
Zápis 

 
z jednání Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a 
MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Sdružení Křídlo), konaného dne 5. 2. 2019 v 17hod. 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 23 třídních důvěrníků nebo 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. Žádosti učitelů o poskytnutí finančních prostředků  
 
Žádost o finanční příspěvek 280 Kč na odměny pro vítěze konverzační soutěže v anglickém jazyce.  
Částka 280 Kč by byla vyplacena z finančních  prostředků získaných z členských příspěvků (dále 
jen z fondu) z položky odměny.  
 
       HLASOVÁNÍ: 

- pro: 23 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky 280Kč z  fondu z položky odměny.  
 
2.  Navržení částky 100 000 Kč jako spoluúčast spolku na financování Společenského večera 
Předběžný rozpočet zahrnuje mimo jiné pronájem sálu, zajištění kapely, odměny moderátorům, 
tanečnímu mistrovi a příspěvek do tomboly. Částka by byla vyplacena z finančních prostředků 
získaných z členských příspěvků (dále jen z fondu).  

 
Odsouhlasení finanční částky 100 000 Kč jako spoluúčast spolku na financování Společenského 
večera. 
 
- HLASOVÁNÍ: 
- pro: 23 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že byla schválena částka 100 000 Kč na spoluúčast spolku na financování 
Společenského večera. Částka bude vyplacena z fondu.  
 
 
INFORMACE: 
 

 Žádost o dotaci na společenský večer byla podána na Brno střed.  
 Společenský večer  bude 27. 4. 2019  od 18h. Všechny touto cestou srdečně zveme. 



 Úřední hodiny pro připomenutí – účetní p. Sýkorová má  úřední hodiny v kanceláři školy 
každý sudý čtvrtek od 13h do 15h. Děkujeme. 

 Děkujeme rodičům za příspěvky do Sdružení Rodičů Křídlo, neidentifikovatelné platby 
budou směřovány do fondu Škola. 

 Lyžařské kurzy na 1. i 2. stupni  se velice vydařily. Děti byly nesmírně nadšené. Rodiče 
tímto děkují učitelům za skvělou organizaci. 

 Školní družina z kapacitních a organizačních důvodů nelze měnit stávající složení ve 
školních družinách. Děkujeme za pochopení. 

 Třídní schůzky a velikonoční dílny se budou konat společně v úterý 16. 4. 2019, prosíme 
třídní důvěrníky a jejich zástupce, aby i na třídních schůzkách požádali rodiče o ceny do 
tomboly či finanční příspěvek na ceny do tomboly na Společenském večeru, případně jinou 
formu sponzoringu. 

 Sportovní den je plánován na 31. 5. 2019. Osvědčená organizátorka z řad členů rady 
souhlasí s organizováním i letošního ročníku. Prosíme rodiče, kteří by nám mohli pomoci 
přímo na stanovištích, kontaktujte nás:  kamibr@centrum.cz. 

 
 
Schůzka Rady Sdružení Křídlo se bude konat MIMOŘÁDNĚ druhé úterý 12. 3. 2019 v 17 hodin 
ve studovně školy, 2. patro, vchod z ulice Křídlovická.  
 
 V Brně dne 8. 2. 2019 
 
      Zapsala:    Kamila Brtníková 
      Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo  
                       Mgr. Jana Trbušková, místopředsedkyně Sdružení Křídlo  
 
 
 


