
Zápis valné hromady RS při ZŠ Citonice 

dne 20. 6. 2017 

 
 
 

1. Přivítání rodičů a hostů. Podepsání prezenční listiny. 
 

 

2. Poděkování všem aktivním rodičům za spolupráci při akcích školy a školky: /bazárky,   

    kostýmy na vánoční besídku, velikonoční jarmark, výlety, sběr papíru, baterií, atp./  

      

3. Další poděkování všem sponzorům: např. p. MilanVečeřa – cukrovinky a balíčky,  

    – cca 1.700,- Kč + příslib odměn na olympiádu, pí ing. Ondrášiková st. – stejně jako   

    v předchozích letech darovala peníze na kulturní akci ZŠ a MŠ - 4.000,- Kč, z občanského  

    sdružení Citonice pro budoucnost, které ukončilo svoji činnost by do RS převedeno 4200,-Kč  

    pí Valová z Mramotic – poskytla odměny na Barevný týden v ZŠ,  

    manželé Pokorovi uhradili stejně jako vloni bruslení na zimním stadionu, manželé Rössovi  

    zajistili zdarma dopravu dětí MŠ na výlety, manželé Pavlíkovi věnovali papíry, hračky, čaje  

    a šťávy pro děti ZŠ. 

    Veliký dík patří samozřejmě zřizovateli Obci Citonice za stálou podporu a financování, 

    a taktéž i všem ostatním rodičům za drobné dary a pomoc při akcích. 

    

4. Poděkování patří i členům Rady školy /panu Popelkovi, paní Chmelířové a paní Zukalové/  

    za bezproblémovou spolupráci při řešení oblastí spojených s jejich činností kontrolního  

    orgánu, a stejně tak členkám výboru Rodičovského sdružení, paní Pavlíkové, pí Hedbávné, 

    pí Kredatusové a pí Kapitánové. 

 

5. Finanční výsledky některých akcí pořádaných ve spolupráci RS - ZŠ ve prospěch RS.  

    Příspěvek rodičů MŠ+ZŠ – 16.350,-  Citonická kuchařka č.8. – 1.136,- Kč    

    Sběr papíru – 3.558,- Kč      Bazárek podzim – 920,- Kč          

    Masopustní rej 2017 po obci přinesl do pokladny RS 10.734,- Kč. 

    Z peněz RS bylo hrazeno např. cestovné a vstupy na některé akce ZŠ i MŠ, knihy na     

    Vánoce, do knihovny, stolní hry, sportovní a učební pomůcky do ZŠ i MŠ, výhry do   

    interních soutěží, knihy pro předškoláky i páťáky, přispívalo se na kulturní akce, divadla,    

    výchovné programy, výstavy atp. K dnešnímu dni je na účtu RS 34.290,- Kč a v pokladně  

    RS celkem 33.331,- Kč. Celkem tedy 67.621,- Kč. Pokladní kniha, účetnictví i výpisy  

    z účtu jsou k nahlédnutí. Ještě budeme platit dopravu projektu Člověk a výroba el. energie 

    a vratku z výletu. 

 

6. Zpracování účetnictví RS zajišťují bezúplatně /za papír/ paní Čejdová a Bulínová.  

  

7. Vyúčtování ŠVZ – Šikland, Kralice nad Oslavou: Vybíralo se 350,- Kč za každého účastníka   

    bez rozdílu. Účastnilo se celkem 52 osob. Celkem bylo vybráno: 18.200,- Kč.  

    Platba v Šiklandu byla jednotná 69,-Kč. Celková cena včetně zálohy a parkovného 3.648,- Kč  

    Platba v Kralicích taktéž jednotná 30,- Kč. Dvě děti nabyly. Celkem cena 1.500,- Kč.      

    Doprava BUS 11.120,- Kč. Celkem výdaje: v součtu činí 16.268,- Kč.   

    Rozdíl /zbytek/: 18.200 – 16.268 = 1.932,- Kč. - vratka 2x30,- Kč z Kralic = 1.872,- Kč. 

    Podíl zbytku na účastníka: 1.872 : 52 = 36,- Kč.   

    Závěr: Za školní výlet se má účastníkům vracet 36,- Kč. Na návrh z pléna a z rozhodnutí    



    Valné hromady se účastníkům 36,- Kč vracet nebude a celá zbylá částka se ponechá   

    v pokladně RS pro další potřeby. Maminky obou děvčat, která nebyla v Kralicích,   

    ponechávají ve SR i 2x30,- Kč. Ze ŠVZ se tedy celkem ponechává v pokladně 1.932,- Kč. 

 

8. Provoz MŠ, ŠJ a ŠD. Platby za červnové obědy žáků ZŠ, úhradu úplaty ŠD i MŠ a stravné  

    dětí MŠ se vybírají 28. do 29. června !!! Prosíme o dodržení těchto termínů ! ! !  

    Provoz MŠ, ZŠ, ŠD i ŠJ končí pátkem 30.6. Od následujícího pondělí 3.7. mají  

    zaměstnanci školy řádnou dovolenou. 

                                                                           

    Úhrada úplaty MŠ za červenec bude tak jako v minulých letech prominuta.  

    Školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky od pondělí 14. srpna za cenu 50,- Kč na oběd.  

    Zahájení provozu MŠ od pondělí 21. srpna.  

    Přípravný týden v ZŠ od 28. srpna /učitelé budou dopoledne ve škole/. 

    Zahájení školního roku v ZŠ bude v pondělí 4. září v 8:00 hod. 

 

9. Rodiče žáků, kteří odjíždějí v posledním týdnu na dovolenou a ještě o tom vedení školy  

      neinformovali, žádáme, aby tak neprodleně učinili, odhlásili dětem u paní kuchařky obědy     

      a také nezapomněli zaplatit úhradu za školní družinu. Obědy se budou platit ve dnech 

      28. a 29.6.!!! takže doporučujeme pověřit někoho z rodiny či sousedy, aby platbu zajistili.   

      Na tento termín úhrady plateb samozřejmě upozorňujeme všechny rodiče žáků ZŠ.    

      Dále upozorňujeme, že je nutné v pořádku odevzdat k datu 27. 6., což je úterý, všechny  

      ještě neodevzdané učebnice a zapůjčené pomůcky. Žáci odjíždějící na dovolenou v červnu,  

      odevzdají učebnice samozřejmě před odjezdem. 

 

10. Předposlední týden v ZŠ: standardně dle rozvrhu. Pondělí 26. 6. je posledním dnem  

      s vyučováním dle rozvrhu!  Veškeré informace jsou samozřejmě na webu školy. 
      

           

          Závěrečný týden v ZŠ – ÚT, ST, ČT /27. – 29. 6./ začátek všichni žáci vždy od 7:45 hod.,  

    konec vyučování všichni v 11:30 hod., bez odpoledního vyučování. 27. 6. – třídnické práce,  

    odevzdání posledních zbytků učebnic /žádáme o dohled při lepení a gumování/, vycházka do  

    okolí. 28.6. – XVIII. školní olympiáda. 29. 6. - třídnické práce, táboráček - opékání špekáčků  

    /každý si přinese svůj z domu dle chuti/. PÁ 30. 6. – vydání vysvědčení, rozloučení s žáky 5.  

    ročníku, rozchod na prázdniny v 9:00 hod. Oběd ve ŠJ bude v 11:00 hod.  

    Případné odhlášení obědů na poslední školní týden NEJPOZDĚJI v pondělí 26. 6. do 9:00  

    hod. u paní kuchařky ve ŠJ !!!  

    Ti, co chodí do ŠD zůstanou ve škole dle písemné informace rodičů nebo dle přihlášky.  

    Kdo chce změnu, musí to napsat písemně!!!       

 

11. Informace pro rodiče z oblasti prevence přednesla pí. uč. Nečesalová + rozdání materiálů. 

       
 

12. Počty dětí ZŠ v příštím školním roce:   I. třída – 1. + 4. ročník : 6 + 9 = 15 žáků 

            II. třída – 2. + 3. + 5. ročník : 5 + 4 + 7 = 16 žáků   

      Celkem tedy předpokládáme 31 žáků, což je oproti letošnímu roku o 2 dítě příbytek. 

      Třídní učitelé: I. třída - Mgr. Marcela Popelková, II. třída - Mgr. Jindřich Bulín.  

      Další vyučující tak jako v letošním roce Mgr. Hana Ištvánková a Mgr. Jana Nečesalová.  

  

13. O letošních prázdninách budeme kompletně měnit radiátory v MŠ a opravovat  

      odvzdušňovací ventily a žaluzie v ZŠ. 



14. Žáci 5. ročníku se nám letos rozprchávají. Dva přechází na gymnázium, jeden do 6. ročníku  

      na ZŠ nám. Republiky ZN a jeden na ZŠ ulice Mládeže ZN. Při celoplošném testování ČŠI 

      měli naši žáci velice slušné výsledy: AJ 79 – 96%, ČaSP 85 – 92%, ČJ 70 – 93%     

 

15.  Výčet všech akcí, výletů, exkurzí, soutěží a prožitkových dnů, které jsme pořádali  

       by opět zcela jistě zabral spoustu času, ale alespoň některá místa kde jsme byli: Znojmo,  

       Jevišovice, Praha, Brno, Kralice nad Oslavou, Dolní Rožínka, Šiklův mlýn, Břežany.   

       Mimo jiné jsme naplňovali všech 15 školních projektů v rámci školního vzdělávacího  

       programu naší školy. 

 

16. Školní projekt Ovoce do škol bude zcela jistě pokračovat i v příštím školním roce a bude  

      navíc rozšířen o mléko. Již druhým rokem spolupracujeme s firmou Bovys a jelikož jsme  

      s ní spokojeni, budeme spolupracovat i v příštím roce. Četnost dodávek je 1 x týdně. Vše je  

      pro žáky školy zcela zdarma. Obsahem dodávek bylo ovoce i zelenina z české produkce a  

      z jižních zemí. Firma posílá i doprovodné materiály a připravili pro nás několik ochutnávek  

      netradičních druhů ovoce a zeleniny.  

  

17. Na valné hromadě RS v září 2016 byl zvolen výbor ve složení:  

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

     jednatelka RS za MŠ – Lucie Kapitánová, jednatelka RS za ZŠ – Miroslava Kredatusová.  

     Ještě jednou poděkování výboru RS za celoroční spolupráci a činnost ve prospěch školy.  

     Jelikož mají všechny členky výboru děti ve škole i v příštím školním roce, měly by dle  

     stanov, ve své funkci pokračovat i v příštím roce.  

 

18. Na počátku září budou děti ZŠ opět dostávat přihlášky na stravování a do ŠD. 

      Prosím rodiče, aby dobře promysleli, zda-li ani výhledově, službu nevyužijí. 

      Každý rok se nám stává, že se děti přihlašují až po odeslání zahajovacích výkazů,  

      na jejichž základě dostáváme finance na celý rok. Zpětně nám už nikdo nic nedofinancuje  

      a škola pak zbytečně přichází o peníze jak na učební pomůcky, tak na mzdy. 

 

19. Kroužky jsou pro příští rok předběžně opět domluveny ve spolupráci s DDM Znojmo. 

      Pokud by někdo z rodičů měl zájem nějaký kroužek vést, nahlásí toto na začátku září   

      řediteli školy. 

 

20. Informační povinnost. Pokud je nějaká změna /pojišťovna, nové bydliště, zdravotní  

      stav dítěte, rodinná situace, tel. kontakty atp./ Na začátku září budou dětem opět   

      rozdány formuláře pro aktualizaci těchto údajů. 

 

21. V následujícím školním roce budeme tradičně požadovat po rodičích žáků 3., 4. a 5. roč.   

       příspěvek na pracovní sešit do AJ. Pracovní sešity jsou již objednány, ale úhradu  

       uskutečníme až 1. týden v září. Dle zvyklosti budeme se souhlasem rodičů kupovat žákům  

       všechny školní sešity pro nový školní rok. Jejich úhradu budeme požadovat také až v září. 

 

22. Další Valná hromada RS se uskuteční v úterý 12. září 2017 od 16 hodin. 

 

23. Připomenutí, že v budově ZŠ je instalována červená popelnice na sběr elektroodpadu  

      a hned vedle ní krabice na sběr baterií. Za nasbíraný materiál škola získává body a za ty   

      následně pomůcky, hry či další materiál. Již jsme získali např. foťák, hry, míč,    

      badminton a stavebnici. Poděkování za aktivitu ve sběru některých rodičů + prosba o   



      propagaci přínosu elektroodpadu a baterií do ZŠ. V letošním roce jsme začali sbírat i  

      přepálený stolní olej. Prosíme, pokud máte, přineste olej do školy do pátku 23. 6. !!!  

      Pak se olej bude odvážet. Další sběry až po prázdninách, tedy od září.  

 

24. Upozornění na omlouvání nepřítomnosti dětí ve škole. Dle právních norem je rodič   

      povinen dítě do školy posílat. Pokud dítě do školy nejde, musí je bezpodmínečně řádně  

      a včas omluvit. Všichni mají tel. čísla na třídní učitele. Stačí operativně zavolat či napsat   

      SMS. U školáků je následně NUTNÉ absenci omluvit i v žákovské knize! 

      Stejně jako v ZŠ je nutné omlouvat absenci písemně i ve ŠD a MŠ. Logické také je, aby  

      rodič odhlásil své dítě v den nepřítomnosti z obědu. Odhlášení je nutné učinit při plánované    

      nepřítomnosti den předem a to nejpozději do 15:00 hod. u vedoucí jídelny paní Svobodové. 

      Při nenadálé nepřítomnosti si 1. den může vzít dítě /rodič/ oběd do ešusu, ale v další dny   

      nepřítomnosti nemá na dotované obědy se sníženou cenou nárok. Pokud oběd dítěte  

      rodič neodhlásí, bude mu účtována jeho cena, i když si oběd nevyzvedne!!! 

       

25. Jeden z posledních letošních úkolů pro děti byl odevzdání čtenářského deníku. 

      Je to aktivita zařazená do školních projektů a jeho neplnění je vcelku zásadní nedostatek. 

      S radostí sdělujeme, že jej odevzdali všichni žáci 2., 3., 4. i 5. ročníku. 

      Paní uč. Popelková upozorňuje na nepřípustnost opisování a kopírování obsahů knih   

      z internetu. Práce na čtenářském deníku má spoustu pozitivních aspektů na rozvoj osobnosti 

      a čtenářské gramotnosti dítěte. 

 
26. Upozorňujeme, že některé informace jsou rodičům zasílány na uvedené Emaily. Je proto  

      vhodné, alespoň navečer do něj nahlédnout. Rodiče, kteří poskytli Emailové adresy 2,  

      mají určitě výhodu a jistotu, že jim nic neunikne. Doporučujeme samozřejmě sledovat   

      i nástěnky, web školy /sekci Nejbližší akce, případně Aktuality/ a deníčky.  

 

27. Organizace školního roku 2017/2018                                              Č.j.: MSMT- 12165/2016-1               

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.   

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. 

Ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna    

2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro ZNOJMO stanoveny na 5. 2. - 11. 2. 2018. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. 

*Ředitelské volno plánujeme na dny 29. 9. 2017 + 3. - 5. 1. 2018 + 30. 4. 2018. 

    

28. Diskuse, dotazy, připomínky rodičů.  /bez připomínek/ 

 

29. Přání krásného léta a splněných dovolenkových plánů všem rodičům i zaměstnancům školy 

 

30. Třídní pohovory, prezentace závěrečných testů  

       I. třída – M. Popelková     II. třída – J. Bulín  + ostatní vyučující ve třídě ŠD  
 

 

                                                                                                                  Zapsal:   J. Bulín 


