Zápis
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada),
konaného v době mezi 17:00 hod. dne 19. 5. 2022 a 24:00 hod. dne 22. 5. 2022 z časových
důvodů mimo pravidelné osobní setkání online formou prostřednictvím emailové
komunikace.
Z celkového počtu 13 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 12. 10. 2021, se zúčastnilo 11 členů
Rady.
Všech 11 zúčastněných členů Rady souhlasilo s jednáním a hlasováním formou e-mailové
komunikace. Všech 11 zúčastněných členů Rady komunikovalo prostřednictvím e-mailových
adres, které oznámili při svém zvolení do Rady a běžně je využívají při komunikaci se
Sdružením rodičů Křídlo.
Rada je ve smyslu ust. čl. XI. Stanov Sdružení Křídlo usnášeníschopná.

Jediným bodem jednání byl návrh na proplacení knížek pro současné prvňáčky ve
školním roce 2021/2022 a budoucí prvňáčky ve školním roce 2022/2023 v celkové částce
cca 26.000 Kč podle návrhu zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Křídlovická pro I. stupeň, Mgr.
Drexlerové.
Předávání knížek prvňáčkům na začátku školního roku je dlouholetou tradicí, stejně tak je
tradicí, že knížky proplácí Sdružení rodičů Křídlo. V letošním školním roce 2021/2022 k
tomuto nedošlo kvůli nedorozumění při komunikaci a následně nebylo již možné vybrané
knížky zakoupit z důvodu nedostatečných skladových zásob. Rada nechtěla současné
prvňáčky o knížky ochudit, a proto se obrátila na Mgr. Drexlerovou, která navrhla zakoupit
knihy od Zuzany Pospíšilové: Školní strašidlo (cena jedné knihy 169 kč) pro 72 současných
prvňáčků, Příhody veselých prvňáčků (cena jedné knihy 177 Kč) pro 80 budoucích prvňáčků.
Celková částka za knížky podle cen a počtu prvňáčků aktuálních ke dni 19. 5. 2022: (72 x
169) + (80 x 177) = 26.328 Kč.
Navrhujeme tedy poskytnout částku cca 26.000 Kč na knížky pro prvňáčky ve školním
roce 2021/2022 a pro prvňáčky ve školním roce 2022/2023 podle návrhu Mgr.
Drexlerové.
HLASOVÁNÍ:
· pro: 11
· proti: 0
· zdržel se hlasování: 0
Konstatujeme, že návrh byl schválen.

O schválení uvedené částky byla ihned následující den po ukončení hlasování informována
Mgr. Drexlerová. Knížky podle jejího sdělení po dohodě s třídními učitelkami obdrží
současní prvňáčci na konci školního roku jako odměnu za celoroční práci a budoucí prvňáčci
budou mít knížky připraveny na lavici 1. září na přivítanou.

V Brně dne 6. 6. 2022
Zapsal: Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení rodičů Křídlo

