
Zápis
 
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále též jen Rada), konaného dne
7. 2. 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 8 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,
Mgr. Martina Šatinská, zástupkyně ředitelky pro II. stupeň, Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně ředitelky pro I.
stupeň, a Martina Hronová, DiS., vedoucí školní družiny. Části jednání k chystanému Společenskému večeru
se zúčastnila p. učitelka Mgr. et Mgr. Helena Králová.
 
 

Průběh jednání:
 

1. Využití finančních prostředků Sdružení Křídlo
 
S odkazem na bod 3. zápisu z jednání Rady dne 6. 12. 2022 byli přítomní členové Rady informováni
Lenkou Vodákovou o e-mailovém odsouhlasení předsedkyně a místopředsedkyně Sdružení Křídlo
(Lenky Vodákové a Hany Dostálové) nákupu 1 ks knihovny na I. stupeň podle návrhu p. zástupkyně
Drexlerové. Cena knihovny byla 2.690 Kč, p. zástupkyně doložila účtenku, která jí bude proplacena ze
strany p. účetní Sdružení Křídlo z fondu škola.

2. Informace k datové schránce a účetnictví Sdružení Křídlo

Od 5. února 2023 má Sdružení Křídlo aktivovanou datovou schránku ID: 5kfpxnf. Oprávnění k přístupu
do datové schránky má nyní Lenka Vodáková jako předsedkyně, vlastní přístupové údaje bude mít také
místopředsedkyně Hana Dostálová.

Třídním učitelům byly na začátku února 2023 ze strany Markéty Novotné, účetní Sdružení Křídlo,
a Lenky Vodákové zaslány e-maily s tabulkami s přehledy příslušných třídních fondů.

Ode dne 12. 9. 2022 do 2. 2. 2023 rodiče a zákonní zástupci poskytli Sdružení Křídlo členské příspěvky
a dary v celkové výši 398.950 Kč, ve fondu škola je k 2. 2. 2023 156.603 Kč. Mockrát děkujeme!!!

Lenka Vodáková tlumočila vedoucí školní družiny Martině Hronové pochvalu paní účetní za
vynikajícím způsobem zpracované a vedené podklady k výběrům z fondu družina. Též školka má vše
vedeno přehledně.

Zároveň bylo vedení školy požádáno, aby znovu požádali učitele, aby dodržovali pokyny ve sdílené
tabulce, která slouží k přehledu o žádostech učitelů o proplacení jednotlivých částek především
z třídních fondů, aby měli veškeré doklady v pořádku a aby s vyplacenými zálohami zacházeli
svědomitě.

3. 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.
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4. Žádosti školy

a) P. učitelka Kubešová prostřednictvím e-mailové komunikace s Lenkou Vodákovou požádala
o příspěvek ve výši 2.000 Kč na přednášku Horské služby a odměny pro děti účastnící se lyžařského
kurzu v únoru 2023.

Navrhujeme schválit částku 2.000 Kč jako příspěvek na přednášku Horské služby a odměny pro děti
podle žádosti p. učitelky Kubešové.

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

Konstatujeme, že Radou bylo schváleno poskytnutí částky 2.000 Kč na přednášku Horské
služby a odměny pro děti účastnící se lyžařského kurzu v únoru 2023. Částka bude poskytnuta
z fondu škola, z položky ostatní.

b) P. učitelka Králová po dohodě s Lenkou Vodákovou požádala o poskytnutí příspěvku ve výši
2.000 Kč jako odměny p. Buryanové z taneční školy Starlet za nacvičení polonézy s dětmi
z devátých tříd, kterou předvedou na Společenském večeru 22. 4. 2023.

Navrhujeme schválit částku 2.000 Kč jako odměnu pro p. Buryanovou za nacvičení polonézy podle
žádosti p. učitelky Králové.

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

Konstatujeme, že Radou bylo schváleno poskytnutí částky 2.000 Kč jako odměny p. Burynové
ze Starletu za nacvičení polonézy s dětmi z devátých tříd, kterou předvedou na Společenském
večeru 22. 4. 2023. Částka bude poskytnuta z fondu škola, z položky ostatní.

5.    Přípravy na Společenský večer školy

Sdružení Křídlo ve spolupráci se školou připravuje Společenský večer školy, který se uskuteční
v sobotu 22. 4. 2023 již tradičně v sálu Babylon na Kounicově ulici v Brně. Všichni jsou srdečně
zváni!!!

a) Prostřednictvím e-mailového hlasování konaného v době mezi 10:55 hod. dne 1. 2. 2023 a
12:00 hod. dne 2. 2. 2023 z časových důvodů mimo pravidelné osobní setkání online formou
byl schválen návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč na půjčení nebo pořízení
šatů pro každé dítě, které bude na Společenském večeru školy dne 22. 4. 2023 tančit
polonézu. V loňském školním roce tancovalo 25 párů, letos je podle seznamu poskytnutého
p. uč. Královou přihlášeno 21 párů.

Příspěvek bude poskytnut z fondu škola, z položky ostatní, protože se jedná o
celoškolní akci. Částka bude poskytnuta na žádost zákonného zástupce oproti účtence, a to
po kontrole v seznamu dětí, které budou tančit polonézu.

b) Ke stanovení výše ceny vstupenek na Společenský večer 2023 proběhla delší diskuze, při které
padlo větší množství návrhů. Předpokládané náklady na Společenský večer budou kolem 100.000 Kč
(jedná se o odhad na základě loňských výdajů; loňské příjmy z prodeje vstupenek a lístků do
tomboly činil 86.000 Kč).
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Nakonec proběhlo hlasování o následujícím návrhu cen vstupenek:

Při koupi v kanceláři školy: Dospělý – 350 Kč
Žáci – 100 Kč
Členové Rady Sdružení Křídlo a učitelé ZŠ Křídlovická – 200 Kč
Studenti – 200 Kč
Místenka – 50 Kč

Při koupi na místě: Dospělý (bez dalšího rozlišení) – 400 Kč
Žák/student – 250 Kč

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

Konstatujeme, že Rada schválila výši ceny vstupenek na Společenský večer 2023 podle výše
uvedeného návrhu. O začátku předprodeje vstupenek v kanceláři školy budou rodiče a zákonní
zástupci informování prostřednictvím EŽK.

Další podrobnosti organizace přesahují potřeby tohoto zápisu. Veškeré informace ke společenskému
večeru budou postupně zveřejňovány v EŽK, dále na plakátech u vstupů do školy, popř. je možné se
obrátit s dotazem 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 a dary. Moc si toho vážíme!
Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě a organizaci Společenského večera! Zvláštní
poděkování míří za p. učitelkou Královou😊

 
Příští jednání Rady Sdružení Křídlo se uskuteční v úterý 7. 3. 2023 ve studovně školy. 
 

V Brně dne 20. 2. 2023
 
Zapsala:    Hana Dostálová
Schválila: Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení Křídlo 
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