
Rozpočet SCHOLAR, o. p. s. na rok 2016 

Celkem vybráno ve školním roce 2015/2016:     328.100,- Kč 

 

Celkem k dispozici (vč. zůstatku z předchozího roku a po odečtení plánovaných výdajů): 

333.648,- Kč 

 

Návrhy investic Scholar, o. p. s., na rok 2016: 

- úprava prostředí hudebny (koberec, vestavěná skříň na nástroje) 40.000,- Kč 

- přístřešek na kola (před tělocvičnou)     20.000,- Kč 

- příspěvek na organizaci programu pro družební školu z Poitiers 15.000,- Kč 

- příspěvek na letenky do Francie našim žákům (10x 1 000,-)  10.000,- Kč 

- příspěvek na letenky do Číny našim žákům (10x 1 000,-)  10.000,- Kč 

- knihy do školní knihovny      10.000,- Kč 

- odměny + kurzy úspěšným studentům     35.000,- Kč 

- ceny na olympiády (školní kola)     10.000,- Kč 

- technika pro školní TV TGM (stolní mikrofon, 2x klopový mikrofon,  

  brašna na kameru a příslušenství, licence na virtuální studio)    5.000,- Kč 

- program primární prevence (přednáška 3x, zážitková lekce)    3.000,- Kč 

- příspěvek O3.A na motivační pobyt v DIS Fryšták (50,- /žák)    1.500,- Kč 

- chemikálie a drobnosti na zábavné pokusy na DOD        500,- Kč 

- další sada pálek a míčků do školního klubu         500,- Kč 

- pomůcky pro výuku lyžování v sekundě (na zimní kurz)  dosud neurčeno 

- celkem        160.500,- Kč 

 

Stálé (dříve projednané) investice, investice projednané ad hoc: 

Jako motivace pro účastníky soutěží (olympiád) byl odhlasován jednotný příspěvek 300,- Kč na 1 školní 

kolo na nákup odměn. 

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

vyčerpány během roku 2016 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 2016 a následně potvrzeno 

schválením dozorčí radou SCHOLARu, o. p. s. 


