
Zápis
 
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada), konaného dne
1. 11. 2022 v 16.00 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 11. 10. 2022, se zúčastnilo 11 členů Rady. Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov
Sdružení Křídlo usnášeníschopná.
 
Dále byly po celou dobu jednání Rady přítomny RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická, a
Martina Hronová, vedoucí školní družiny. Části jednání k akci Odemykání adventu se zúčastnila p. učitelka
Helena Králová.
 
 

Průběh jednání:
 

1. Využití finančních prostředků Sdružení Křídlo
 
Dne 7. 6. 2022 Rada Sdružení Křídlo na svém jednání odhlasovala mj. poskytnutí částky 7.000 Kč škole
z Fondu škola na nákup knih do knihovny dětí 1. stupně. Dnešního dne byla po vzájemné dohodě
předána uvedená částka p. ředitelce v hotovosti. Nákup knih byl dosud doložen účtenkami ve výši
5.545,- Kč. Škola tedy doloží ještě účtenky ve výši 1.455,- Kč.

2. Informace školy

P. ředitelka informovala přítomné členky Rady o akcích, výjezdech a programech, které již proběhly
a také o těch, které jsou v tomto školním roce plánovány. O podrobnostech jsou rodiče informování
prostřednictvím EŽK a také na webu školy.

Vedoucí školní družiny informovala, že ke dni jednání Rady, tedy ke dni 1. 11. 2022, je v družině jedno
volné místo.

3. Žádost školy

P. ředitelka požádala Radu Sdružení Křídlo o poskytnutí příspěvku na nákup 1 ks posteru na téma
šikany ve výši 3.500 Kč.

Navrhujeme schválit částku 3.500 Kč na nákup posteru podle žádosti p. ředitelky.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 11
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že Radou bylo schváleno poskytnutí částky 3.500 Kč posteru na téma šikany ve výši
3.500 Kč. Částka bude poskytnuta z fondu škola, z položky ostatní.
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4. Přípravy na akci Odemykání adventu

Sdružení Křídlo ve spolupráci se školou plánuje akci Odemykání adventu, která se uskuteční ve čtvrtek
24. 11. 2022 od 15:00 hod. v prostorách přízemí školy a na školním hřišti. Všichni jsou srdečně zváni!!!

a) P. ředitelka seznámila přítomné s návrhem školy na použití finančního výtěžku z Odemykání
adventu: v minulých letech byl výtěžek použit na dobročinné účely, letos škola navrhuje, aby
peníze byly použity na preventivní a další programy pro jednotlivé třídy za účelem stmelení
kolektivu, což učitelé považují po „kovidovém“ období za velmi potřebné.

Navrhujeme vyslovit souhlas s využitím finančního výtěžku z Odemykání adventu na preventivní a
podobné programy ke stmelení kolektivu jednotlivých tříd.

- HLASOVÁNÍ:
- pro: 11
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že Rada souhlasí s využitím finančního výtěžku z Odemykání adventu na
preventivní a podobné programy ke stmelení kolektivu jednotlivých tříd.

b) Děti společně s p. učitelkami připraví v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy výrobky
na jarmark, v hodinách hudební výchovy nacvičí vánoční písničky, děti z MŠ vyrobí vánoční
ozdoby a také nacvičí vystoupení.

Občerstvení bude zajištěno a prosíme KELÍMKY S SEBOU!!!

Hlavní organizátorkou za Radu Křídla je šikovná a ochotná Adéla Štorková a pomocnou ruku
především s přípravou a úklidem v den konání přislíbili přítomní členové Rady. Sejdeme se na
místě ve 13:00 hod. Styčným důstojníkem za školu je jako vždy taktéž šikovná a ochotná
p. učitelka Helena Králová. Aktivit spojených s přípravou stánků a výzdobou se ujala
Žákovská rada pod vedením p. učitele Voříška. Mockrát děkujeme!!!

Podrobnosti organizace přesahují potřeby tohoto zápisu, proto kdo by se chtěl zapojit do příprav
a úklidu, nechť přijde v den konání ve 13:00 hod. na místo, popř. píše na e-mail Sdružení Křídlo
kridlo@zskridlovicka.cz.

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 ochotným rodičům a učitelům za pomoc při organizaci Odemykání
adventu!

 
Příští jednání Rady Sdružení Křídlo se uskuteční v úterý 6. 12. 2022 ve studovně školy. 
 

V Brně dne 7. 11. 2022
 
Zapsala:    Hana Dostálová
Schválila: Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení Křídlo 
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