
Osnova valné hromady RS při ZŠ Citonice 

dne 6. 9. 2016 
 
1. Přivítání rodičů; poděkování, že využívají pro své děti služeb právě naší školy. 

    Seznámení nových členů se stanovami RS.  Podepsání prezenční listiny. 

 

2. Volba - hlasování a potvrzení výboru RS pro školní rok 2016/2017:  

    Na valné hromadě RS v září 2015 byl zvolen výbor ve složení:  

    předsedkyně RS – Monika Pavlíková, hospodářka RS – Eva Hedbávná,   

    jednatelka RS za MŠ – Hana Popelková, jednatelka RS za ZŠ – Miroslava Kredatusová.        
    Jelikož mají všechny členky výboru děti ve škole i v tomto školním roce, mohly by dle  

    stanov, ve své funkci pokračovat. Paní Hana Popelková v června avizovala, že by chtěla  

    v září z časových důvodů ze své funkce odstoupit. Hlasování – potvrzení výboru ve složení: 

    předsedkyně RS – Monika Pavlíková, hospodářka RS – Eva Hedbávná, jednatelka RS za ZŠ  

    – Miroslava Kredatusová.    

    Podání návrhů na post jednatele RS za MŠ. Návrhy: pí Ladislava Michálková, Hana  

    Popelková, Lucie Kapitánová. Většinou hlasů byla valnou hromadou RS na post jednatele  

    MŠ zvolena paní Lucie Kapitánová. 

    Správou pokladny a účtu je i nadále pověřen ředitel školy s povinností aktuálně informovat  

    o pohybech předsedkyni RS. 

    J. Bulín informuje valnou hromadu o příjmech a výdajích v uplynulém období. 

 

3. Představení pedagogů: složení ped. sboru je stejné jako v loňském roce. Tedy pí učitelky 

    Mgr. Marcela Popelková, Mgr. Jana Nečesalová, Mgr. Hana Ištvánková a Mgr. Jindřich  

    Bulín. Rozložení předmětů se v porovnání s loňskem malinko pozměnilo. Paní Mgr. Hana  

    Ištvánková se i letos postará i o školní družinu. 

 

4. Souhlas rodičů dětí ZŠ s nákupem pomůcek a sešitů – vysvětlení /bez starostí pro rodiče/. 

    Záloha na sešity a výtvarné potřeby bude vybírána takto: 1., 2. roč. ve výši 100,- Kč,  

    3., 4. a 5. roč. - 150,- Kč. /Zůstáváme u cen z minulých let./ 

    Rodiče zaplatí navíc pouze pracovní sešity do angličtiny. 3. ročník - 210,- Kč, 4. ročník –  

    210,- Kč, 5. ročník – 229,- Kč + 5,- Kč za obal /vyhovění přání rodičů – nebylo lehké tento  

    formát běžně sehnat/. Prodejní doklady k nahlédnutí. 

 

5. Návrh, stanovení a schválení výše příspěvku na školní rok. V minulém roce byla navržena 

    a schválena částka 300,- Kč na každé dítě. Pro letošní rok se navrhuje zanechat stejnou  

    výši příspěvku, tedy 300,- Kč na dítě.  /možno zaplatit ve 2 splátkách/   Hlasování. 

    Na školní rok 2016/2017 by schválen příspěvek ve výši 300,- Kč na dítě. 

 

6. Spousta informací byla rodičům ZŠ podána v Informacích, které děti dostaly 1. září. 

    Pokud rodičům nebyly doručeny, lze je přikopírovat. 

 

7. ŠVP – Dle našeho ŠVP „Škola pro život“  se i v letošním škol. roce vyučuje v 1.- 5. roč.   

    Materiál je neustále upravován a doplňován dle požadavků MŠMT, proto bylo vytvořeno  

    nové vydání s platností od 1.9.2016. 

     

8. Začátky vyučování:   1. hodina – 7:45    /otevření školy v 7:30/  Neposílat děti dřív!!!       

                                       2. hodina – 8:40   / otevření školy v 8:30/  případně zvonit! 

    Odpolední vyučování: 6. hodina ve středu: od 13:00 do 13:45 hod. /4.+5. ročník/ 

                                         6. hodina ve čtvrtek: od 12:45 do 13:30 hod. /5. ročník/ 



 

9.  Seznámení s řádem školy, klasifikačním řádem, řádem ŠD, MŠ, ŠJ a dalšími směrnicemi.  

     V ZŠ i MŠ byl opět vyhlášen zákaz nošení zlatých a cenných předmětů pro všechny žáky. 

     Seznámení s materiálem Epidemie infekční žloutenky. 

 

10. Ceny dotovaných svačinek MŠ a obědů, budeme prozatím držet na stávajících cenách.  

      Případné zdražení bude včas oznámeno.  

      Aktuálně: MŠ – celodenní strava – 33,- Kč.   1. – 4. ročník – 20,- Kč.    5. ročník – 22,- Kč.  

      Podrobný rozpis je vyvěšen ve ŠJ, v MŠ i v ZŠ. Ceny jsou platné od roku 2012!!! 

      Úhrada úplaty MŠ zůstává na loňské výši, tedy 200,- Kč za měsíc. Pro děti s 5-ti denní a se  

      4 hodinovou docházkou činí výše poplatku 150,- Kč a v případě dlouhodobé omluvenky je   

      udržovací poplatek stanoven na 100,- Kč za měsíc.  

      Úhrada úplaty ŠD zůstává na loňské výši, tedy 50,- Kč za měsíc. Při nepřítomnosti v době  

      nemoci se cena sníží o 10,- Kč za každý celý zameškaný týden. Pro žáky navštěvující  

      družinu pouze 1 či 2 dny v týdnu je cena stanovena na 20,- Kč za měsíc. Upozorňujeme, že  

      dítě, které je nahlášeno na obědy a chodí na obědy s družinou, musí být nahlášeno i do ŠD. 

 

11. Pitný režim v MŠ je zajištěn v rámci stravného. Dětem ZŠ zajišťují pitný režim rodiče !!!   

      V ZŠ budeme v zimních měsících doplňovat tekutiny i vařeným čajem.  Čaj spoustu let   

      dodával zdarma pan Milan Večeřa. V loňském roce jsme vařili čaje pytlíkové, které dodali   

      rodiče. Pokusíme se i letos znovu požádat rodiče o spolupráci. 

   

12. Skupinovou logopedickou péči v MŠ bude vykonávat pí uč. Zukalová. Pro individuální   

      péči si musí rodiče dětí MŠ i ZŠ nalézt svého logopeda. Pí logopedka Klempová bude děti  

      MŠ diagnostikovat na základě doporučení MŠ. Letos nepřijede, i když to bylo plánováno!  

      Dostane kontakty na rodiče a další aktivity si bude organizovat sama mimo budovu MŠ.  

 

13. Přihlášky na obědy a do družiny potřebujeme vyplnit i kdyby dítě chodilo až za měsíc.  

      Na později přihlášené děti nedostane škola už ani korunu.  V již zaslaných přihláškách   

      potřebujeme upřesnit docházku ŠD!!! /od kdy, dny, hodiny!!!/ Odchody ze ŠD prosíme  

      plánovat na celé půlhodiny, aby zbytečně nenarušovaly řízené aktivity a činnost ŠD. 

 

14. Odhlašování obědů je dle provozního řádu školní jídelny nutné provést v případě známé  

      nepřítomnosti minimálně předchozí den. Doporučujeme všem seznámit se s tímto  

      materiálem! Pouze v 1. den nemoci si může rodič vzít jídlo pro dítě domů. Odhlašování   

      obědů si zajišťují sami rodiče!!! u vedoucí ŠJ osobně nebo na tel. č. MŠ – 515236344. 

      V době prázdnin a nemoci nemá dítě na dotovaný oběd nárok. 

 

15. Výuka náboženství začne v ZŠ ve středu 5. 10. od 14:00 hod., v MŠ v pátek 7.10. od 14:45  

      hod. Vyučovat bude pan kaplan Marek Coufal. Prosíme o včasné zaslání přihlášek. 

 

16. Kroužky budou v případě zájmu realizovány pod hlavičkou SVČ Znojmo od října do   

      května. Cena za kroužek je zvýšena o 30,- Kč, tedy na 430,- Kč. Děti dostaly za úkol  

      promyslet, o jaké kroužky by měly zájem. Pro vesnické školy platí minimální počet dětí 6  

      na kroužek !!! Kdo by chtěl nějaký kroužek vést nebo má tip na schopného a ochotného  

      člověka, prosíme o bezodkladnou informaci. 

      Prozatím máme návrhy na sportovní, knihovnický, hudební, flétna, taneční, …?  V rámci          

      družiny se bude paní vychovatelka, každý den mimo čtvrtek, zaměřovat formou  

      zájmového útvaru na specifickou oblast. PO – pohybové hry, ÚT – hra na flétnu zatím s ?  

      Dle vyjádření přítomných rodičů, bude o flétnu zájem i v novém školním roce. 



      ST – pohádkový, PÁ – přírodovědný. Maximálně doporučujeme využít tyto aktivity  

      organizované na náklady školy. 

 

17. Kurzy pro rodiče. Popřemýšlet, o jaký by byl zájem. Návrhy sbírá ředitel školy.  

             

18. Informační povinnost – viz. dotazníky ZŠ. Pokud by byla nějaká nová změna v průběhu  

      /pojišťovna, bydliště, zdravotní stav, tel. kontakty atp./ Poděkování za 100% zaslání. 

 

19. Rodiče se mohou kdykoliv po domluvě s vyučujícími přijít podívat do ZŠ i MŠ. 

      Konzultační hodiny tř. učitelů byly zveřejněny v informacích z 1. září.  

           

20. Výuka plavání - letos nově pouze pro 3. a 4. ročník začne od 23. 11. 2016. Před samotným  

      zahájením budou zaslány aktuální informace. Konec výcviku bude 25. 1. 2017. Plavání dětí  

      MŠ v bazénu ZŠ Příměticích letos organizovat nebudeme.  

 

21. Třídní schůzku rodičů MŠ svolává pí vedoucí uč. Zukalová operativně dle potřeby  

      a domluvy s maminkami. 

    

22. Školní výlety: Neustále e opakováno, že láhve s pitím musím mít pevně uzavíratelné víčko, 

      děti nemají nosit měkké ovoce či jogurty. Bohužel se nám stále tyto jevy vyskytují. 

      Prosba o respektování těchto pravidel. Vyvstávají pak zbytečné problémy.  

 

23. Letos máme ve škole 28 žáků. MŠ je aktuálně zapsáno 27 dětí, takže máme ještě malou  

      rezervu do naplnění dočasně navýšené kapacity. 

  

24. Recyklohraní – soutěžní projekt /sběr baterií, malých elektrospotřebičů/ – pokračujeme  

      i letos. Garantem je pí uč. Popelková.  

 

25. V průběhu škol. roku bude pro žáky 2.-5. roč. v rámci projektu MŠMT a BESIP   

      organizována dopravní výchova. /realizace Autoškola Chládek – Petr Vysočan – 5 lekcí/ 

      1. lekce je naplánována na tento čtvrtek 8.9. 

 

26. Projekty ZŠ. Např.: Poznáváme okolí – v úterý 13.9. navštívíme městys Jevišovice. 

      Sraz u školy v 7:20. Cesta autobusem společnosti ABC – odjezd v 7:25 hod.. Návrat do  

      Citonic mezi 12:30 – 13:00 hod. Obědy ve ŠJ tedy stihneme. Člověk a výroba elektrické  

      energie  - po návštěvě elektrárny ve Vranově nad Dyjí v minulém školním roce, bychom  

      na jaře 2017 chtěli navštívit některý z větrných parků a fotovoltaickou elektrárnu v regionu  

      Znojemska. Žáky taktéž čeká další cesta do brněnského divadla Polárka, tentokrát spojená  

      s návštěvou Planetária Brno a žáci 3., 4. a 5. ročníku by se měli vydat prozkoumat Prahu. 

      Projektů má ale škola více, viz. web školy. 

 

27. Prosba o spolupráci na projektu Kuchařka naší vesnice. V loňském roce byla garantem  

      pátého pí uč. Marcela Popelková. V předvánočním čase se pokusíme navázat vydáním  

      dalšího dílu. Pokud máte recepty, prosíme už nyní o jejich zasílání. Rodiče se vyjadřují  

      vstřícně s příslibem zasílání. 

                            

28. Rekonstrukce nevyhovujícího šotolinového povrchu hřiště na školním dvoře z důvodu  

      finanční náročnosti bohužel zatím nevyšla. Pokoušíme se i nadále sehnat nějaké sponzory.  

      V průběhu prázdnin došlo k výmalbě školní kuchyně a jídelny a některých dalších prostor  

      MŠ. Taktéž bylo provedeno zabednění přívodního potrubí ve ŠJ. /Vyhovění požadavkům  



      KHS stálo školu přes 26.000,- Kč./ V novém kalendářním roce je v plánu léta  

      slibovaná výměna učitelských židlí a učitelského stolu ve ŠD, neustále odkládaná výměna  

      zcela nevyhovujícího kancel. nábytku v ředitelně školy, výměna osvětlení ve II. třídě ZŠ  

      a ŠD. V dalších letech výmalba učeben ZŠ. Po té bude následovat obměna nábytku  

      v kancelářích MŠ a ŠJ. Všechno se samozřejmě odvíjí od peněz. V rámci kultivace  

      předzahrádky MŠ by mělo dojít ke konečné úpravě výsadby a časem i zbudování  

      parkovacích míst. U předzahrádky ZŠ by mělo v příštích letech dojít ještě k výměně  

     oplocení. Dle finančních možností obce by snad již v nedaleké budoucnosti mohla být  

     zahájena výstavba víceúčelového společenského sálu, který bude těsně sousedit se ZŠ  

     a díky krytému spojení jej budeme moci využívat pro sportovní a kulturní akce školy.     
 

 

29. Zapojení školy do projektu Ovoce do škol bude pokračovat i v letošním školním roce.  

      Ovocné balíčky do ZŠ bude každý týden stejně jako vloni dodávat firma Bovys. 

 

30. Tradiční „Podzimní bazárek“ bude i letos? Diskuse, kdo si jej letos vezme pod patronát.  

      Dle vyjádření rodičů, nebude s uspořádáním problém. Koordinuje pí uč. Popelková. 

 

31. Informace o odchodech z družiny. / Nenarušovat chod ŠD zbytečnými nenahlášenými   

      odchody. Dodržovat časy v přihlášce nebo informovat předem dopoledne. 

 

32. Případné doplňující informace rodičům dětí 1., 2. a 5. ročníku podá pí uč. Popelková ve své   

      třídě.  Všechny ostatní dotazy zodpoví ředitel. 

 

33. Pro ty co nebyli na červnové valné hromadě RS. Změna sdružení na spolek proběhla  

      především díky aktivitě předsedkyně RS paní Moniky Pavlíková a členky rady školy pí  

      Dity Chmelířové, zdárně. Úkonů, které k tomu bylo nutné učinit a překážek, které bylo  

      nutné překonat, bylo opravdu mnoho. Děkujeme jim tímto za výdrž a angažovaný přístup,.  

       

34. V prosinci, tak jako v loňském roce zrealizujeme převedení nově pořízeného „majetku“  

      věcí zakoupených z prostředků RS do majetku školy. Je to především kvůli pojištění! 

 

35. Diskuse, dotazy, připomínky rodičů.    

      /zakoupení antibakteriálního mýdla i pro děti, návrhy na úpravu školního dvoru pokládkou  

      kamenného koberce nebo zámkové dlažby…/                   

                                                                                                         

 
      Zapsal:  Mgr. Jindřich Bulín 


