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

konané dne 13. února 2020 v ředitelně (č. 205) 

1. Stav finančních prostředků (aktuální situace) 

Stav ke dni 12. 2. 2020 činil: 

v hotovosti: 101 844,- Kč  na účtu: 253 414,11 Kč 

tedy celkem: 355 258,11 Kč 

2. Stav plánovaných investic (z podzimu 2019) 

- Zvýšil se počet příspěvků na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (ve výši 800,- Kč) a na on-line 

kurzy CTM (ve výši 2 000,- Kč). Ne všichni žáci požadují jejich proplacení, avšak v tomto školním roce 

se výrazně zvýšil počet žáků, kteří zkoušky úspěšně složili a kteří se přihlásili do CTM kurzů – což je 

pozitivní. To zůstává i nyní, budeme proplácet příspěvek za FCE a CAE 19 úspěšným žákům. 

- - Nově vedení školy navrhlo zapojení školy do programu CTM pro nejlepší jazykovou skupinu v ANJ 

formou on-line kurzů doplňujících běžnou výuku. Při skupině cca 15 žáků by se jednalo o částku 1 500,- 

Kč/žák. Pokud bychom tuto aktivitu zařadili do výuky, bylo by potřeba zajistit její uhrazení. Proto 

bychom požadovali zařadit úhradu celkové částky za kurz mezi pravidelné každoroční příspěvky 

Scholar, o. p. s. Vzhledem k faktu, že škola prošla zásadní rekonstrukcí, je pravděpodobné, že i 

materiální potřeby ke zlepšování prostředí se budou snižovat. Proto by Scholar sledoval aktuální trend 

školy více se zaměřit spíše na podporu konkrétních aktivit směřujících k rozvoji žáků. Pilotní verze na 

půl roku činí 750 Kč na žáka, proplatili jsme skupině 14 žáků kvinty, tedy příspěvek Scholaru činil     

10 500 Kč. 

- Nové stoly pro druhou studovnu – nakonec zakoupeno z provozních prostředků školy 

- Pořízení lavic do východní části 3. etáže – nakonec zakoupeno z provozních prostředků školy 

- Financování čtenářského koutku pro žáky v přízemí – nakonec zakoupeno z Šablon (v rámci 

čtenářského klubu) 

- Členové Scholaru navrhli vybavit ve škole „lehárnu“ – odpočinkovou místnost pro žáky s SVP, nebo 

žáky, kterým se udělalo nevolno a čekají na odbornou pomoc. – pořídili jsme dle plánu tři sedací pytle 

v celkové pořizovací hodnotě 5 189,- Kč 

- Dále jsme objednali notebook + účetní program na vedení účetnictví Scholaru v souladu 

s požadavky GDPR. V lednu uzavřela účetní rok Ing. Libuše Beranová a předala správu 

účetnictví Scholar, o. p. s., Ing. Marcele Kunderové. Děkujeme kolegyni Beranové za práci, 

kterou během celé předchozí existence Scholaru přispěla k jeho zdárnému fungování! 

3. Předběžné plány investic v následujícím období (rok 2020) 

- Rádi bychom během roku 2020 dotáhli do konce celkovou revitalizaci školní zahrady. Jedná se o 

úpravu cípu zahrady mezi školou a sportovní halou (terénní úpravy, skalka, výsadby), doplnění 

kvetoucího živého plotu směrem k Památníku T. Bati, okrasný keř u vchodu do budovy, dokoupení 

krmítek, netopýrovníku, ježčího pelíšku, osazení ještě jedné informační tabule k nové části zahrady a 

doplnění barelů na zachycení dešťové vody ze střechy haly (vzhledem k úbytku srážkové činnosti a 

hospodaření s dešťovou vodou). – členové souhlasili 



- Do nové studovny (507) chceme na místa u okna koupit lampičky na čtení. – členové souhlasili 

- Dále čekáme na případné návrhy Studentské rady. 

- Nadále bude pokračovat podpora školního pěveckého sboru, školní žákovské knihovny a školní 

Televize T. G. M. 

- Rovněž zůstává v platnosti nastavený systém příspěvků na náklady žáků v souvislosti s účastí na 

soutěžích a akcích školy, na odměny v soutěžích, příspěvek za úspěšné složení mezinárodních zkoušek 

a na jednotlivé kurzy CTM. (A další aktivity v souladu se stanovami Scholar, o. p. s.) 

- V platnosti zůstává rovněž podpora zapojení školy do programu CTM pro nejlepší jazykovou skupinu 

v ANJ formou on-line kurzů doplňujících běžnou výuku. Při skupině cca 15 žáků se bude jednat o 

částku 1 500,- Kč/žák. Úhradu celkové částky za kurz zůstává mezi pravidelné každoroční příspěvky 

Scholar, o. p. s. – členové souhlasili 

 

Ve Zlíně dne 14. 1. 2020 

 

zapsal Přemysl Šil 


