Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Resslova Hlinsko ze dne 09. 10. 2019
Přítomni: Ing. Jana Dušková, Bc. Věra Sokolová, Lenka Novosadová, Erika Dospělová, Mgr. Iveta Vodová,
Mgr. Jitka Vymetalová
Host jednání: Ing. Petr Culek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019, hospodaření za rok 2018
Společné vzdělávání a integrace cizinců
Spolek – zpráva o činnosti
Návrh příspěvku na rok 2020
Návrh na opravy pro rok 2020

ad. 1: Ředitel školy seznámil přítomné s výroční zprávou školy za školní rok 2018/2019 a výsledkem
hospodaření za rok 2018. Ke zprávě nebyly žádné výhrady.
ad. 2: Přítomní byli seznámeni se stavem a problémy v rámci společného vzdělávání a s integrací cizinců ve
škole. Problémy se začleňováním cizinců do výuky a dodržováním českých zákonů.
ad. 3: Přítomní byli seznámeni s činností spolku při naší škole. Škola oceňuje spolupráci zákonných
zástupců v oblasti sběrů. Veškerý výtěžek jde na transparentní účet spolku.
ad. 4: Přítomní byli seznámeni s předloženým návrhem příspěvku zřizovateli pro rok 2020.
ad. 5: Přítomní byli seznámeni s předloženým návrhem na opravy zřizovateli pro rok 2020.
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Ing. Petr Culek, ředitel školy

Usnesení z jednání Školské rady při ZŠ Resslova Hlinsko ze dne 09. 10. 2019
Školská rada při ZŠ Resslova Hlinsko:
schvaluje:
a) výroční zprávu za školní rok 2018/2019
bere na vědomí:
a) zprávu o hospodaření školy za rok 2018
b) předložený plán příspěvku na činnost pro rok 2020 od zřizovatele
c) předložený plán příspěvku na opravy pro rok 2020 od zřizovatele
d) výsledky a zkušenosti v rámci společného vzdělávání a integrace cizinců
e) činnost spolku při základní škole
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