
Zápis ze schůze správní a dozorčí rady Scholar, o. p. s., 
konané dne 1. 9. 2017 od 9.00 v ředitelně 

Členové správní a dozorčí rady projednali investice o. p. s. Scholar za školní rok 2016/2017. 
Nejedná se o Výroční zprávu, která se vyhotovuje v období kalendářních roků, ale o souhrn 
výdajů za účelem nastavení podmínek pro čerpání finančních prostředků v následujícím 
školním roce. Zde je přehled výdajů: 

Neinvestiční 

- cestovné pro žáky (soutěže, vyšší kola olympiád, akce k reprezentaci školy) 52 562 Kč 
- dárkové poukazy pro maturanty (odměna k pochvale ředitele školy)  12 200 Kč 
- odměny pro vítěze školních kol olympád      4 945 Kč 
- odměny za úspěšné složení mezinárodních jazykových zkoušek   7 500 Kč 
- autobusová doprava studentů na výměnný pobyt v Levicích   15 000 Kč 
- vstupné na Zámek Vizovice (studenti naši + z Levic)    5 460 Kč 
- obědy ve školní jídelně pro studenty z Levic     4 410 Kč 
- svačinky na cestu pro studenty z Levic      1 464 Kč 
- úhrada za výuku čínského jazyka (nepovinný předmět)    24 910 Kč 
- příspěvek pro nadané žáky (2 000 na online kurz v hodnotě 12 000)  4 000 Kč 
- provoz školní ZOO (krmivo, podestýlky aj.)      2 560 Kč 
- pálky a míčky do školního klubu       1 132 Kč 
- softbalové míče (pro kroužky a výuku TEV)     2 970 Kč 
- vosky na lyže (příspěvek na zimní výcvikové kurzy)    1 980 Kč 
- příspěvek na soustředění Školního pěveckého sboru a dopravu na soutěž 4 270 Kč 
- glukometr (na SOČ – hladina cukru při sportovní zátěži)    1 267 Kč 
- příspěvek na Palačinkový den (akce PK FRJ pro studenty)    794 Kč 
- příspěvky na stmelovací pobyty tříd nižšího stupně v DIS ve Fryštáku  5 000 Kč 
- ročenka (tisk 300 ks – maturanti, první ročník)     13 920 Kč 
- měsíční úhrada pronájmu multifunkčního zařízení pro studenty   cca 1 600 Kč 

Investiční 

- zařízení hudebny (skříně na hudební nástroje)     57 052 Kč 
- mixážní pult (pro ozvučení Školního pěveckého sboru)    1 499 Kč 
- mikrofony pro školní Televizi T. G. M.      5 980 Kč 
- knihy do školní knihovny        5 927 Kč 
- zrcadla na WC (na žádost Studentské rady)     5 863 Kč 

Vzhledem k tomu, že letos jsme se dostali se stavem finančních prostředků fakticky na nulu, 
analyzovala rada Scholaru výši nákladů na jednotlivé položky. I nadále chceme každoročně 
realizovat větší investici do zařízení školy, které bude sloužit studentům delší dobu. Ve 
školním roce 2017/2018 to bude posílení vysílačů wi-fi připojení pro studenty. (Dosud to 
technicky nebylo možné.) Předpokládané náklady jsou ve výši 40 000 Kč. 

Současně budeme nakupovat knihy do školní knihovny (zůstává roční limit 10 000 Kč), 
financovat pronájem multifunkčního zařízení pro studenty (kopírka, skener, tiskárna – 
měsíčně cca 1 600 Kč), odměny pro maturanty (knižní poukázky v hodnotě cca 12 000 Kč), 
příspěvek pro úspěšné absolventy mezinárodních jazykových zkoušek (500 Kč pro 1 
studenta), ceny pro školní kola soutěží (300 Kč na soutěž), tisk školní ročenky (cca 14 000 
Kč). Na stmelovací pobyty studentů Scholar, o. p. s., přispívat nebude. 



Předmětem diskuze se staly výdaje za výměnné pobyty ve slovenských Levicích a za 
cestovné pro studenty na školních akcích. 

Pokud jde o Levice, výsledkem byla polemika o efektivitě současné podoby výměnných 
pobytů. Vzhledem k vysokým nákladům Scholar by chtěl oslovit studenty formou ankety 
v elektronické žákovské knížce, aby sami navrhli možné změny podoby této akce. V žádném 
případě nechceme ukončit naši spolupráci s Levicemi, avšak možná by se našla levnější, a 
přitom efektivnější varianta výměnných pobytů. 

Pokud jde o proplácení cestovních nákladů pro studenty, kteří reprezentují školu (soutěže 
aj.), nebo se účastní akcí zaměřených na osobní rozvoj (akce Evropského parlamentu 
mládeže, semináře ČT pro školní televize, soustředění sboru aj.), došlo v uplynulém školním 
roce k výraznému navýšení nákladů pro Scholar, o. p. s. Samozřejmě jsme rádi, že se naši 
studenti účastní akcí nad rámec výuky a jsou úspěšní, avšak nutí nás to k nastavení pravidel 
pro čerpání finančních prostředků, která dosud nebyla nutná. 

Pokud jde o náklady spojené se soutěžemi, kde studenti reprezentují školu, Scholar, o. p. s., 
bude i nadále hradit náklady spojené s akcí v plné výši. Pokud jde o akce zaměřené na 
osobní rozvoj (semináře, soustředění aj.), bude Scholar přispívat účastníkům (studentům 
školy) do výše 50 % nákladů (posoudí podle konkrétních podkladů). 

U všech případů, kdy bude někdo požadovat příspěvek, bude nutno předem napsat žádost o 
příspěvek na e-mailovou adresu scholar@gjszlin.cz , v níž bude uveden účel příspěvku a jeho 
předpokládaná výše. Na příspěvek není automatický nárok, zda k němu dojde a v jaké výši, 
bude rozhodnuto individuálně (mohou nastat případy, kdy např. dopravu lze ve stejné kvalitě 
zajistit levněji). 

U žádostí o příspěvek do 5 000 Kč zmocňuje správní i dozorčí rada k rozhodnutí předsedkyní 
správní rady Scholar, o. p. s., v případě žádostí o vyšší částku se musí vyjádřit k jejímu 
schválení také ostatní členové. Pokud žadatel nedodrží předepsaný postup pro žádost o 
příspěvek, Scholar, o. p. s., si vyhrazuje právo žádosti nevyhovět, byť by jinak splňovala 
kritéria pro její realizaci vyplývající ze stanov Scholar, o. p. s.. 

 

 

Ve Zlíně dne 1. 9. 2017 

 

 

zapsal Mgr. Přemysl Šil 


