
 Zápis 

 
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen  Rada), konaného 
dne 4. 12. 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 9 členů Rady.  
 
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 a vedoucí školní družiny. 
 
Průběh jednání: 
 
1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků 

- 4x300,-Kč odměny na sportovní akce, 
- 11 475,-Kč spoluúčast na financování lyžařského výcviku pro 1. stupeň (ubytování a strava 

pro lyžařské instruktory, noční dozor, zdravotníka a učitele), pro úplnost – stejnou částkou 
jsme se spolupodíleli i minulý rok. 

 
 HLASOVÁNÍ: 
- pro: 9 
- proti: 0 
- zdržel se hlasování: 0 
 
Konstatujeme tedy, že finanční prostředky na sportovní akce a lyžařský výcvik byly 
schváleny. 
 

INFORMACE: 
 

 Společenský večer bude 27. 4. 2019 – v listopadu proběhla první schůzka za účasti 
učitelského sboru a spolku, dojednává se hudební produkce, zajišťuje se program. V lednu 
proběhne další schůzka. 

 Školní družina – z prostředků spolku – fond družina -  zakoupeny stavebnice 
MAXFORMERS 

 Erasmus - v rámci projektu se hledá ubytování pro žáky (14 – 17 let) v týdnu od 19. 1.  
do 25. 1. 2019. Více informací  na stránkách školy. 

 
Schůzka Rady Sdružení Křídlo se bude konat 8. 1. 2019 v 17 hodin ve studovně školy, 2. patro, 
vchod z ulice Křídlovická.  
 

Přejeme všem pohodový Advent, krásné Vánoce  
a úsměvem a ve zdraví vstupte do nového roku 2019! 

 
 
 V Brně 9. 12. 2018 
 
      Zapsala:    Jana Trbušková 


