
 Osnova valné hromady RS při ZŠ a MŠ Citonice 

dne 8. 9. 2022 
 

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

    Seznámení nových členů se stanovami RS.  Podepsání prezenční listiny. 
 

2. Představení výboru RS:  

Předsedkyně RS – Mgr. Veronika Bednářová,  

hospodářka RS – Vladimíra Auerová,  

jednatelka RS za MŠ – Olga Rössová, 

jednatelka RS za ZŠ – Lucie Kapitánová.  
J. Nečesalová informovala valnou hromadu o financích v uplynulém období. Aktuální stav 

financí RS k 31. 8. 2022 je 4. 075 Kč v pokladně, na účtu 12 842,32, celkem 16 917,32. 

Informace o pohybech na účtu a pokladně RS viz. výpis a pokladní kniha. Další 

k individuálnímu nahlédnutí v účetnictví RS. 
 

3. Představení pedagogů: tř. uč. I. třídy – Mgr. Marcela Popelková, tř. uč. II. třídy – Mgr. Jana 

Nečesalová, dále p. uč. Mgr. Markéta Freyová, vychovatelka Simona Galko a asistent 

pedagoga Irena Smolíková. Na pozice zástupkyně ředitele MŠ byla jmenována paní Dana 

Oujezdská a paní učitelkou zůstává Soňa Bělíková. V mateřské škole pracuje asistent 

pedagoga paní Iveta Lovecká Havlíková. 

 

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 150,- Kč,  

    3., 4. a 5. roč. - 200,- Kč. Rodiče zaplatí navíc pouze pracovní sešity do angličtiny: 2. roč. – 

251 Kč,  3. roč. – 260 Kč, 4. ročník – 224,- Kč, 5. ročník – 256,- Kč. Faktura od nákupu 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.    Hlasování. 

    Na školní rok 2022/2023 byl 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.   

    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. 

     

8. Začátky vyučování:   1. hodina – 7:45    /otevření školy v 7:30/         

    Ranní družina od 6:30 do 7:30, odpolední družina 11:30 – 16:15. 

    Odpolední vyučování:           6. hodina ve čtvrtek: od 13:15 do 14:00 hod. /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 zůstávají neměnné. Dítě má nárok na dotovaný oběd 

pouze v první den nemoci. 

    Úhrada úplaty MŠ aktuálně 200,- Kč za měsíc. Pokud dítě chybí celý měsíc, je mu na základě 

žádosti snížena úplata na 100 Kč. Platba probíhá převodem na účet.  



    Úhrada úplaty ŠD aktuálně 50,- Kč za měsíc. Výběr v září 200 Kč, v lednu 300 Kč. Kdo chodí 

na oběd do školní jídelny, jež je ve družině. 

 

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. 

         

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 do 14.30. 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 nebo 

mailem: sj.citonice@seznam.cz. 

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

 

15. Náboženství v tomto školním roce povede p. Marek Coufal, termín pondělí 13.30. 

 

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

    května. Sportovní kroužek ve čtvrtek v čase 14:30 – 15:30, cena je 760,- Kč, taneční kroužek 

ve středu v čase 14:00 – 15:00, cena je 680,- Kč, cena pro kroužek Klíček v MŠ bude ještě 

upřesněna.             

 

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. Výuka plavání - letos bude pro 3., 4. a 5. ročník a začneme v únoru 2023. Před samotným  

      zahájením budou zaslány aktuální informace.  

20. Pokud to situace dovolí, pojedeme 5x do Městského divadla Znojmo v rámci předplatného. 

 

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

      a domluvy s maminkami. První letošní schůzka bude koncem září. 

    

22. Letos máme v ZŠ 30 žáků, v MŠ je aktuálně zapsáno 24 dětí /snížený počet  

      v důsledku přijetí dvouletých dětí/.   

       

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

      i letos i když bonusové body se již nezískávají. 

Jako loni probíhá sběr oleje i papíru. 

  

24. 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/ 

        

       

25. Prosba o spolupráci na projektu Kuchařka naší vesnice. Garantem nového vydání je opět pí 

uč. Marcela Popelková za spolupráce všech pedagogů. V předvánočním čase se pokusíme 



vydat další, již 14. díl.  

Pokud máte recepty, prosíme už nyní o jejich zasílání. 

  

27. O prázdninách proběhla oprava odpadu ve školní kuchyni. Na zahradě MŠ už jsou vyměněny 

houpačky, v říjnu by měl být dodán ještě jeden herní prvek – balanční lano.  

 
28. 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 (1x za měsíc), stejně 

jako vloni, firma Bovys.  

 

29. Čtenářský deník je v naší škole součástí ŠVP, jeho plnění je tedy povinné a slouží k 

zaznamenávání informací o přečtených knihách. Zapisují žáci 2. až 5. ročníku. 

Druháci zapisují informace do čtenářských listů, ostatní žáci podle šablony, kterou vysvětlí 

vyučující ČJ. Nemáme žádnou povinnou literaturu, děti čtou knihy, které odpovídají jejich 

věku a zájmu. V případě potřeby knihy doporučí vyučující ČJ. 

Děti přečtou za školní rok 5 knih, jednu budou prezentovat před spolužáky, u jedné zapíší jen 

název a autora, u ostatních čtyř zapisují předepsané informace. Čtenářský deník může plnit i 

funkci cestovatelského deníku, je možné do něj lepit vstupenky, pohlednice navštívených míst. 

Žáci druhého ročníku budou v rámci čtení číst ve škole knihy na pokračování. I tyto knihy je 

možné zapsat do čtenářského deníku. 

Termíny odevzdání visí na nástěnkách v jednotlivých třídách, děti je mají nalepené v žákovské 

knížce. 

 

30. 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. 

       

31. V prosinci 2022, tak jako v minulých letech zrealizujeme převedení nově pořízeného  

     „majetku“ věcí zakoupených z prostředků RS do majetku školy. Je to především kvůli  

      pojištění! 
 

32. Případné doplňující informace podá rodičům dětí 1. a 2. ročníku pí uč. Popelková  

      a rodičům dětí 3., 4. a 5. ročníku pí uč. Nečesalová.  

      Všechny ostatní dotazy zodpoví ředitelka školy po skončení valné hromady. 
 

33. Diskuse, dotazy, připomínky rodičů.                       

                                                                                                               
                                                                                                                 Zapsala:  Mgr. Jana Nečesalová 


