
Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada),
konaného dne 13. 9. 2022 v 16.00 hod. v sídle Sdružení Křídlo – ZŠ  a MŠ Křídlovická 30b, Brno.

Z celkového počtu 10 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 8 členů Rady. Rada je ve smyslu ust.
čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná. Jednání se dále zúčastnil jeden třídní důvěrník,
zástupce MŠ.

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 Martina Hronová, DiS., vedoucí školní družiny.

Průběh jednání:

1. Využití finančních prostředků Sdružení Křídlo

a) Ke konci minulého školního roku Sdružení Křídlo schválilo využití prostředků na
různé potřeby školy (viz zápis z jednání Rady dne 7. 6. 2022).

Podařilo se zajistit:
● “nabíjecí skříňka” na tablety v celkové hodnotě 12500,- Kč (navýšení částky o cca 500 Kč

projednána ze strany p. uč. Stibora s předsedkyní Sdružení rodičů)
● knihy do anglické knihovny v hodnotě 5000,- Kč

Knihy do knihovny dětí 1. stupně v hodnotě 7000,- Kč dosud nebyly zakoupeny, Mgr.
Drexlerová uvedla, že nákup knih zadala a dohlédne na realizaci.

Počítače pro potřeby školy (obnova počítačů v pěti třídách pro vyučující) se nepodařilo zajistit
silami Sdružení Křídlo. Mgr. Drexlerová seznámila členy Rady s možným řešením - zajištění 5
kusů repasovaných PC v hodnotě 3000,- Kč za kus. Po krátké diskuzi byl vznesen návrh, aby
Sdružení Křídlo poskytlo příspěvek pro školu na pořízení 5 kusů repasovaných PC v
hodnotě 3000,- za kus, celkem tedy 15000,- Kč

HLASOVÁNÍ:
- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že Radou byla schválena částka 15.000 Kč na pořízení repasovaných PC pro
potřeby školy (obnova počítačů v pěti třídách pro vyučující). Částka bude poskytnuta z fondu
škola, z položky ostatní.
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b) Sociální výpomoc pro žáka třídy 5.A na školu v přírodě

Lenka Vodáková přednesla Radě žádost maminky žáka ze třídy 5.A, která prostřednictvím
třídního důvěrníka a s vědomím a souhlasem paní třídní učitelky požádala o sociální výpomoc
pro svého syna - příspěvek na školu v přírodě ve výši 4600 Kč. Na školu v přírodě ve druhém
říjnovém týdnu jedou všechny páté třídy. Posledních dvou letech (tedy ve školním roce
2020/2021 a 2021/2022) neobdrželo Sdružení Křídlo žádnou žádost o sociální výpomoc. Z
prostředků na fondu škola je zpravidla podle rozpočtu na sociální výpomoc určeno 10 %.
Na základě uvedené žádosti navrhujeme poskytnutí sociální výpomoci - příspěvek na školu
v přírodě pro žáka 5.A ve výši 4600 Kč.

HLASOVÁNÍ:
- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že Radou byla schválena částka 4600 Kč na sociální výpomoc - příspěvek na
školu v přírodě pro žáka 5.A. Částka bude poskytnuta z fondu škola.

2. Dotace na Dětský sportovní den

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

Na Dětský sportovní den získalo Sdružení Křídlo ze strany městské části Brno-střed dotaci ve
výši 15.000 Kč, což představovalo 66 % plánovaných výdajů. Lenka Vodáková shrnula, že při
zpracování závěrečného vyúčtování dotace a kontrole dokladů bylo zjištěno, že i vzhledem ke
sponzorským darům byly náklady na Dětský sportovní den mnohem nižší, než bylo
předpokládáno. Proto byly v souladu s dotační smlouvou finanční prostředky ve výši téměř ⅔
poskytnuté dotace (9.400 Kč) vráceny zpět městské části. Konstatujeme, že za těchto okolností a
vzhledem k časové a odborné náročnosti zpracování žádosti o dotace a jejího následného
vyúčtování a v poměru s výší dotace nebude Sdružení Křídlo v příštím roce o dotaci žádat.

3. Volba místopředsedy, případně volba dalších členů Rady

Místopředsedkyně Helena Polenková již není členkou Sdružení Křídlo, při nejbližší příležitosti
tedy proběhne volba nového místopředsedy.

Denisa Blatná, členka Rady, podala ke dni 7. 9. 2022 rezignaci, a to na členku Rady i na funkci
třídního důvěrníka ve třídě (loňské) 7.B a (loňské) 2.C. Dle stanov Sdružení Křídlo má Rada
nejméně 5 členů, aktuální počet je 10. Je na zvážení Shromáždění třídních důvěrníků, zda bude
Rada doplněna o další členy.

Vzhledem k rezignaci Denisy Blatné, která pro Sdružení Křídlo vytvářela plakáty k
pořádaným akcím, hledáme jiného šikovného a ochotného člověka, který by se této
činnosti ujal. Nemusí být členem Rady, ani členem Sdružení Křídlo.
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4. Akce ve školním roce ve spolupráci se školou

Sdružení Křídlo plánuje v tomto školním roce pořádat ve spolupráci se ZŠ Křídlovická
následující akce:

Otvírání adventu (pátek 25. 11. 2022) - po loňském roce, kdy se akce z důvodu covidu
nekonala, se letos pokusíme znovu.

Společenský večer (předběžně sobota 22. 4. 2023) - v centru Babylon. Zajištění sálu a
oslovení kapely se ujala Ilona Benková.

Dětský den (předběžně pátek 2. 6. 2023)

5. Informace školy

a) Výuka matematiky Hejného metodou  na prvním stupni

Vedení školy rozhodlo kombinovat při výuce matematiky prvky Hejného metody i klasický
výukový přístup. Rodiče žáků byly s touto změnou seznámeni při třídních schůzkách. Mgr.
Drexlerová připustila, že by bývalo bylo vhodnější, aby škola rodiče informovala o
připravované změně již koncem minulého školního roku, a to z důvodu množství dotazů ze
strany rodičů, kteří se na vedení školy a třídní učitele obraceli již před třídními schůzkami.

Volba způsobu a metod výuky je výlučně v kompetenci školy. Konkrétní učebnice je při
výuce jen podpůrným materiálem. Škola se po čtyřletém průběžném vyhodnocování snaží
reagovat na výstupy a výsledky, které porovnává s výstupy stanovené školním vzdělávacím
programem, jehož dodržení je pro školu závazné, a také na připravenost jednotlivých žáků
např. pro přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, které spíše očekávají klasický způsob
výuky. Do výuky se nadále budou zapojovat zajímavé a smysluplné koncepty z Hejného
metody.

b) Družina pro žáky 4. tříd

Vedoucí školní družiny, Marina Hronová, informovala Radu, že uchazečů o místa ve školní
družině ze 4. tříd bylo více než volných míst, proběhlo proto losování. Pokud někteří rodiče
přehodnotí situaci a žáka z družiny odhlásí, uvolní se místo dalšímu v pořadí.

c) Školou připravované zájezdy především pro žáky 9. tříd
- Anglie (s výukou) - 14. - 20. 5. 2023
- Vánoční Vídeň
- třídenní Rakousko - poznávací zájezd, jaro 2023

6. Dotazy od rodičů

Ilona Benková přednesla Radě a přítomnému vedení školy dotaz jednoho z rodičů, zda by bylo
možné, aby všechny děti disponovaly čipem pro vstup do školy, a to z důvodu jejich
bezpečnosti a potvrzení jejich příchodu do školy.
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- k záležitosti se vyjádřila paní ředitelka společně se svými zástupkyněmi s tím, že se o
uvedeném uvažovalo již před několika lety, avšak nakonec se k realizaci nepřistoupilo z
důvodů časové náročnosti (za cca 15 min se do budovy školy musí dostat 700 žáků, což je
při použití čipů vpodstatě nemožné) a také z důvodů finanční a technické náročnosti

- bezpečnost dětí při jejich ranním příchodu je zajištěna přítomností nejméně tří dospělých
osob u každého vchodu do budovy školy

INFORMACE:

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

� Děkujeme všem členům Sdružení Křídlo za jejich příspěvky. Moc si toho vážíme!

Shromáždění třídních důvěrníků se uskuteční v úterý 11. 10. 2022.

V Brně dne 22. 9. 2022

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