
Zápis ze schůze správní a dozorčí rady Scholar, o. p. s., 

konané dne 10. 9. 2018 v 10.30 v místnosti 205 

1. Vyhodnocení nejdůležitějšího čerpání prostředků Scholar, o. p. s., za školní rok 2017/2018: 

- účastnické poplatky DofE (Cena Vévody z Edinbourghu), příspěvek na online kurzy DTM (Centrum pro 

talentovanou mládež), příspěvek na náklady spojené s účastí našich žáků v aktivitách Evropského 

parlamentu mládeže, roční poplatek projektu Globe, příspěvky na akce Školního pěveckého sboru a 

soutěže Školního debatního klubu (vše jako možnosti pro žáky nad rámec běžné výuky) 

- obnova knižního fondu školní knihovny 

- podpora školní Televize T. G. M. (workshopy redaktorů, materiální zabezpečení provozu) 

- pronájem multifunkčního zařízení určené výhradně pro studenty (kombinace skeneru, kopírky 

a tiskárny, která umožňuje tisk dokumentů poslaných po síti) 

- nákup sportovního vybavení pro školní klub, volnočasové aktivity a kurzy 

- podpora výměnných pobytů s partnerským Gymnáziem Andreja Vrábela v Levicích 

2. Plán nejdůležitějšího čerpání prostředků Scholar, o. p. s., ve školním roce 2018/2019: 

- spolufinancování proměny školní zahrady, která bude sloužit žákům školy nejen v rámci výuky, ale 
bude i v nové podobě přístupná k trávení volného času a plody ovocných dřevin pro konzumaci jako 
zdravý doplněk svačinky (Cílem budovaného Arboreta regionální flóry Valašska je prakticky představit 
žákům tradiční rostliny zdejšího kraje, které dnes mizí ze zahrad i volné přírody.) 

- další rozvoj školní Televize T. G. M. (požadavek na nákup kamery nebo fotoaparátu, protože jedna 
z nejčastěji používaných přestala nahrávat zvuk a má zažloutlou barvu při natáčení v interiéru) 

- rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.) 

- příspěvek na účast našich žáků na zasedáních Evropského parlamentu mládeže 

- podpora žáků, kteří se zúčastní online kurzů CTM (příspěvek 2000,- Kč na účastnický poplatek) 

- podpora aktivit DofE (cestovné pro žáky, pomůcky na expedice – pokud by nestačily finanční 

prostředky ze samotného DofE) 

- příspěvek na realizaci Anglického klubu (nová volnočasová aktivita pro žáky) 

- úhrada ročního účastnického poplatku projektu Globe (žáci sledují počasí) 

- knižní poukázky úspěšným řešitelům SOČ 

3. Dále se správní a dozorčí rada dohodly na následujících technicko-organizačních opatřeních: 

- zakoupení účetního programu (v souvislosti s posílením ochrany osobních údajů při zpracování 

příspěvků – dle požadavků GDPR) 

- předběžná domluva na změně účetní (je třeba projednat do konce kalendářního roku) 

- kontrolu veškerého účetnictví provede ke konci kalendářního roku Mgr. Petr Zezulka 

- je potřeba právní konzultaci ke změnám zákonů upravujících činnost o. p. s. 

 

Ve Zlíně dne 11. 9. 2018 

zapsal Přemysl Šil 


