
Zápis 

 
z jednání Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a 
MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Sdružení Křídlo), konaného dne 9. 10. 2018 v 17 hod. v sídle spolku 
Sdružení Křídlo – základní škole Křídlovická 30b, 603 00 Brno 
 
Z celkového počtu 31 třídních důvěrníků, kteří byli zvoleni na třídních schůzkách konaných dne  
17. 9. 2018, se za jednotlivé třídy zúčastnilo 18 třídních důvěrníků a 7 jejich zástupců 
oprávněných k hlasování, což je ve smyslu ust. čl. VII. Stanov Sdružení Křídlo, z. s. většina 
třídních důvěrníků, příp. zástupců  oprávněných k hlasování. 
 
Shromáždění třídních důvěrníků je tedy usnášeníschopné.  
 
Dále byly po celou dobu jednání Shromáždění třídních důvěrníků přítomni ředitelka ZŠ a MŠ 
Křídlovická v Brně, její zástupkyně, zástupce ředitelky pro 1. stupeň, vedoucí školní družiny. 
 
Průběh jednání: 
 
1. Přivítání nových třídních důvěrníků,  jejich představení 
 
2. Čerpání rozpočtu a  plán činnosti Sdružení Křídlo pro období školního roku 2018/2019 

ROZPOČET - V návaznosti na ust. čl. VIII. odst. 1 písm.c) Stanov Sdružení rodičů Křídlo při 
ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Stanovy) bylo navrženo čerpání rozpočtových prostředků – 
finanční prostředky Sdružení Křídlo pro období školního roku 2018/2019 v této podobě:  
 
- 40% kultura, 
- 10% sociální výpomoc, 
- 15% odměny, 
- 35% ostatní. 

 
      HLASOVÁNÍ: 

- pro: 25 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že čerpání rozpočtových prostředků – finančních prostředků Sdružení 
Křídlo pro období školního roku 2018/2019 bylo v souladu se Stanovami  schváleno (viz výše). 
 
3. Plán činnosti – V návaznosti na ust. čl. VIII. odst. 1 písm.c) Stanov byl navržen plán činnosti 

pro období školního roku 2018/2019 –– velikonoční jarmark v březnu 2019 (spoluúčast 
Sdružení Křídlo), jaro 2019 – společenský večer ZŠ a MŠ Křídlovická (spoluúčast Sdružení 
Křídlo), červen 2019 – dětský sportovní den (pořadatel Sdružení Křídlo). Případná další 
spoluúčast Sdružení Křídlo bude řešena operativně s přihlédnutím ke konkrétní akci. 

 
      HLASOVÁNÍ: 

- pro: 25 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že plán činnosti  Sdružení Křídlo pro období školního roku 2018/2019 byl 
schválen.  
 



4. Volba členů Rady Sdružení Křídlo pro období školního roku 2018/2019 
V souladu s ust. čl. XI. odst. 2 Stanov proběhla volba členů Rady Sdružení Křídlo pro období 
školního roku 2018/2019. S ohledem  na dosavadní „praxi“ a činnost v předchozích letech bylio 
navrženo do funkce členů Rady Sdružení Křídlo 18  třídních důvěrníků příp. jejich zástupců 
(seznam k nahlédnutí u předsedkyně nebo u mne).       

 
       HLASOVÁNÍ: 

- pro: 25 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že do funkce členů Rady Sdružení Křídlo bylo zvoleno 18 třídních důvěrníků, 
příp. jejich zástupců. 
 
5. Žádosti učitelů o poskytnutí finančních prostředků  
 
Žádost o finanční příspěvek 2000 Kč na odměny na Herní den s Mensou spojenou s Mikulášem, 
žádost o finanční příspěvek 500 Kč na odměny na matematické soustředění 9.C, žádost o finanční 
příspěvek 700 Kč na odměny v matematických soutěžích.  
Částka celkem 3200 Kč by byla vyplacena z finančních  prostředků získaných z členských 
příspěvků (dále jen z fondu) z položky odměny.  
 
       HLASOVÁNÍ: 

- pro: 25 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky 3200 Kč z  fondu z položky odměny.  
 
 
INFORMACE: 
 

 Účetnictví Křídlo - paní Sýkorová předložila vyčerpávající přehled finančních prostředků  
Sdružení Rodičů Křídlo. Moc děkujeme. 

 Úřední hodiny – účetní p. Sýkorová bude mít úřední hodiny v kanceláři školy každý sudý 
čtvrtek od 13h do 15h. Také moc děkujeme. 

 Děkujeme rodičům za příspěvky do Sdružení Rodičů Křídlo. 
 Kroužky – v současné době je ve škole zajištěno 25 zájmových kroužků pro děti. 

Děkujeme za organizaci. 
 Skvělá nabídka - Sportovci do škol – pro 3. a 4. třídy, bezplatný kroužek se střídáním 

sportů po 2 měsících. Každý pátek od 13:45 do 14:45. 
 
 
Schůzka nově zvolené Rady Sdružení Křídlo se bude konat 6. 11. 2018 v 17 hodin ve studovně 
školy, 2. patro, vchod z ulice Křídlovická.  
 
 V Brně dne 14. 10. 2018 
 
      Zapsala:    Kamila Brtníková 
      Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo  
                       Mgr. Jana Trbušková, místopředsedkyně Sdružení Křídlo  
 


