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

konané dne 12. 1. 2017 od 10.30 v ředitelně 

Správní a dozorčí rada Scholar, o. p. s., projednala a schválila Výroční zprávu Scholar, o. p. s., za školní 

rok 2015/2016. S obsahem Výroční zprávy seznámili členové Scholaru ředitelku školy. Vzhledem 

k tomu, že Výroční zprávy se vyhotovují na začátku kalendářního roku, avšak výběr finančních 

prostředků a jejich čerpání probíhá v režimu školních roků s ohledem na organizaci provozu Gymnázia 

a Jazykové školy s právem státní Jazykové zkoušky Zlín, doplňujeme největší plánovanou investici, která 

se uskutečnila až na začátku školního roku 2016/2017: 

- úprava prostředí hudebny (koberec, sestava skříní na nástroje) 57 052,- Kč 

(Škole poskytnuto k užívání formou výpůjčky.) 

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 

 

Dále projednáno: 

- Jako motivace pro účastníky soutěží (olympiád) zůstává jako v minulém období jednotný příspěvek 

300,- Kč na 1 školní kolo na nákup odměn. 

- Současně potvrzujeme roční limit 10 000,- Kč na nákup knih do školní knihovny a stanovujeme roční 

příspěvek 5 000,- Kč na nákup krmiva aj. pro zvířata ve školní ZOO. 

- V případě dalších požadavků ad hoc dojde k ústnímu projednání mezi členy správní rady (žadateli 

sdělí stanovisko rady předsedkyně správní rady Mgr. Svatava Benešová) a k jejich oficiálnímu schválení 

na nejbližší schůzi správní a dozorčí rady Scholar, o. p. s. 

 

Ve Zlíně dne 13. 1. 2017 

zapsal Přemysl Šil 


