
Zápis valné hromady RS při ZŠ Citonice 

dne 9. 9. 2014 
 

 
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 2014/2015:  

    Na červnové valné hromadě RS jsme jednali o odstoupení většiny členů výboru RS. 

    Paní předsedkyně Pavla Holcrová a paní hospodářka Andrea Výskotová již v citonické škole  

    nemají žádné děti a nejmladší dítě paní jednatelky za MŠ Heleny Kabourkové nastupuje do  

    školy. Jediným členem, který by ve své funkci mohl pokračovat i nadále je jednatelka za ZŠ  

    paní Miroslava Kredatusová. 

    Podání návrhů a hlasování o nových členech výboru.  

    Většinou hlasů byla valnou hromadou RS zvolena: 

      předsedkyní RS – Monika Pavlíková, Citonice 198 

      hospodářkou RS – Eva Hedbávná, Letohradská 6, Znojmo 

      jednatelkou RS za ZŠ – Hana Popelková, Citonice 35 

      jednatelkou RS za ZŠ – Miroslava Kredatusová, Citonice 147 

   Předání materiálů RS nově zvolené předsedkyni RS zprostředkuje ředitel školy. 
 

3. Představení pedagogů: složení ped. sboru je po mnoha letech jiné. Stávající tým kantorů   

   / J. Bulín, M. Popelková /, posílí zcela nové tváře. Absolventka ped. fakulty Masarykovy  

   univerzity v Brně Mgr. Jana Nečesalová a absolventka ped. fakulty Univerzity Palackého   

   v Olomouci Mgr. Hana Ištvánková. Obě paní učitelky vystudovaly obor Učitelství pro 1.  

   stupeň základní školy. Paní uč. Nečesalová bude učit matematiku, český jazyk, výtvarnou   

   výchovu a tělesnou výchovu. Paní uč. Ištvánková bude učit přírodovědu, hudební výchovu, 

   pracovní činnosti a postará se i o školní družinu. 

 

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

    Loňská nejistota, že veškeré pracovní sešity si budou muset rodiče hradit sami, byla MŠMT 

    nakonec rozptýlena. Takže rodiče zaplatí pouze PS do angličtiny. 3. ročník - 217,- Kč,  

    4. ročník – 217,- Kč, 5. ročník – 240,- Kč. 

 

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 navrhujeme zanechat stejnou  

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

    Na školní rok 2014/2015 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.   

     

 



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! 

 

9.  Seznámení s řádem školy a klasifikačním řádem. V ZŠ i MŠ byl opět vyhlášen zákaz  

       nošení zlatých a cenných předmětů pro všechny žáky. 

 

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

      Případné zdražení bude včas oznámeno.  

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

      Podrobný rozpis pro MŠ je vyvěšen v MŠ. 

      Školkovné 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.  

      Družinovné 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. 

 

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 nám spoustu  

      let dává zdarma pan Milan Večeřa. Pokusíme se znovu požádat o sponzorství. 

   

12. Skupinovou logopedickou péči pro MŠ bude vykonávat pí uč. Zukalová. Pro děti ZŠ nutno  

      individuálně nalézt odborníka. Pí logopedka Klempová byla v MŠ diagnostikovat dnes.  

 

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

      Na později přihlášené děti nedostaneme ani korunu.  V již zaslaných přihláškách   

      potřebujeme upřesnit docházku ŠD!!! /od kdy, dny, hodiny!!!/ 

 

14. Odhlašování obědů je nutné provést v případě známé nepřítomnosti minimálně předchozí   

      den, v případě nenadálé nepřítomnosti nejpozději do 7:00 hod. Výjimečně v 1. den nemoci   

      si může rodič vzít jídlo pro dítě domů. Odhlašování  obědů zajišťují  sami  rodiče!!! 

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

 

15. Výuka náboženství začne v ZŠ ve středu 24. 9., v MŠ v pátek 26.9. Vyučuje pan farář  

      Mgr. Petr Václavek. 

 

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

      května. Cena za kroužek je 400,- Kč. Děti dostaly za úkol popřemýšlet, o jaké kroužky by  

      měly zájem. Pro vesnické školy byl stanoven 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, základy němčiny…?  

      V rámci družiny se bude paní vychovatelka, v dané dny, v době od 14:30 do 5:30 hod.   

      zaměřovat formou „kroužku“ na specifickou oblast. PO – dramatický, ST – taneční,  

      PÁ – pohybové hry. Maximálně doporučujeme využít tyto aktivity organizované   

      na náklady školy. V případě zájmu můžeme rozšířit např. o hudební nebo PC oblast. 

 

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. Plavání nově pro 3., 4. a 5. ročník začne až v dubnu. Před samotným zahájením   

       budou zaslány aktuální informace. Konec výcviku bude počátkem června. Plavání dětí MŠ  

      v bazénu ZŠ Příměticích by mohlo v případě zájmu rodičů probíhat od prosince.  

 

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

      a domluvy s maminkami. 

 

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

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

      Prosíme o respektování těchto pravidel. Vyvstávají nám pak zbytečné problémy.  

 

23. Letos máme ve škole 30 žáků. MŠ je aktuálně naplněna 28 dětmi, což je maximum  

      dočasného navýšení kapacity. 

  

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

      i letos. Garanten je pí uč. Popelková.  

 

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

      opět organizována dopravní výchova. /realizace Autoškola Chládek – Petr Vysočan /. 

      Z finančních důvodů jsme byli na černé listině, ale naštěstí to dobře dopadlo. 

 

26. Projekty ZŠ. Např.: Poznáváme okolí – 16. 9. navštívíme Slup, Oleksovičky, Jaroslavice  

      a Hrušovany nad Jevišovkou. Odjezd v 8:15, návrat do 15:00 hod.  

      Člověk a výroba elektrické energie - vloni byla elektrárna znojemské přehrady.  

      Letos na jaře bychom chtěli navštívit některý z větrných parků a fotovoltaickou elektrárnu  

      v regionu Znojemska.  

 

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. 

                            

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

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

      a budeme žádat o pomoc v oblasti financí i zřizovatele Obec Citonice.  

 

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

      Ovocné balíčky by měla nově dodávat firma BOVYS. Dodávka každý týden 1 ks. 

 

30. Tradiční „Podzimní bazárek“ bude i letos. Předběžně některý pátek koncem měsíce října. 

 

31. Kroužek pro maminky na MD „Paci, paci…“, který byl v minulých letech organizován ve  

      školní cvičebně letos zřejmě činnost nezahájí. Pokud by se objevili zájemci pokračovat, 

      poskytne škola bezplatně prostory i jim.  



32. Velká prosba na rodiče ve vztahu rodič – žák – učitel. 

      Nepoužívat v situaci, kdy je dítě prostředníkem, oslovení jménem, ale prac. zařazením. 

      /paní učitelka, pan učitel, paní vychovatelka,../ 

      Žádáme také, aby rodiče dobře zvážili, jaké nápoje svým dětem podávají. Množí se  

      případy, kdy se děti ve škole chlubí, kolik měli piva, vína, burčáku. Kořalka zatím nebyla. 

 

33. Případné doplňující informace rodičům dětí 1. a 5. ročníku zodpoví pí uč. Popelková  

      ve své třídě.  Všechny ostatní dotazy zodpoví ředitel. 

 

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.  

 

Zapsal:  Mgr. Jindřich Bulín 


