
Rozpočet SCHOLAR, o. p. s. na rok 2017 

Celkem vybráno ve školním roce 2016/2017:     290.900,- Kč 

 

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

214.131,- Kč 

 

Návrhy investic Scholar, o. p. s., na rok 2017: 

- příspěvek na výuku čínského jazyka (smlouva o dílo)    25.000,- Kč 

- knihy do školní knihovny       10.000,- Kč 

- odměny + kurzy úspěšným studentům      35.000,- Kč 

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

- příspěvek na soustředění školního pěveckého sboru      4.000,- Kč 

- mikrofony + mixážní pult pro ozvučení akcí školního pěveckého sboru    7.500,- Kč 

- program primární prevence (příspěvek pro žáky - DIS)      5.000,- Kč 

- ZUŠ –pronájem sálu na Vánoční koncert školy       8.000,- Kč 

- zrcadla na žákovská WC (požadavek Studentské rady)    11.000,- Kč 

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

- celkem         116.000,- 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 Scholar, o. p. s. bude přispívat na cestovné žákům, kteří reprezentují školu 

v soutěžích a na akcích typu zasedání Evropského parlamentu mládeže apod. 

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

vyčerpány během roku 2017 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 2017 a následně potvrzeno 

schválením dozorčí radou SCHOLARu, o. p. s. 

Výroční zpráva Scholar, o. p. s. za rok 2015/2016 a rozpočet Scholar, o. p. s. na rok 2017 byly 

projednány v rámci pravidelné schůze správní a dozorčí rady konané dne 12. 1. 2017 v ředitelně. 

Ředitelka školy Mgr. Alena Štachová se schůze zúčastnila a byla seznámena s obsahem obou 

dokumentů. 

Ve Zlíně dne 12. 1. 2017 

Mgr. Alena Štachová, 

ředitelka školy 


