
Rozpočet SCHOLAR, o. p. s. na rok 2014 

Vybráno ve školním roce 2013/2014    232 310,- Kč 

+ zůstatky na účtu a v pokladně z předchozího období    14 928,20 Kč 

Celkem:       247 238,20 Kč 

příspěvek Barum Continental     + 30 000,- Kč 

doprava do Levic (družební akce)    - 18 000,- Kč 

skládací dveře (úprava odpočinkového prostoru před ŠK) - 41 140,- Kč 

reklamní brožura a leták ke DOD    - 11.325,60 Kč 

knihy do školní knihovny     -    959,- Kč 

cestovné (3 studenti – cesta na dějepisnou soutěž v Chebu) - 2 953,- Kč 

odměny studentům za olympiády    - 3 953,-Kč 

odměna za mezinárodní jazykovou zkoušku   -    500,- Kč 

příspěvek na geografickou přednášku pro studenty  - 8 275,- Kč 

pronájem sálu Malé scény na školní Vánoční koncert  - 6 679,20 Kč 

Zůstatek v pokladně a na účtu SCHOLAR, o. p. s.   183 453,40 Kč 

Plánované výdaje v roce 2014: 

odměny + kurzy úspěšným studentům     - 35 000,- Kč 

ceny na olympiády       - 10 000,- Kč 

příspěvek na futsalovou ligu      - 3 000,- KČ 

příspěvek školní Televizi T. G. M.     - 2 000,- Kč 

nákup knih do školní knihovny      - 10 000,- Kč 

doprava na SOČ do Olomouce 5 x 500,- Kč    - 2 500,- Kč 

pálky a míčky        - 500,- Kč 

wi-fi pro studenty (1. etapa)      - 30 000,- Kč 

2 stolečky a 6 židlí do studentského odpočinkového prostoru  - 15 000,- Kč 

Dále se členové správní rady dohodli, že stejně jako v předchozích letech budou zbývající prostředky 

vyčerpány během roku 2014 na základě návrhů Studentské rady, vedení školy, zaměstnanců a rodičů 

v souladu s druhem obecně prospěšných služeb SCHOLAR, o. p. s., uvedených ve výpisu z rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 175. 

Navrhované čerpání bude projednáno ústně a zapracováno do Výroční zprávy za rok 2014 a následně 

potvrzeno schválením dozorčí radou SCHOLARu, o. p. s. 


