
Zápis 
 
z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada), konaného  
v době mezi 13:00 hod. dne 24. 3. 2022 a 24:00 hod. dne 25. 3. 2022 z časových důvodů mimo 
pravidelné osobní setkání online formou prostřednictvím emailové komunikace.  
 
Z celkového počtu 12 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 9 členů Rady. 
Všech 9 zúčastněných členů Rady souhlasilo s hlasováním formou e-mailové komunikace. Všech 9 
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 změny výše cen vstupenek na Společenský večer ZŠ a MŠ 
Křídlovická, který se bude konat 14. 5. 2022, a změny ceny lístků do tomboly. 
 
Původní výše cen vstupenek a lístků do tomboly byly odhlasovány na jednání Rady dne 2. 3. 2022.  
 
Po komunikaci s manažerem sálu Babylon, kde se má Společenský večer konat, a po propočtu odhadu 
nákladů na konání Společenského večera (cca 90.000 Kč) byla ze strany Lenky Vodákové, 
předsedkyně SR Křídlo, a Heleny Polenkové, místopředsedkyně SR Křídlo, které se podílejí  
na organizaci Společenského večera za SR Křídlo, navržena změna cen vstupenek a lístků do tomboly 
následovně:   
 
dospělí - 300 Kč 
studenti z Křídlovické (včetně deváťáků) - 100 Kč 
studenti mimo Křídlovickou - 200 Kč 
učitelé - 200 Kč 
členové Rady Křídla - 200 Kč 
+ místenka - 50 Kč 
  
Cena lístku do tomboly: 20 Kč  
 
 

• HLASOVÁNÍ: 
• pro: 9 
• proti: 0 
• zdržel se hlasování: 0 
 
Návrh byl schválen. 

 
 
 
 
V Brně dne 3. 4. 2022 
 
Zapsal: Jiří Sedláček 
Schválila: Mgr. Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení rodičů Křídlo  


