání:

1. Zhodnocení Společenského večera

Sdružení Křídlo ve spolupráci se ZŠ Křídlovická uspořádalo Společenský večer, který se
konal v sobotu 14. 5. 2022 od 18:00 hod. v kulturním centru Babylon.

Na Společenský večer se sešlo velké množství kladných ohlasů. Byla to krásná a reprezentativní
akce, kdy se neformálně setkali žáci školy jak současní, tak bývalí, učitelé, rodiče a jejich
přátelé. Žáci devátého ročníku zatančili polonézu a byli paní ředitelkou slavnostně dekorováni
jako absolventi školy, shlédli jsme několik tanečních vystoupení, zatančili si za doprovodu
kapely i DJ a měli jsme možnost vyhrát zajímavé ceny v tombole.

Fotografie naleznete na facebookové stránce KC Babylon.

Paní ředitelka poděkovala jménem školy členům Sdružení Křídlo za organizaci Společenského
večera.

Rada vyzdvihla zásluhy paní učitelky Heleny Králové, která na Společenském večeru mimo jiné
zajistila taneční vystoupení, polonézu žáků 9. tříd, informovala rodiče prostřednictvím EŽK.
Děkujeme! Také děkujeme všem členům Rady, kteří se aktivně zapojili do přípravy, organizace
a zajištění průběhu Společenského večera a v neposlední řadě dívkám ze 7.C, které prodávaly
lístky do tomboly.

Lenka Vodáková shrnula, že ze vstupného a lístků do tomboly se podařilo zaplatit veškeré
výdaje, které byly se zajištěním Společenského večera spojeny.

Drobné nedostatky: Občerstvení na baru, padly návrhy na možné zlepšení a alternativní zajištění
občerstvení (např. již při koupi vstupenek bude možné objednat si konkrétní počet kanapek nebo
podobného drobného občerstvení). Obsluha baru byla pomalá a neznalá, při přípravě příštího
Společenského večera bude konzultováno s manažerem KC Babylon. Tombola – osvětlení sálu
neumožňuje rozpoznání barev lístků, padly návrhy na možné zlepšení (např. jednoznačná
razítka). Paní prodávající lístky na místě neměla dostatečný přehled o typu lístků, které prodala,
padly návrhy na možné zlepšení (vytvoření přehledné tabulky – do jednotlivých políček
označených typem lístků by se pouze zapisovaly čárky).



2. Zhodnocení Dětského sportovního dne

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

Na Dětský sportovní den se také sešlo velké množství kladných ohlasů. Jde o tradiční,
oblíbenou a neformální akci určenou především dětem z 1. stupně a dětem z MŠ, na které se
děti, jejich kamarádi a rodiče potkají s učiteli a staršími spolužáky, kteří pomáhají se zajištěním
jednotlivých disciplín a vydáváním odměn a občerstvení. Dětského sportovního dne se
zúčastnilo asi 200 dětí.

Na místě bylo možné si vyzkoušet devět různých více či méně tradičních sportovních disciplín,
za jejichž splnění obdržely děti odměny v podobě občerstvení (ovoce, oplatek, grilovaný
špekáček). Zajištěn byl pitný režim pro děti i rodiče a dětem přišel k chuti také popcorn. Děti si
mohly od šikovných malířek z řad žákyň druhého stupně, kterým patří velký obdiv a
samozřejmě poděkování, nechat namalovat obličej.

Fotografie naleznete na schránkách školy v sekci aktualit.

Paní ředitelka vyjádřila jménem školy poděkování Sdružení Křídlo za organizaci.

Největší poděkování patří člence Rady Adéle Štorkové, na jejíchž bedrech ležela veškerá
organizace! Děkujeme všem dalším členům Sdružení Křídlo a také žákům druhého stupně, kteří
se aktivně zapojili do organizace a zajištění jednotlivých disciplín na místě. Velký dík náleží
také úžasným manželům Veselým za obsluhu grilu a Michaele Kneblové, která zajistila a
obsluhovala stroj na výrobu popcornu. Výroba popcornu a veškeré s tím spojené náklady byly
na Dětský sportovní den věnovány firmou LABARA s. r. o. Velká Bíteš jako sponzorský dar, za
který velmi děkujeme!

Také děkujeme paní učitelce Heleně Králové, která se podílela na organizaci a byla
prostředníkem mezi členy Sdružení Křídlo a dalšími učiteli pomáhajícími s přípravou a
zajištěním Dětského sportovního dne. Těmto učitelům též děkujeme!

Připomínky od rodičů: občerstvení – uvítali by možnost zakoupit nealko pivo nebo jiný nápoj,
vhodná by byla pokladnička u vstupu na hřiště pro dobrovolné příspěvky, na kterých se letos
vybralo 760 Kč.

Na dětský sportovní den byla Sdružení křídlo poskytnuta ze strany městské části Brno-střed
dotace ve výši 15.000 Kč. Závěrečnou zprávu k dotaci a vyúčtování dotace provede Lenka
Vodáková ve spolupráci s účetní Sdružení Křídlo, Markétou Novotnou.

3. Účetnictví

Účetní Sdružení Křídlo je na základě dohody o provedení práce od letošního školního roku paní
Markéta Novotná, která je profesionální účetní a za svou práci ručí. Paní účetní bude od příštího
školního roku k dispozici ve škole k proplácení příspěvků z třídních fondů a fondu družiny a
MŠ, o které si učitelé požádají prostřednictvím sdílené elektronické tabulky (jako doposud)
pravidelně 1x za měsíc, pravděpodobně každé první úterý před vyučováním, popř. častěji podle
potřeby.

Protože se jedná o časově náročnou práci, navrhujeme, aby byla paní účetní přiznána



odměna ve výši 10.000 Kč za školní rok za vedení účetnictví a dále odměna ve výši 10.000
Kč
za školní rok za docházení do školy z důvodu proplácení příspěvků.

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

Konstatujeme, že Radou bylo schválena odměna paní účetní ve výši 10.000 Kč za školní rok
za vedení účetnictví a dále odměna ve výši 10.000 Kč za školní rok za docházení do školy
z důvodu proplácení příspěvků.

Za letošní školní rok náleží účetní odměna pouze za vedení účetnictví 10.000 Kč. Částka bude
poskytnuta z fondu škola, z položky ostatní. Letošní školní rok docházela do školy z důvodu
proplácení příspěvků místopředsedkyně Sdružení Křídlo, Helena Polenková.

Rada prostřednictvím paní ředitelky žádá učitele, aby důsledně využívali tabulku a dodržovali
stanovená pravidla pro vyplácení příspěvků.

4. Knížky pro prvňáčky

Každoroční tradicí je předávání knížek prvňáčkům, které proplácí Sdružení Křídlo. Letošní
prvňáčci neobdrželi knížky na začátku školního roku. Po domluvě s Mgr. Drexlerovou zajistila
škola knížky pro současné prvňáčky i prvňáčky v příštím školním roce a Sdružení Křídlo částku
za knížky proplatilo. Odhlasována byla částka ve výši 26.000 Kč (viz zápis z e-mailového
jednání Rady ve dne 19. až 22. 5. 2022). Skutečná cena knížek byla 24.038 Kč.

Knížky předají třídní učitelé současným prvňáčkům na konci školního roku jako poděkování za
celoroční práci, budoucí prvňáčci je budou mít přichystané na uvítanou na svých lavicích
1. září.

5. Žádosti, návrhy a informace školy

a) Žádost vedení školy o 5.000 Kč na odměny pro děti ke konci školního roku na knižní
poukázky.

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

Konstatujeme, že Radou bylo schválena částka 5.000 Kč na odměny pro děti ve formě
knižních poukázek. Částka bude poskytnuta z fondu škola, z položky odměny.

b) Návrhy školy na využití finančních prostředků Sdružení Křídlo z fondu škola, které



zazněly na jednání Rady 3. 5. 2022:

· 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

Jednotlivé návrhy byly diskutovány, členové Rady se vedení školy dotazovali na
podrobnosti, na využívání knížek ze školní knihovny a využívání tabletů.

Doplnění knižního fondu:

Rada vyjádřila svůj názor, že je důležité podporovat u dětí touhu číst, hledat informace a
dále se vzdělávat. Na 1. stupni fungují pro děti čtecí koutky, knížky mají děti i ve třídách.
Anglickou knihovnu využívají i děti z 1. stupně. Knihy, které jsou zakoupené z darů nebo
jsou darovány, je možné, aby si děti půjčily i domů. Ty knihy, které jsou zakoupené z dotací,
nelze domů půjčit.
Informace pro rodiče: knížky, pro které již doma nemáte využití, je možné přinést
do školy, kde budou zařazeny do knihovny a budou je moct využívat další děti. Knížky lze
předat třídním učitelům nebo přinést do studovny.

Návrh na poskytnutí částky 7.000 Kč k doplnění knižního fondu na 1. stupni:

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

Konstatujeme, že Radou bylo schválena částka 7.000 Kč na doplnění knižního fondu
na 1. stupni. Částka bude poskytnuta z fondu škola, z položky ostatní.

Návrh na poskytnutí částky 5.000 Kč k doplnění knižního fondu anglické knihovny:

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

Konstatujeme, že Radou bylo schválena částka 5.000 Kč na doplnění knižního fondu
anglické knihovny. Částka bude poskytnuta z fondu škola, z položky ostatní.

Nabíjecí skříňka na tablety

Podle informací Mgr. Drexlerové jsou využívány ve výuce, především při projektových
dnech, též jsou využívány pro snadnější komunikaci s ukrajinskými žáky (překladač,
slovník). Častějšímu využívání tabletů brání skutečnost, že dosud není ve všech prostorách
školy zavedena Wifi, což by mělo být přes prázdniny vyřešeno. Nyní má škola k dispozici
20 tabletů, do budoucna by bylo vhodné pořídit dalších 10, aby měl vždy jeden žák ze třídy



jeden tablet.

Návrh na poskytnutí částky 12.000 Kč na pořízení nabíjecí skříňky na tablety:

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

Konstatujeme, že Radou bylo schválena částka 12.000 Kč na pořízení nabíjecí skříňky
na tablety. Částka bude poskytnuta z fondu škola, z položky ostatní.

Dovybavení pěti učeben počítači

Po diskuzi s vedením školy Rada navrhla oslovit větší firmy, které pravidelně obměňují
počítače, zda by vyřazené počítače poskytly škole jako dar, popř. za nižší odkupní cenu.
Zjištění možností se ujala Ilona Benková, příp. budou následně ze strany školy osloveni
rodiče prostřednictvím EŽK.

c) Další informace školy

K ukrajinským dětem: Obědy pro všechny ukrajinské děti, které o ně měly zájem, byly
zaplaceny ze sponzorského daru.

Obměna vybavení tříd (skříňky, poličky, koberce, úložné prostory): Paní ředitelka dává
pravidelně učitelům termín, dokdy mají sdělit, jaké vybavení tříd je potřeba obměnit nebo
pořídit. S učiteli je věc diskutována, vybavení pořízeno z prostředků školy, popř. dotací. Lze
využít i prostředky z fondu třída.

Družina: Vedoucí školní družiny, Radmila Mifková, informovala, že pro příští školní rok
bude z důvodu velkého zájmu a omezeného počtu míst v družině pravděpodobně opět nutné
losovat z žáků 4. tříd, kteří se přihlásili do družiny. Všechny děti z 1. až 3. tříd, které se do
družiny přihlásily, byly přijaty.



INFORMACE:

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

� Děkujeme všem členům Sdružení Křídlo za jejich příspěvky. Moc si toho vážíme!
� Děkujeme všem aktivním členům Rady a jmenovitě také paní učitelce Mgr. Heleně

Králové, kteří se podíleli na organizaci, propagaci a zajištění Společenského večera
a Dětského sportovního dne!

Další setkání Rady se uskuteční v novém školním roce 2022/2023, a to začátkem září 2022.
O termínu budeme informovat na webových stránkách školy.

V Brně dne 22. 6. 2022

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

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

