
Zápis
 
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada), konaného dne
6. 12. 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 6 členů Rady.
 
Dále byly po celou dobu jednání Rady přítomny RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická,
Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň, a Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitelky pro
I. stupeň, a Martina Hronová, vedoucí školní družiny.
 
 

Průběh jednání:
 

1. Využití finančních prostředků Sdružení Křídlo
 
Ze strany Lenky Vodákové bylo vedení školy připomenuto doložení účtenek ve výši 1.455,- Kč
(zbývající částka z částky 7.000 Kč, která byla dne 7. 6. 2022 Radou odhlasována k poskytnutí škole na
nákup knih do knihovny dětí 1. stupně). Po vzájemné dohodě Lenka Vodáková kontaktuje p. učitelku
Liškovou, která má nákup knih na starosti, a účtenky si vyžádá.

2. Informace školy

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

K potřebě a přínosům preventivních programů proběhla delší diskuze, kdy se vedení školy s přítomnými
členy Rady shodli na nutnosti věnovat se prevenci v různých oblastech (prevence úrazů, negativních
sociálních jevů, zlepšování atmosféry ve třídách).

Vedoucí školní družiny informovala, že od příštího týdne, tj. od 12. 12. 2022 budou již mít všichni
rodiče dětí navštěvujících družinu možnost zadávání samostatných odchodů dětí z družiny
prostřednictvím elektronického systému BellHop. Dosud měli tuto možnost pouze rodiče dětí z III.C
jako pilotní třída.

3. Žádost školy

P. zástupkyně Drexlerová požádala Radu o poskytnutí příspěvku na nákup 1 ks knihovničky
na I. stupeň, aby bylo možné rozšířit čtenářské koutky na další patro. Vzhledem ke skutečnosti,
že při jednání Rady bylo přítomno méně než polovina jejích členů a vzhledem ke skutečnosti,
že p. zástupkyně neměla k dispozici přesnou specifikaci, a tedy ani cenu knihovničky, bylo domluveno,
že p. zástupkyně zašle Lence Vodákové podrobnosti a poskytnutí příspěvku bude schváleno operativně
prostřednictvím e-mailové korespondence mezi členy Rady, popř. (v případě nižší ceny) pouze po
dohodě předsedkyně a místopředsedkyně Sdružení Křídlo (Lenky Vodákové a Hany Dostálové).
Přítomní členové Rady vyjádřili svůj souhlas s nákupem knihovničky i s postupem schválení příspěvku.
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4. Zhodnocení akce Odemykání adventu

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se na školním hřišti uskutečnila akce Odemykání adventu. Ohlasy na akci byly
pozitivní, bylo to milé předvánoční odpoledne, kdy se žáci, rodiče a učitelé setkali v přátelské
atmosféře. Akci plánujeme uspořádat i příští rok. Těšíme se už teď!

Mockrát děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou, průběhem a úklidem!!!

Také děkujeme všem dětem a učitelům za krásná vystoupení, při kterých se nejedno oko zamlžilo
slzou dojetí😊

Během diskuze jsme narazili na několik problémů a nedostatků a sdělili si nápady a možnosti na
zlepšení pro příští organizaci (bližší podrobnosti přesahují potřeby tohoto zápisu).

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!

 
Příští jednání Rady Sdružení Křídlo se uskuteční v úterý 10. 1. 2023 ve studovně školy. 
 

V Brně dne 2. 1. 2023
 
Zapsala:    Hana Dostálová
Schválila: Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení Křídlo 
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