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

konané dne 11. 1. 2016 od 10.30 v ředitelně 

Od konce června 2015, kdy proběhla minulá schůze Scholar, o. p. s., došlo k realizaci plánovaných 

menších nákupů a plateb (pink-pongové pálky, knihy do školní knihovny, proplácení příspěvků na 

dopravu žáků školy na školní akce, krmivo a další potřeby k zajištění provozu školní ZOO), největší 

investicí bylo pořízení meteostanice (nakonec 23 000,- oproti plánovaným 15 000,- a 2 128,- za 

přístroje k doplnění jejího vybavení). Meteostanice byla zprovozněna v září 2015 a žáci absolvovali 

v hodinách geografie sérii meteorologických přednášek. 

Výběr peněz od rodičů v podzimním období 2015 byl tentokrát velmi úspěšný. Zde je celková bilance 

pohyby finančních prostředků na účtu Scholar, o. p. s. od června do prosince 2015: 

Hotovost v pokladně: 

Zůstatek k 30. 6. 2015 – 58.475,- Kč 
Náklady: 

Meteostanice         23.000,- Kč 

Odměny pro odcházející redaktory školní TV       1.694,- Kč 

Ping pong              654,- Kč 

Školní zoo – září – prosinec          4.315,- Kč 

Knihy do knihovny – září – prosinec        2.868,- Kč 

Odměny – soutěže          4.836,- Kč 

Příspěvky na cestovné pro studenty        9.981,- Kč 

Anemometr + barometr         2.128,- Kč 

Konference – Portugalsko – M. Štefka + Dominik Lipovský  14.000,- Kč 

Příspěvek pro žáky na podzimní soustředění pěveckého sboru     6.560,- Kč 

Ozvučení Vánoční besídky         2.420,- Kč 

Sportovně vzdělávací soustřední – příspěvek    10.342,- Kč 

 

Stav pokladny k 1. 1. 2016 – 11.455,- Kč 
 

stav účtu k 30. 6. 2015 – 60.261,80,- Kč 
náklady: 

kopírka červen           1.711,21 Kč 

letenky – Dominik Lipovský + Martin Štefka    16.794,- Kč 

kopírka září            1.614,70 Kč 

Doprava – Levice        15.000,- Kč 

Kopírka říjen           1.674,01 Kč 

Pamětní listy – imatrikulace         1.105,- Kč 

Kopírka listopad          1.706,29 Kč 

Brožura A5 – DOD          7.623,- Kč 

 

Vklady: 

Sběr papíru – výtěžek          2.620,- Kč 

Vybrané peníze v hotovosti – vloženo na účet    142.200,- Kč 

Vybrané peníze na účet       185.900,- Kč 

 

Stav účtu k 1. 1. 2016 – 322.193,- Kč 



Celkem vybráno od studentů: 328.100,- Kč 

Celkem k dispozici: 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)           ? 

- celkem        160.500,- Kč 

 

Dále k projednání: 

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

kolo na nákup odměn. 

- Na Studentské radě zazněl požadavek na doplácení žákům na kopírování (vysoké požadavky od 

učitelů). Tento návrh rada zamítla. Naopak bude znovu zahájena rozprava na toto téma s vyučujícími – 

na příští provozní poradě. 

- Dále SR požaduje renovaci tělocvičného nářadí a prostor posilovny v hale: domluva s Mgr. Bártou, 

aby žáci sepsali tyto požadavky – a budou realizovány ze sportovních peněz. Výmalba a nátěry 

v posilovně budou provedeny v rámci letní údržby školy. 

 

Ve Zlíně dne 11. 1. 2016 

zapsal Přemysl Šil 


