
Zápis 

 
z jednání Shromáždění třídních důvěrníků, nejvyššího orgánu Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a 
MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Sdružení Křídlo), konaného dne 4. 6. 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 26 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, vedoucí školní družiny. 
 

Děkujeme rodičům za příspěvky a účinnou pomoc při organizování akcí 
KŘÍDLA v průběhu celého roku. DÍKY MOC! Moc si Vás vážíme. 
 
 
 
Průběh jednání: 
 
1. Žádosti učitelů o poskytnutí finančních prostředků  
 
Žádost o finanční příspěvek 5000 Kč na odměny šikovným žákům vyhlášeným na konci školního 
roku. 
Částka 5000 Kč by byla vyplacena z finančních  prostředků získaných z členských příspěvků (dále 
jen z fondu) z položky odměny.  
 
       HLASOVÁNÍ: 

- pro: 26 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky 5000 Kč z  fondu z položky odměny.  
 
2. Odsouhlasení 
 
Členský příspěvek Sdružení rodičů Křídlo pro školní rok 2018/2019 zůstane i nadále ve výši 200 
Kč a přispěvatel se automaticky stává členem Sdružení rodičů Křídlo. 
Odsouhlasení členského příspěvku ve výši 200 Kč.  
 

HLASOVÁNÍ: 
- pro: 26 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že byla odsouhlasena částka 200 Kč jako členský příspěvek Sdružení rodičů 
Křídlo pro školní rok 2018/2019 
 



 
INFORMACE: 
 

 Sportovní den  se velice vydařil, soutěžících dětí se dostavilo 230. Díky moc všem 
rodičům a dětem, kteří pomáhali na stanovištím, organizátorům a  obrovský dík patří v prvé 
řadě Adélce jako hlavní organizátorce.  

 Dotace na společenský večer – díky skvělé připravené žádosti a přímluvy nám byla 
poskytnuta dotace 7 000 Kč z Brna střed. Moc děkujeme všem zúčastněným. 

 Společenský večer  na příští rok byl stanoven na 25.4.2020  
 Úřední hodiny pro připomenutí – účetní p. Sýkorová má  úřední hodiny v kanceláři školy 

každý sudý čtvrtek od 13h do 15h. Děkujeme. 
 Přijímací řízení do 6. tříd - styl přijímacího řízení bude i v příštím roce stejný.  
 Hejného metoda se bude prolínat do učiva v 6. třídě. 
 Peníze na opravu střechy jsou. Super. 
 Volejbalový zápas rodiče versus učitelé proběhne 24. 6. 2019 od 17 hodin, sraz 16:30. Kdo 

může , přijďte si zahrát, či nás povzbudit. 
 
Přeji krásné prázdniny a spoustu příjemných zážitků. 
 
Schůzka Rady Sdružení Křídlo se bude konat z největší pravděpodobností druhé úterý  
v září 10. 9. 2019 v 17 hodin ve studovně školy, 2. patro, vchod z ulice Křídlovická.  
 
 V Brně dne 17. 6. 2019 
 
      Zapsala:    Kamila Brtníková 
      Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo  
                       Mgr. Jana Trbušková, místopředsedkyně Sdružení Křídlo  
 
 
 


