
Zápis valné hromady RS při ZŠ Citonice a MŠ Citonice ze  

dne 22. 6. 2021 

 
 
 

1. Přivítání rodičů a hostů. Podepsání prezenční listiny. 
 

 

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

oleje, baterií, atp./  

      

3. Další poděkování všem sponzorům: pí ing. Ondrášiková st. – stejně jako   

    v předchozích letech darovala peníze na kulturní akci ZŠ a MŠ - 4.000,- Kč, manželé Rössovi  

    darovali škole med,  

    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 Auerové a paní Freyové/  

    za bezproblémovou spolupráci při řešení oblastí spojených s jejich činností kontrolního  

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

    pí Auerové a pí Kapitánové. Děkuji paní Auerové za organizaci focení na závěr školního 

roku. 

 

5. Příspěvek rodičů MŠ+ZŠ – 13.500,-    

    Příspěvky za sběry:  1.824,- a ještě nemáme proplacený poslední sběr, který činí 1.916,-.  

    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. K poslednímu květnu je na účtu na účtu RS 

44.791,16,- Kč a v pokladně RS celkem 29.377,- Kč. Celkem tedy 74.168,16,- Kč. Pokladní 

kniha, účetnictví i výpisy z účtu jsou k nahlédnutí. Ještě budeme platit dopravu za ŠVZ.  

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

  

7. Vyúčtování ŠVZ – hrnečky za 250 Kč si děti platily samy, ze Sdružení se platil vstup na hrad 

Landštejn a bude se platit doprava, fakturu zatím nemáme. Dětem, které na výletě nebyly, bylo 

vráceno 400 Kč, které se v září vybraly na předplatné divadla a nepoužily se na výlet. 

 

  

 

                                                                           
 

    Školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky od pondělí 1. července do 16. července a od 16. 

srpna do 31. srpna 2021. Provoz mateřské školy je ve stejných termínen. 

    Přípravný týden v ZŠ od 23. srpna /učitelé budou dopoledne ve škole/.  

    Zahájení školního roku v ZŠ bude ve středu 1. 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     

      Žáci odjíždějící na dovolenou v červnu, odevzdají učebnice samozřejmě před odjezdem. 

 



10. Poslední dny v ZŠ: do čtvrtka 24. 6. standardně dle rozvrhu, v pátek 25. 6. sportovní 

olympiáda, v pondělí 28. 6. odevzdávání učebnice, třídnické práce, úterý – táboráček, turnaj ve 

vybíjené, středa – rozdání vysvědčení.  Od pondělí 28. 6. již bez odpoledního vyučování. 

Vyučování končí v 11.30, pak samozřejmě oběd, družina. Veškeré informace jsou samozřejmě 

na webu školy. 

Středa 30. 6. – vydání vysvědčení, rozloučení se žáky 5. ročníku. Rozdchod domů v 9:30. Oběd 

ve školní jídelně v 11: 00, družina dle potřeby. 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. Popelková + rozdání materiálů. 

       
 

12. Počty dětí ZŠ v příštím školním roce:   I. třída – 1. + 5. ročník : 8 + 6 = 14 žáků 

            II. třída – 2. + 3. + 4. ročník : 5 + 4 + 5 = 14 žáků   

      Celkem tedy předpokládáme 28 žáků, což je oproti letošnímu roku o 4 děti příbytek. 

      Třídní učitelé: I. třída - Mgr. Marcela Popelková, II. třída - Mgr. Jana Nečesalová.  

      Další vyučující tak jako v letošním roce Mgr. Markéta Freyová, Bc. Hana Jelenová a 

asistentka Petra Straková.  

V MŠ odchází paní učitelka Zukalová a místo ní nastoupí paní učitelka Oujezdská.  

  

13. O letošních prázdninách budeme opravovat chodník vedoucí školní zahradou v MŠ a měnit 

plynový kotel v ZŠ.  

 

14. Všichni žáci 5. ročníku letos přechází na ZŠ Náměstí republiky Znojmo.  

 

 

16. Školní projekt Ovoce do škol a Mléko do školy bude zcela jistě pokračovat i v příštím 

školním roce Spolupracujeme s firmou Bovys a jelikož jsme s ní spokojeni, budeme 

spolupracovat i v příštím roce. Vše je pro žáky školy zcela zdarma.  

  

17. Na valné hromadě RS na podzim 2019 byl zvolen výbor ve složení:  

     předsedkyně RS – Veronika Bednářová, hospodářka RS – Vladimíra Auerová,   

     jednatelka RS za MŠ – Olga Rössová, jednatelka RS za ZŠ – Lucie Kapitánová.  

     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.  

 

      

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. Od září začneme plně realizovat projekt Šablony III – povedeme klubík her. 

 

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 14. září 2021 od 16 hodin. 

 

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

      a hned vedle ní krabice na sběr baterií.  

Sbíráme rovněž přepálený stolní olej. V příštím školím roce budeme opět sbírat papír. Jeho 

kupní cena vzrostla. Opět objednáme kontejner. 

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. 

 

 
 

27. Organizace školního roku 2021/2022                                              Č.j.: MSMT- 5214/2020-3 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.   

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2021. 

Ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2021. 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna    

2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2021. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro ZNOJMO stanoveny na 7. 3. - 13. 3. 2021. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2021. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

    

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. Nečesalová   

 

                                                                                                                  Zapsala:   J. Nečesalová 


