Zápis valné hromady RS při ZŠ Citonice
dne 18. 6. 2020
1. Přivítání rodičů a hostů. Podepsání prezenční listiny.
2. Poděkování všem aktivním rodičům za spolupráci při akcích školy a školky: /
kostýmy na vánoční besídku, výrobky a cukroví na vánoční jarmark, sběr hliníku, papíru,
baterií, elektra, oleje../
3. Další poděkování všem sponzorům: např. ČOKO MilanVečeřa – cukrovinky a balíčky na
Mikuláše,pí ing. Ondrášiková st. – stejně jako v předchozích letech darovala peníze na kulturní
akci ZŠ a MŠ 4.000,- Kč, cukrárna Mramotice – poskytla již tradičně odměny na Barevný týden
v ZŠ, manželé Bednářovi zakoupili pracovní sešity do Aj pro druhou třídu, všem rodičům, kteří
darovali hračky, čaje a šťávy pro děti ZŠ, Jednota Citonice poskytla MŠ příspěvek 500,- Kč na
Vánoce, rodina Stehlíkova věnovala peněžitý dar, děkujeme rodičům dětí z MŠ za darované
hračky (p. Nováková, Jaseňovská, p. Kubková) a hygienické potřeby. Veliký dík patří
samozřejmě zřizovateli Obci Citonice za stálou pomoc při akcích. Chtěla bych poděkovat panu
Procházkovi za drobné opravy v ZŠ a panu Milanu Popelkovi za úpravu povrchu školního
dvora.
4. Poděkování patří i členům Rady školy /panu Popelkovi, paní Auerové a paní uč.
Freyové/ za bezproblémovou spolupráci při řešení oblastí spojených s jejich činností
kontrolního orgánu, a stejně tak členkám výboru Rodičovského sdružení, paní Bednářové,
pí Auerové, pí Kredatusové a pí Kapitánové. Paní Kredatusové a paní Kapitánové končí
období funkce jednatelek za MŠ a ZŠ, v září 2020 proběhne nová volba.
5. Finanční výsledky některých akcí pořádaných ve spolupráci RS - ZŠ ve prospěch RS.
Příspěvek rodičů MŠ+ZŠ – 14.100,- , Citonická kuchařka č.11 – 949,- Kč,
sběr papíru, hliníku a železa – celkem 2.177,80,- Kč (z toho 550,- Kč železo), sběr použitého
oleje – 665,- Kč, vánoční jarmark 6.449,- Kč, masopustní rej 2020 po obci přinesl do pokladny
RS 11.355,- Kč
Z peněz RS bylo hrazeno např. cestovné a vstupy na některé akce ZŠ i MŠ, knihy na
Vánoce, do knihovny, 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. Ke dni 31. května je aktuálně na účtu RS 60.407,43 Kč
a v pokladně RS celkem 26.866,- Kč. Celkem tedy 87.273,43 /vloni 63.479,75 Kč /.
Pokladní kniha, účetnictví i výpisy z účtu jsou k nahlédnutí.
6. Zpracování účetnictví RS zajišťuje stále bezúplatně paní J. Bulínová.
7. Provoz MŠ, ŠJ. Platby za červnové obědy žáků ZŠ, úhradu úplaty MŠ a stravné dětí MŠ se
vybírají 22. - 24. června 2020. Prosíme o dodržení těchto termínů ! ! ! Provoz ZŠ, ŠD končí
úterkem 30. 6. 2020. Provoz MŠ končí v pátek 10. 7. 2020. Do té doby běžný celodenní
provoz. V době hlavních prázdnin bude úplata za školkovné 10 Kč za každý přihlášený den.
Provoz MŠ opět obnoven v pondělí 17. 8. 2020.
V době provozu MŠ se vaří i pro cizí strávníky.
Zahájení školního roku v ZŠ bude v úterý 1. září v 8:00 hod.

8. Informace pro rodiče z oblasti prevence předá pí. uč. Popelková
9. Dle předpokladu počtu žáků ZŠ v jednotlivých ročnících je pro školní rok 2020 – 2021
připravena varianta spojených ročníků takto:
v I. třídě 1.+ 4. ročník / 5+6=11 žáků/ a ve II. třídě 2.+ 3.+ 5. ročník /4+5+4=13 žáků/
Celkem tedy předpokládáme 24 žáků, což je oproti letošnímu roku úbytek o 1 žáka. Třídním
učitelem v I. třídě bude p. uč. Popelková, ve II. třídě p. uč. Nečesalová.
Učitelé: Mgr. Jana Nečesalová, Mgr. Marcela Popelková, Mgr. Markéta Freyová.
Asistent pedagoga a vychovatelka ŠD - Dana Oujezdská a paní Hana Jelenová. MŠ – p. uč.
Zukalová, p. uč. Bělíková a na pár hodin týdně přibyde p. uč. Oujezdská. Předpoklad dětí
celkem 22 dětí.
Od září 2020 dojede k prodloužení provozu školní družiny i mateřské školy. Školní družina
bude od 6:30 do 16.15 hod., provoz mateřské školy bude od 6:15 do 16:15.
Nově se budou od září 2020 platit poplatky za obědy převodem na účet. Bohužel bude muset
dojít vzhledem ke zdražení všech potravin k navýšení ceny za obědy a svačinky od září 2020.
Vzhledem k tomu, že máte zájem využívat dopolední svačinky i pro školáky, budeme snažit
tuto službu od září zajistit.
Poplatek za družinu zůstává 50 Kč měsíčně. 50 Kč se bude platit bez ohledu na to, kolik dní
týdně žák do družiny dochází. Změna nastává rovněž v tom, že se nebudou vracet peníze
v případě, že dítě chybí celý týden a více. Družina se bude platit pololetně. Za každé pololetí
250 Kč. Za první pololetí v průběhu října, za druhé pololetí v průběhu února.
10. O letošních prázdninách budeme opět vylepšovat. Na zahradě v mateřské škole se částečně
vymění dlažba na terase a zbourá se přilehlá zídka. Jestliže zbydou nějaké finance, budeme
dělat drobné úpravy v ředitelně – probourání dveří do sborovny.
11. Výletů, akcí, exkurzí, se neuskutečnilo v tomto školním roce jako v letech minulých
z důvodů dlouhodobého uzavření školy a přísných mimořádných nařízení. Bohužel ani všech 15
školních projektů se nám z těchto důvodů nepodařilo zrealizovat. Pokusíme se to dohnat
v příštím školním roce.
12. Školní projekt Ovoce do škol a Mléko do škol bude zcela jistě pokračovat i v příštím
školním roce. Již pátým 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, zelenina, ovocné nápoje
a mléčné výrobky z české produkce a z evropských zemí. Firma posílá i doprovodné
materiály a připravili pro nás několik ochutnávek netradičních druhů ovoce a zeleniny.
13. Na počátku září budou děti ZŠ opět dostávat přihlášky na stravování a do ŠD.
Prosím rodiče, aby dobře promysleli, zda-li, třeba 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 na učební pomůcky.
14. Kroužky jsou pro příští rok předběžně opět domluveny ve spolupráci se SVČ Znojmo.
Pokud by někdo z rodičů měl zájem nějaký kroužek vést, nahlásí toto na začátku září
vedení školy.
15. Žáci 3., 4. a 5. roč. budou jezdit na plavání. Termín, kdy začneme, bude ještě upřesněn.

16. 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.
17. V následujícím školním roce budeme tradičně požadovat po rodičích žáků 3., 4. a 5. roč.
příspěvek na pracovní sešit do AJ. Pracovní sešity již objednáváme, 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.
V letošním školním roce měly žáci 3. a 4. roč. k dispozici pracovní sešity do ČJ. Tyto sešity
se nekupovaly, zbyly zde z let předešlých. Jelikož práci s nimi považujeme za velice přínosnou,
rádi bychom je používali i příští školní rok. Po konzultaci s paní předsedkyní V. Bednářovou
jsme došly k závěru, že je pro příští školní rok nakoupíme z prostředků Rodičovského sdružení.
18. Rodiče budoucích páťáků – pohlídejte si, prosím, odevzdání přihlášek na druhý stupeň ZŠ.
Podávají se hned začátkem září.
19. Připomenutí, že v budově ZŠ je instalována červená popelnice na sběr elektroodpadu
a hned vedle ní krabice na sběr baterií. Bohužel od září již nebudeme získávat za nasbírané
baterie a elektro žádné body.
20. 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.
Bohužel i přes prodloužený termín stále několik žáků deník neodevzdalo!!!
Upozorňuje na nepřípustnost doslovného opisování a kopírování obsahů knih z internetu.
Práce na čtenářském deníku má spoustu pozitivních aspektů na rozvoj osobnosti
a čtenářské gramotnosti dítěte.
21. Velice pozitivně se nám osvědčila komunikace v Messengerovských skupinách, proto
budeme stejným způsobem pokračovat i příští školní rok.

22. Pověřenkyní GDPR pro školu je Mgr. Jana Antošová - Gabrhelová.
Kontakty jsou na webu a na nástěnce.

23. Organizace školního roku 2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/20201 začne v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro ZNOJMO stanoveny na 22. 2. - 28. 2. 2021.
Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 1. dubna, na něj navazuje Velký pátek 2. dubna,
a končí až velikonočním pondělí 5. dubna 2021.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

30. Diskuse, dotazy, připomínky rodičů.
32. Třídní pohovory – k dispozici všechny paní učitelky ZŠ a MŠ.
Zapsala: J. Nečesalová

