
Zápis
 
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada), konaného dne
10. 1. 2023 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 10 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
 
Předsedkyně Lenka Vodáková schválila v průběhu prosince poskytnutí příspěvku na nákup 1ks
knihovničky v ceně 2200,- na I. stupeň, aby bylo možné rozšířit čtenářský koutek na další patro. Rada
bere tuto informaci na vědomí.

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
informováni prostřednictvím EŽK a také na webu školy.

Dne 25.1 2023 se uskuteční sportovní den pro žáky 2. stupně, vybraní žáci se budou v tu dobu účastnit
Matematické olympiády.

Pro organizaci voleb uvolní škola některé třídy, žáci těchto tříd budou mít vycházku.

Plánování společenského večera, který se uskuteční 22. 4. 2023, zajišťuje za školu p. uč. Helena
Králová.

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 7. 2. 2023 ve studovně školy. 
 

V Brně dne 29. 1. 2023
 
Zapsal:    Jiří Sedláček
Schválila: Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení Křídlo 
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