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

konané dne 15. 11. 2016 od 14.15 v ředitelně 

1. Členové správní a dozorčí rady Scholar, o. p. s. se seznámili s výší prostředků vybraných 

od rodičů a sponzorů na podzim 2016 (v rámci školního roku 2016/2017), která činí: 

290.900 Kč (z toho v hotovosti 137.200 Kč a na účet 153.200 Kč) 

zůstatek z předchozího školního roku činil: 

102.181 Kč  

dále uskutečněny větší platby: 

- 57.052 Kč – nový nábytek do hudebny (skříňky, stůl) 

- 15.000 Kč – doprava na výměnný pobyt v Levicích 

- 22.145 Kč – školní sportovní dresy pro žáky (účelový dar) 

- 17.600 Kč – další výdaje (příspěvky žákům na dopravu, odměny žákům za Cambridgeské 

zkoušky, halloween a Hecboj, startovné na sportovních závodech pro žáky, knihy do školní 

knihovny, pravidelný pronájem žákovské kopírky…) 

k dispozici pro školní rok 2016/2017: 

281.284 Kč 

2. Studentská rada prostřednictvím předsedkyně Lucie Záhorské předala Scholaru své 

požadavky na zlepšení ve škole, které správní a dozorčí rada Scholar, o. p. s. projednala a 

rozdělila do následujících kategorií: 

A Běžné opravy – vyřeší vedení školy, bez nákladů nebo z provozních prostředků 

- zkontrolovat všechny dveře na WC dívky – seřízení a oprava klik a zámků 

- pravidelně doplňovat tekuté mýdlo tamtéž 

- ve sprchách hoši u tělocvičny seřídit teplotu vody (teče studená, max. vlažná) 

- přes třídní učitele nahlásit čísla šatních skříněk, kde je potřeba provést drobnější opravy 

(poškozená dvířka a poličky) a zprostředkovat všechny opravy 

- v létě s vyučujícími domluvit lepší větrání ve třídách (zejm. ve vyšších patrech) 

B Návrhy, které Scholar nemá řešit, nebo u kterých je řešení závislé na vývoji okolností 

- financování papíru na písemky (někteří vyučující stále vyžadují úhradu tisku s odůvodněním, 

že mají malý limit k tisku – Scholar platí měsíční pronájem kopírovacího a tiskového zařízení 



pro žáky školy, tedy je třeba buď texty promítat, nebo nechat žáky, aby si je vytiskli – škola 

ani Scholar, o. p. s., nefinancují učební materiály pro SŠ) 

- doplnit nefunkční počítače v učebně 117 (Scholar nefinancuje pomůcky k výuce, navíc 

výměna počítačů ve všech počítačových učebnách je součástí právě podávaného projektu na 

revitalizaci 3. etáže – v případě neúspěchu projektu bude nutno řešit z provozních 

prostředků školy) 

C Návrhy Studentské rady a členů správní a dozorčí rady Scholar, o. p. s. k financování, 

případně k pozdějšímu financování po dalším projednání (lednová schůze k vypracování 

rozpočtu na rok 2017) 

- vybavení relaxační místnosti pro starší žáky ve 3. etáži (ve Školním klubu je hluk z důvodu 

provozu stolního fotbalu a pink-pongu): členové obou rad Scholar, o. p. s., se shodli na dvou 

variantách řešení – v případě realizace projektu přispět na dovybavení zkrácených chodeb ve 

3. etáži relaxačním nábytkem, pokud k realizaci nedojde, zřídit relaxační místnost v učebně 

111 

- od začátku prosince dojde ke stavebním úpravám bufetu z důvodu platnosti nové vyhlášky 

MZ ČR, takže bude vytvořena nová vstupní místnost s přístupem pouze pro žáky vyššího 

stupně gymnázia – rozdělení nákladů na adaptaci prostoru: škola z provozních prostředků (a 

s přispěním zaměstnanů) zajistí stavební úpravy, výměnu podlahové krytiny a čipovací 

zařízení ke vstupu, Scholar bude financovat truhlářské práce (nový pult, stolečky 

k občerstvení, poličku pod mikrovlnnou troubu) a zakoupí mikrovlnnou troubu k užívání pro 

žáky školy 

- drobné truhlářské práce v souvislosti s rozšiřováním bufetu: bufet se rozšíří o kancelář, 

kterou škola využívá k pronájmu. Ta se přestěhuje místo stávajícího Kabinetu jazyků (118). 

Ten bude zrušen a knihy (z původního fondu Jazykové školy) – ty budou přesunuty do učebny 

108 a do školní knihovny. Scholar dofinancuje prosklený nádstavec do učebny 108 a nové 

police do školní knihovny na cizojazyčné verze beletrie (realizace: prosinec 2016 v rámci 

úprav bufetu) 

- zvýšení rozsahu wi-fi: Scholar bude financovat, avšak je třeba opět vyčkat na výsledek 

projektu (součástí je zajištění konektivity připojení – tedy bude vhodné zařízení pro připojení 

koupit v návaznosti na nové technické parametry) 

- v září 2016 Scholar financoval zakoupení licencí pro grafické programy Adobe Premiere 

(místnost 407), platnost je na 1 rok, cena cca 22 000,- Kč, Scholar, o. p. s. bude financovat 

také pravidelnou obnovu licencí, které využívají žáci v rámci GDM, při práci školní Televize T. 

G. M. a v kroužcích – podobně jako hradí pronájem multifunkčního zařízení ve 2. etáži 

- Mgr. Sedláčková potřebuje novou (malou) chladničku na krmivo a rychlovarnou konvici do 

školní ZOO (schváleno z prostředků Scholar, zajistí Mgr. Sedláčková) 



- Z minulého roku je přesunuta schválená, dosud nerealizovaná investice ve výši cca 2 000,- 

Kč na zakoupení pomůcek pro výuku lyžování na kurzy pořádané v sekundě (zajistí Mgr. 

Benešová) 

- Mgr. Juříčková, MBA požaduje příspěvek na registrační poplatky (cca 6 300,- Kč) a 

cestovné pro 8 žáků, kteří budou školu reprezentovat na jednání Evropského parlamentu 

dětí a mládeže v Hradci Králové – schváleno 

- členové správní a dozorčí rady Scholar, o. p. s., schválili i pro školní rok 2016/2017 hrazení 

pravidelných nákladů v dříve schváleném rozsahu (odměny žákům, náklady spojené 

s reprezentací školy, pomoc sociálně slabším žákům, soustředění pěveckého sboru, provoz 

multifunkčního kopírovacího zařízení ve 2. etáži) a další náklady schválené ad hoc, které 

následně projdou schvalovacím řízením při schůzi členů správní a dozorčí rady Scholar, 

o.p.s. 

 

Ve Zlíně dne 17. 11. 2016 

 

zapsal Přemysl Šil 


