
Zápis

z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen  Rada), konaného
dne  6. 11. 2018 v 17hod. v sídle spolku Sdružení rodičů Křídlo při MŠ a ZŠ Křídlovická, z.s.  –
základní škole Křídlovická 30b, 603 00 Brno.

Z celkového počtu 16 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 9.  10.  2018,  se   zúčastnilo  15 členů Rady,   3  aktivní  třídní
důvěrníci. 

Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná. 

Dále  byly po celou dobu jednání  Shromáždění  třídních důvěrníků přítomni  ředitelka ZŠ a  MŠ
Křídlovická v Brně, její zástupkyně, zástupce ředitelky pro 1. stupeň.

Průběh jednání:

1. Návrh na potvrzení Heleny Polenkové ve funkci předsedkyně a Jany Trbuškové
ve funkci místopředsedkyně Sdružení Křídlo (statutární orgán spolku).

       HLASOVÁNÍ:
- pro: 15
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 0

Předsedkyní Sdružení Křídlo potvrzena Helena Polenková.
Místopředsedkyní Sdružení Křídlo potvrzena Jana Trbušková.

INFORMACE:

 Hovorové hodiny proběhnou 19. 11. 2018 od 16 hodin.
 Rodičovská kavárna – proběhne 4.12.2018 na téma problematika bezpečnosti na internetu.
 Společenský  večer bude  27.  4.  2019  –  organizačně  se  budou  na  akci  podílet  vybraní

členové učitelského sboru i členové RSRK. Sál je již domluven. Navrhnuto zařídit: zažádat
opět o dotaci na MČ, vstupenky prodávat i s místenkou, zajistit občerstvení.

 Erasmus - v rámci projektu hledáme ubytování pro žáky (14 – 17 let) v týdnu od 19.1. do
25. 1. 2019. Více na stránkách školy.

 Jana Sýkorová, pověřena finančními záležitostmi spolku Křídlo, nás seznámila s finanční
situací  Křídla,  úspěšně eviduje  docházející  příspěvky.  Spolupráce  s učiteli  také  funguje.
Moc děkujeme.

Schůzka Rady Sdružení Křídlo se bude konat 4. 12. 2018 v 17 hodin ve studovně školy, 2. patro,
vchod z ulice Křídlovická. 

 V Brně dne 20. 11. 2018

      Zapsala:    Kamila Brtníková
      Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo 
                       Mgr.Jana Trbušková, místopředsedkyně Sdružení Křídlo 


