
Rozpočet SCHOLAR, o. p. s. na rok 2018 

Celkem vybráno ve školním roce 2017/2018:     336.270,- Kč 

 

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

217.914,- Kč 

 

Návrhy investic Scholar, o. p. s., na rok 2018: 

- příspěvek na organizaci programu pro družební školu z Levic  

  (vstupy, občerstvení, obědy pro žáky)      11.500,- Kč 

- příspěvek na autobus našim žákům do Levic     15.000,- Kč 

- 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 

- odměny maturantům (knižní poukázky)     14.000,- Kč 

- tisk ročenky školy        14.000,- Kč 

- příspěvek na soustředění školního pěveckého sboru      4.000,- Kč 

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

- zařízení do plánované nové studovny (místnost 507 po rekonstrukci 3. etáže a následných  

změnách odborných učeben – podzim 2018, na návrh Studentské rady)  dosud neurčeno 

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

- celkem         147.000,- Kč 

 

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

Vzhledem k tomu, že během roku 2018 dojde k velké rekonstrukci školy, případné další návrhy na 

zlepšení prostředí pro žáky bude Scholar, o. p. s., řešit na některé z pozdějších schůzí, jelikož vyplynou 

z aktuální podoby školního prostředí. 

Jako motivace pro žáky, kteří se přihlásí k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám a jsou v nich 

úspěšní, odhlasovala správní rada Scholar, o. p. s., navýšení stávajícího příspěvku 500,- Kč na 800,- Kč 

s platností od ledna 2018. Dále Scholar, o. p. s. potvrdil rozhodnutí ze začátku školního roku, že žákům, 

kteří se účastní soutěží, proplácí jízdné v plné výši, u ostatních akcí do výše 50% podle konkrétní 

specifikace akce. 

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 2016/2017 a rozpočet Scholar, o. p. s. na rok 2018 byly 

projednány v rámci pravidelné schůze správní a dozorčí rady konané dne 29. 1. 2018 v ředitelně. 

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

dokumentů. 

 

Ve Zlíně dne 30. 1. 2018 

 

Mgr. Alena Štachová, 

ředitelka školy 


