
Zápis

z jednání Rady Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z. s. (dále jen Rada),
konaného v době mezi 12:23 hod. dne 19. 9. 2022 a 24:00 hod. dne 21. 9. 2022 z časových
důvodů mimo pravidelné osobní setkání online formou prostřednictvím emailové
komunikace.
Z celkového počtu 10 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, a kteří doposud mají
mandát členů Rady, se zúčastnilo 9 členů Rady.
Všech 9 zúčastněných členů Rady souhlasilo s jednáním a 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 na poskytnutí sociální výpomoci – příspěvku na
školu v přírodě pro žákyni ze třídy 5.A.

Maminka žákyně prostřednictvím třídního důvěrníka (p. Prokešové) a s vědomím a
souhlasem paní třídní učitelky (RNDr. Čáslavské) požádala o sociální výpomoc pro svou
dceru, a to o příspěvek na školu v přírodě ve výši 4600 Kč. Na školu v přírodě ve druhém
říjnovém týdnu jedou všechny páté třídy. Posledních dvou letech (tedy ve školním roce
2020/2021 a 2021/2022) neobdrželo Sdružení Křídlo žádnou žádost o sociální výpomoc. Při
jednání Rady dne 13. 9. 2022 bylo jednomyslně schváleno poskytnutí sociální výpomoci
žákovi také z 5.A, také na školu v přírodě, a to ve stejné výši, tj. 4600 Kč. Z prostředků na
fondu škola je zpravidla podle rozpočtu na sociální výpomoc určeno 10 %.

Na základě uvedené žádosti navrhujeme poskytnutí sociální výpomoci – příspěvek na
školu v přírodě pro žákyni 5.A ve výši 4600 Kč.

HLASOVÁNÍ:
- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se hlasování: 1

Konstatujeme, že Radou byla schválena částka 4600 Kč na sociální výpomoc –
příspěvek na školu v přírodě pro žákyni 5.A. Částka bude poskytnuta z fondu škola.

O schválení uvedené částky byla ihned následující den po ukončení hlasování informována
třídní paní učitelka a třídní důvěrník 5.A.

V Brně dne 5. 10. 2022

Zapsal: Jiří Sedláček
Schválila: Mgr. Lenka Vodáková, předsedkyně Sdružení rodičů Křídlo


