
Zápis 

 
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen  Rada), 
konaného dne 7. 1. 2020 v 17 hod. v sídle spolku Sdružení rodičů Křídlo při MŠ a ZŠ 
Křídlovická, z.s.  – základní škole Křídlovická 30b, 603 00 Brno. 
 
Z celkového počtu 19 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. 2019, se  zúčastnilo 14 členů Rady. 
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.  
 
Dále byly po celou dobu jednání Rady přítomny ředitelka ZŠ a MŠ Křídlovická v Brně, 
zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň, vedoucí školní družiny. 
 
Průběh jednání:    
 
Ohlédnutí za vánoční kavárnou:   Vánoční kavárna se opět vydařila. Nádherná výzdoba, skvělý 
saxofonista, chutné jednohubky, lahodné perníky, ovoce z Hortimu, káva a oblíbený vánoční 
punč.  Moc děkujeme  rodičům, kteří se aktivně podíleli na přípravě i průběhu vánoční kavárny. 
Děkujeme dále pak rodičům, kteří navštívili naši kavárnu a přispěli dobrovolnou částkou. Celý 
výtěžek 4 215 Kč bude, dle hlasování viz níže, věnován Vendulce na rehabilitace.                                                                  
 
1. Návrh na využití finančního výtěžku z kavárny. 
Navrhujeme, aby finanční částka 4 215 Kč získaná z dobrovolných příspěvků do kavárny byla 
věnována Vendulce na rehabilitace. 

 
- HLASOVÁNÍ: 
- pro: 14 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 

Konstatujeme tedy, že celá finanční částka 4 215 Kč získaná z dobrovolných příspěvků do 
kavárny bude věnována Vendulce na rehabilitace. 
 
2. Skvělá zpráva – velice šikovný člen Rady neuvěřitelně rychle zřídil blog Sdružení rodičů
Křídlo jako prostředek nejen propagace sdružení  Křídla ale i předávání informací o aktuálním 
dění a všech aktivitách sdružení Křídla. Aktivace proběhne prostřednictvím Bakalářů. Odkaz na 
blog přidáme do úvodního e-mailu, který budeme rozesílat rodičům poté, co se zaregistrují k 
odběru našeho newsletteru. Moooc děkujeme. A poradcům děkujeme také. 
 
 
INFORMACE: 
 

 Bankovní účet Křídlo – číslo účtu 2801392023/2010, http://web.zskridlovicka.cz/rada-
sdruzeni-rodicu/ 

 Úřední hodiny – účetní p. Sýkorová bude mít úřední hodiny v kanceláři školy každý 
sudý čtvrtek  nyní od 12:30 h do 14:30 h. Moc děkujeme. 

 Děkujeme rodičům za příspěvky do Sdružení Rodičů Křídlo. 
 Společenský večer bude 16. 5. 2020 – organizačně se budou na akci podílet vybraní 

členové učitelského sboru i členové RSRK. Všechny touto cestou srdečně zveme. Můžete 
se těšit na skvělé moderátory – Jana Tománka (známý ze StarDance) a Šárku 
Kašpárkovou (mistryni světa v trojskoku a taneční partnerku Jana Tománka v soutěži 



StarDance). V krásném prostředí sálu Babylon na Kounicově ulici uvidíte žáky devátých 
ročníků, které čeká slavnostní a důstojné zakončení základní školní docházky s 
polonézou. Prosíme, přemýšlejte nad  hodnotnými cenami do TOMBOLY (…byly 
Vánoce, ne všechny dárky využijeme…) i nad dárci, sponzory. Děkujeme. 
 
 
 
 

Setkání třídních důvěrníků se bude konat v úterý 4. 2. 2020 v 17 hodin v jídelně školy na 1. 
stupni.  
 
 V Brně dne 12. 1. 2020 
 
 Zapsala:    Kamila Brtníková 
 Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídlo  
                        


