Osnova valné hromady RS při ZŠ Citonice
dne 11. 9. 2018
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 2018/2019:
Na valné hromadě RS konané v září 2016 a 2017 byl zvolen a následně potvrzen výbor ve
složení: předsedkyně RS – Monika Pavlíková, hospodářka RS – Eva Hedbávná, jednatelka RS
za MŠ – Lucie Kapitánová, 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. Pokud samozřejmě nebude podán návrh na jejich odvolání
nebo se samy nevzdají funkce. Podání návrhů na změnu není. Potvrzení stávajících členů.
Hlasování o členech výboru.
Jenohlasně byl valnou hromadou RS potvrzen výbor ve stejném složení jako v minulém roce.
Správou pokladny a účtu je pověřen ředitel školy s povinností aktuálně informovat o
pohybech předsedkyni RS a s průběžnou kontrolou pokladny a účtů hospodářkou RS.
J. Bulín informuje valnou hromadu o financích v uplynulém období. Aktuální stav financí
RS k 31. 8. 2018 je 53.607,- Kč. Informace o pohybech na účtu a pokladně RS v r. 2018
viz. výpis a pokladní kniha. Další k individuálnímu nahlédnutí v účetnictví RS.
3. Představení pedagogů: složení ped. sboru je stejné jako v loňském roce. Tedy pí učitelky
Mgr. Marcela Popelková - tř.uč., Mgr. Jana Nečesalová - tř.uč. , Mgr. Hana Volánková a
Mgr. Jindřich Bulín. Asistent pedagoga pí Dana Oujezdská. Rozložení předmětů se
malinko pozměnilo. Paní Mgr. Hana Volánková 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 je tradičně 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. + 4. ročník – 233,- Kč, 5. ročník
– 276,- Kč. Faktura od nákupu v knihkupectví je k nahlédnutí v dokladech pokladny RS.
5. Návrh, stanovení a schválení výše příspěvku na školní rok. V předminulém roce byla
navržena a schválena stejně jako vloni částka 300,- Kč na každé dítě. Pro letošní rok
navrhujeme ponechat výši příspěvku stejnou, tedy 300,- Kč na dítě. /možno zaplatit ve 2
splátkách/ Hlasování.
Na školní rok 2018/2019 byl schválen příspěvek ve výši 300,- Kč na dítě.
6. Spousta informací byla rodičům ZŠ podána v Informacích, které děti dostaly 3. 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.
Aktuálně platné znění je z 1. 9. 2016. V MŠ budeme i letos pracovat podle v loňském roce
zpracovaného ŠVP s názvem „Ve vesnické škole vždy s úsměvem“, který byl v letošním
roce pouze částečně obsahově doplněn.
8. Začátky vyučování: 1. hodina – 7:45 /otevření školy v 7:25/ Neposílat děti dřív!!!
2. hodina – 8:40 / otevření školy v 8:20/ případně zvonit!
Informace rodičům, že nemáme možnost z důvodu využití všech tří učeben po většinu týdne,
kde umístit děti, které budou přicházet před výše uvedenými hodinami. Ranní družina není!!!
Všechny výjimečné případy budeme řešit individuálně, případně ve spolupráci s MŠ.

Odpolední vyučování: 6. hodina v pondělí: od 13:10 do 13:55 hod. /4.+ 5. ročník/
6. hodina ve čtvrtek: od 13:10 do 13:55 hod. /3. + 4. + 5. ročník/
9. Seznámení s řádem školy, klasifikačním řádem, řádem ŠD, /podpisy v ŽK !!!/ MŠ, ŠJ a
dalšími směrnicemi. V ZŠ i MŠ byl opět vyhlášen zákaz nošení zlatých a cenných předmětů
pro všechny žáky. Používání mobilních telefonů pouze o přestávce /viz. řád školy/.
10. Ceny dotovaných svačinek MŠ a obědů, budeme zase nějaký čas držet na cenách z června
2018. Prozatím, ani výhledově, není další zdražování plánováno. Výhledově je plánována
revize úhrady úplaty MŠ a ŠD /školkovné a družinovné/.
Případné zdražení bude včas oznámeno. Platné ceníky jsou na stánkách školy.
Aktuálně: MŠ: celodenní strava – 37,- Kč. ZŠ: 1. – 4. ročník – 22,- Kč; 5. ročník – 24,- Kč.
Úhrada úplaty MŠ aktuálně 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 aktuálně 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. Již dva roky
vaříme čaje pytlíkové, které dodali rodiče. Čaje lehce oslazujeme medem a cukrem.
I letos budeme znovu žádat rodiče o spolupráci. Vy dodáte materiál, my uvaříme.
12. Skupinovou logopedickou péči v MŠ bude vykonávat pí uč. Zukalová. Pro individuální
péči si musí rodiče dětí MŠ i ZŠ nalézt svého logopeda. Paní logopedka Hellmanová v MŠ
provedla diagnostiku již 6. září.
Termín screeningového vyšetření zraku není znám. Rodiče nahlásí požadavek v MŠ.
13. Přihlášky na obědy a do družiny máme všechny vybrány. Prosíme rodiče o dodržování
nahlášených časů odchodů ze ŠD, aby nebyly zbytečně nenarušovány řízené aktivity
a venkovní činnosti. Jakákoliv změna musí být nahlášena písemně a včas.
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 – 515 550 660.
V době prázdnin a nemoci nemá dítě na dotovaný oběd nárok.
15. Výuka náboženství začne v ZŠ ve středu 26. 9. od 13:30 hod., od 14:40 v MŠ.
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 stejná jako vloni 430,- Kč pro ZŠ a 750,- Kč pro MŠ /Klíček/.
Děti ZŠ dostaly za úkol promyslet, o jaké kroužky by měly zájem. Pro vesnické školy platí
minimální počet dětí 10 na kroužek !!! Pan Šabatka počítá se sportovním kroužkem v
obvyklý čtvrtek. Kdo by chtěl nějaký kroužek vést nebo má tip na schopného a ochotného
člověka, prosíme o bezodkladnou informaci.
Prozatím máme návrhy na kroužky sportovní, výtvarný, taneční …?
V rámci družiny se bude paní vychovatelka, každý den mimo čtvrtek, zaměřovat formou

zájmového útvaru na specifickou oblast. PO – přírodovědný, ÚT – hra na flétnu ? dle zájmu
a možností dětí, s vazbou na odpolední aktivity dětí mimo školu, ST – pohádkový,
PÁ – pohybový. Maximálně doporučujeme využít tyto aktivity organizované v režii školy.
17. Kurzy pro rodiče. Popřemýšlet, o jaký by byl zájem. Návrhy sbírá ředitel školy.
18. Informační povinnost – viz. dotazníky + souhlasy GDPR. 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 3. září.
20. Výuka plavání - letos bude pro 4. a 5. ročník a začne od 14. 11. 2018. Před samotným
zahájením budou zaslány aktuální informace. Konec výcviku bude 23. 1. 2019.
21. Třídní schůzku rodičů MŠ svolává pí vedoucí uč. Zukalová operativně dle potřeby
a domluvy s maminkami. První letošní schůzka bude 24. září od 16:00 hod.
22. Školní výlety: Neustále opakujeme, že láhve s pitím musím mít pevně uzavíratelné víčko,
děti nemají nosit ani měkké ovoce či jogurty. Bohužel se nám stále tyto jevy vyskytují.
Prosíme o respektování těchto pravidel. Vyvstávají nám pak zbytečné problémy.
23. Letos máme v ZŠ 30 žáků, ve ŠD 28 dětí a v MŠ je aktuálně zapsáno 26 dětí /snížený počet
v důsledku přijetí dvouletých dětí/.
24. Recyklohraní – soutěžní projekt /sběr baterií, malých elektrospotřebičů/ – pokračujeme
i letos. Za bonusové body dostáváme odměny /letos florbalové vybavení/. Garantem je pí uč.
Popelková. Pro firmu FRITEX jsme vloni sbírali použitý stol. olej (+ 1.205,- Kč do RS). Letos
necháme rozhodnutí o oleji na valné hromadě. Hlasování – sbírat se bude v nastávajícím
školním roce. Všechny 3 nádoby na sběr jsou umístěny v základní škole. Od října se zřejmě
zapojíme do soutěže Domestos. Celkem mají pro malé školy k rozdělení 475.000,- Kč.
Podrobnosti budeme prezentovat později – v průběhu října.
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/
Termín 1. lekce - úterý 18. 9. 2018.
26. Projekty ZŠ. Např.: Poznáváme okolí – zítra ve středu 12.9. navštívíme Valtice a Lednici.
Účast i několik předškoláků z MŠ. Sraz u školy v 7:25. Cesta autobusem společnosti ABC
– odjezd v 7:30 hod.. Návrat do Citonic kolem 16:00 hod.. QR kód sledování je na nástěnce.
Člověk a výroba elektrické energie - 7. května 2019 bychom měli vyrazit na exkurzi JE
Dukovany a VE Dalešice. Podrobnosti včas upřesníme. Žáky také čeká na jaře další cesta
do BRNA - Divadla Polárka, tentokrát spojená s návštěvou Technického muzea nebo ZOO.
Opět s sebou vezmeme předškoláky MŠ. Projektů a akcí má škola mnohem více.
Je vhodné sledovat kalendář akcí a aktuality na webu školy + deníčky žáků + Emaily.
27. Veliké poděkování zřizovateli Obci Citonice, za finanční příspěvek, díky němuž jsme mohli
udělat rozvrh hodin tak, aby mohl být 5. roč. na hlavní předměty více sám a bylo obecně
méně spojených hodin se třemi ročníky.

28. Prosba o spolupráci na projektu Kuchařka naší vesnice. Garantem nového vydání je opět
pí uč. Marcela Popelková. V předvánočním čase se pokusíme vydat další, již 10. díl.
Pokud máte recepty, prosíme už nyní o jejich zasílání.
29. Výstavba víceúčelového společenského sálu v sousedství školy je v plném proudu.
Škola bude na budovu napojena suchou cestou přes šatnu. Využijí je plánováno celoroční.
Předpokládaný termín dokončení je podzim 2019. Rekonstrukci nevyhovujícího povrchu
školního dvoru budeme řešit až po úplném dokončený výstavby.
Letošní prázdniny byly co se rekonstrukcí a budování týče opět po letech klidnější. Došlo
pouze k výměně digestořů ve ŠJ a několika drobným opravám. Zásadně důležité a léta
plánované vybudování parkovacího stání u budovy MŠ si vzal na starosti zřizovatel – Obec
Citonice, za což velice děkujeme. Hotovo by mělo být, podle přízně počasí, za pár dnů.
V novém kalendářním roce je, mimo jiné, v plánu dokončení výměny nevyhovujícího
kancel. nábytku v ředitelně školy a o hlavních prázdninách by se měly kompletně
vymalovat obě budovy. U předzahrádky ZŠ by se mělo vyměnit nebo zrušit oplocení.
30. Zapojení školy do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol bude pokračovat i v letošním
školním roce. Ovocné balíčky a mlíčka bude do ZŠ pravidelně dodávat, stejně jako vloni,
firma Bovys.
31. Tradiční „Podzimní bazárek“ v ZŠ by se měl uskutečnit i letos. Výbor RS žádá aktivní
maminky o jeho termínové naplánování a zajištění. Předběžně začátek listopadu.
32. Informace o odchodech z družiny – pí uč. Volánková. / Nenarušovat chod ŠD zbytečnými
nenahlášenými odchody. Dodržovat časy v přihlášce nebo informovat předem dopoledne.
33. Upozorňujeme, že čtenářské deníky jsou povinnou součástí literární výchovy a jejich plnění
je úzce spojeno s hodnocením předmětu český jazyk. Historie čtenářských deníků na naší
škole je více jak 25ti letá. Vyvíjí se doporučená literatura, obsah i forma zápisů, ale zůstává
stále důvod, proč. Je to především rozvoj slovní zásoby, čtenářské gramotnosti, přehledu
v oblasti dětské literatury, upevnění gramatických jevů atd. Navíc je to jeden z projektů
školy: PRO 12 – Já, čtenář. Pravidla jak na denících pracovat jsou nalepena v ŽK.
34. Ve stanovách Rodičovské sdružení je napsáno, že spolek se podílí na výchovné a
vzdělávací činnosti školy, zabezpečení školy v oblasti materiální, finanční a dobrovolné
pomoci, organizaci zájmové a odborné činnosti, prevenci sociálně patologických jevů,
komunikaci mezi rodiči a zástupci školy, spolupráci se školou při pořádání kulturních,
sportovních, společenských a ostatních akcích, optimalizaci a modernizaci podmínek
stravování a hygieny ve škole. Většinu těchto oblastí se daří společnými silami naplňovat.
Další Valná hromada RS je naplánována na úterý 18. června 2019, 16:00 hod.
35. V prosinci 2018, tak jako v minulých letech zrealizujeme převedení nově pořízeného
„majetku“ věcí zakoupených z prostředků RS do majetku školy. Je to především kvůli
pojištění!
36. Případné doplňující informace podá rodičům dětí 1., 2. a 4. ročníku pí uč. Popelková
v I. třídě a rodičům dětí 3. a 5. ročníku pí uč. Nečesalová zde ve II. třídě.
Všechny ostatní dotazy zodpoví ředitel školy po skončení valné hromady.
37. Diskuse, dotazy, připomínky rodičů.
Zapsal: Mgr. Jindřich Bulín

