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Zápis z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), 
konaného dne 8. 6. 2020 v 17 hod., s ohledem na mimořádná opatření kvůli koronaviru mimo 
budovu školy, a to v salónku restaurace TUSTO, 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 18 členů 
Rady. 
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.  
 
Děkujeme rodičům za příspěvky a účinnou pomoc při organizování akcí KŘÍDLA v průběhu 
roku a zvládnutí mimořádné situace v době pandemie.  
Děkujeme učitelům vystaveným ze dne na den nestandardnímu způsobu výuky za to, že se 
jim podařilo do hlaviček našich dětí přeci jen nějaké vědomosti dostat 
 
DÍKY MOC VŠEM! Moc si Vás vážíme. Přejeme krásné bezpečné prázdniny. 
 
 

1. BLOG SDRUŽENÍ KŘÍDLO - na webové adrese https://kridlo.blogspot.com jsme 
zřídili blog Sdružení rodičů Křídlo, na kterém naleznete informace o proběhlých 
akcích spolupořádaných našim sdružením, zápisy z jednání rady a výroční zprávy o 
hospodaření s příspěvky rodičů.  Zaregistrujte se do našeho newsletteru na 
http://bit.ly/kridlo, o nejdůležitějších novinkách vás budeme informovat emailem. 

2. SPORTOVNÍ DEN – proběhne v MIMOŘÁDNÉM TERMÍNU 18. 9. 2019 od 15 h, 
přípravy již započaly. Hlavní organizátorka se snaží již teď, aby zajistila opět spoustu 
zajímavých disciplín a netradiční stanoviště. Přijďte se určitě se svými dětmi mrknout, 
co nového kromě klasických disciplín jsme pro vás připravili. Posily vítány!!! 
Děkujeme těm, kteří už se nahlásili : ). Sraz na hřišti ve 14 h. Tento sportovně dětský 
den bude odměnou pro všechny děti, které se na dlouhé období ocitly v sociální izolaci 
a pro které to může být i impulsem k zpětnému navázání kamarádských vztahů nebo 
vzniku nových v novém školního roce 2020/2021. Dne 15. 6. 2020 bude podána 
žádost na městskou část Brno-střed jako zřizovatele ZŠ a MŠ Křídlovická o dotaci ve 
výši 25900 Kč. Tak si držme pěsti, aby byl zřizovatel vstřícný. Zda a v jaké výši nám 
bude dotace „přiklepnuta“, se dozvíme nejpozději 31. srpna. 

3. VÝUKA V DOBĚ KORONAVIROVÉ KRIZE – v průběhu tohoto složitého období 
jste nám, milí rodičové, sdělovali své poznatky a postřehy z výuky, ať už byly 
pozitivní nebo negativní. Pro některé děti to byla úleva, že mohly pracovat vlastním 
tempem a tím se zlepšily jejich pracovní výsledky. Jiným zase tato přílišná volnost 
byla na škodu. Každopádně vedení a kvalita online výuky závisela v prvé řadě na 
individuálním přístupu a technologických znalostech a schopnostech jednotlivých 
učitelů. . Pro naše děti i nás rodiče nebylo vždy snadné dobrat se k úkolům, přílohám 
vzhledem k více typům informačních kanálů. Bylo by velmi přínosné sjednotit 
komunikační kanály, alespoň v rámci jednoho předmětu. Tento poznatek postoupíme i 
vedení školy. 

4. SPOLEČENSKÝ VEČER jsme byli nuceni, na základě mimořádných opatření vlády, 
zrušit a tím byli žáci devátých ročníků ochuzeni o slavnostní a důstojné zakončení 



základní školní docházky a polonézu. Jako malou náplast jsme navrhli přispět z 
finančních prostředků získaných z členských příspěvků (dále jen z fondu) částkou 200 
Kč na žáka a třídní učitelku. Je čistě na žácích a třídních učitelkách, jak s těmito 
finančními prostředky naloží. Každý žák navíc obdrží VIP vstupenku na Společenský 
večer v roce 2021 (věříme, že se tentokrát uskuteční). 

5. ŽÁDOSTI A NÁVRHY NA POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – 
všechny návrhy i žádosti týkající se příštího školního roku jsme museli pečlivě zvážit s 
ohledem na nepředvídatelné finanční možnosti nás rodičů v dalším roce a s ohledem 
na záměr používat fond na podporu výuky s Daltonskými prvky, sociální výpomoc, 
kulturní akce pro děti a rodiče atd. Zbylé finanční příspěvky ve fondu, které nebyly a 
nebudou v tomto školním roce čerpány, např. na plánované a následně zrušené akce 
pro děti i rodiče, použijeme jako rezervu pro start do nového školního roku. Předem 
mockrát děkujeme všem navrhovatelům i žadatelům za porozumění.  

Návrh Rady na finanční příspěvek 14600 Kč pro 70 žáků a 3 třídní učitelky a současně na 
poskytnutí 70 VIP vstupenek jako „náhradu“ za zrušený Společenský večer. 
Částka 14600 Kč by byla vyplacena z fondu z položky ostatní. 
 
       HLASOVÁNÍ: 
pro: 18 
proti: 0 
zdržel se hlasování: 0 
Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky 14600 Kč a 70 VIP vstupenek z 
fondu z položky ostatní. 
 
Návrh Rady na finanční příspěvek cca 10000 Kč na pořízení odměn pro učitelský sbor jako 
poděkování za celoroční výkon. 
Částka cca 10000 Kč by byla vyplacena z fondu z položky ostatní. 
 
       HLASOVÁNÍ: 
pro: 18 
proti: 0 
zdržel se hlasování: 0 
Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky cca 10000 Kč na odměny učitelům z 
fondu z položky ostatní. 
 
Žádost vedení školy o finanční příspěvek v řádu tisíců na pořízení interaktivní tabule na 
druhý stupeň. Vzhledem k výši požadovaného příspěvku a vzhledem k nedostatečným 
informacím Rada doporučuje se tou žádostí zabývat na 1. setkání třídních důvěrníků v říjnu 
2020. 
Žádost vedení školy o finanční příspěvek v řádu tisíců podloženou dostatečnými informacemi 
by byla diskutována v říjnu 2020. 
 
       HLASOVÁNÍ: 
pro: 18 
proti: 0 
zdržel se hlasování: 0 
Konstatujeme tedy, že žádost vedení školy o finanční příspěvek v řádu tisíců bude 
diskutována na 1. setkání třídních důvěrníků v říjnu 2020. 
 



Žádost vedení školní družiny o finanční příspěvek 30000 Kč na pořízení čipů a dalšího 
vybavení k bezpečnému vyzvedávání dětí z družiny. Tento příspěvek by byl částí plánované 
investice. Výsledná cena ani investiční záměr nebyl k dispozici. Tuto žádost jsme velice 
dlouho projednávali. Jelikož se jedná o investiční akci školy, technické vybavení a 
zhodnocení majetku školy, neopravňuje nás to prostředky z fondu použít k tomuto účelu. 
Nicméně jsme si vědomi této problematiky a snažili jsme se najít co nejvhodnější řešení. 
Padly tři návrhy, o kterých jsme hlasovali. 
 
Návrh č.1 - poskytnutí finančního příspěvku 15000 Kč na pořízení čipů a dalšího vybavení k 
bezpečnému vyzvedávání dětí z družiny. 
Částka cca 15000 Kč by byla vyplacena z fondu z položky ostatní.  
       HLASOVÁNÍ: 
pro: 0 
proti: 18 
zdržel se hlasování: 0 
Konstatujeme tedy, že nebylo schváleno poskytnutí částky 15000 Kč na pořízení čipů a 
dalšího vybavení k bezpečnému vyzvedávání dětí z družiny.  
 
Návrh č.2 -  neposkytnutí žádného finančního příspěvku na pořízení čipů a dalšího vybavení 
k bezpečnému vyzvedávání dětí z družiny. 
       HLASOVÁNÍ: 
pro: 0 
proti: 17 
zdržel se hlasování: 1 
Konstatujeme tedy, že nebylo schváleno neposkytnutí žádného finančního příspěvku na 
pořízení čipů a dalšího vybavení k bezpečnému vyzvedávání dětí z družiny.  
 
Návrh č.3 - poskytnutí finančního příspěvku 5000 Kč a zároveň poskytnutí půjčky 10000 Kč 
z fondu Škola na pořízení čipů a dalšího vybavení k bezpečnému vyzvedávání dětí z družiny. 
Půjčka by byla pak hrazena z fondu Družina. Navrhujeme vedení školní družiny vzít v úvahu 
i nynější prostředky ve fondu Družina. 
Částka 5000 Kč a půjčka 10000 by byly vyplaceny z fondu z položky ostatní.  
       HLASOVÁNÍ: 
pro: 15 
proti: 0 
zdržel se hlasování: 3 
Konstatujeme tedy, že bylo schváleno poskytnutí částky 5000 Kč a půjčky 10000 Kč na 
pořízení čipů a dalšího vybavení k bezpečnému vyzvedávání dětí z družiny z fondu z položky 
ostatní.  
 
Schůzka Rady Sdružení Křídlo se bude konat druhé úterý v září 8. 9. 2019 v 17 hodin ve 
studovně školy, 2. patro, vchod z ulice Křídlovická.  
 
 V Brně dne 10. 6. 2020 
 
 Zapsala:    Kamila Brtníková 
 Schválila: Mgr. Helena Polenková, předsedkyně Sdružení Křídl 
 


