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

konané dne 15. listopadu 2019 v ředitelně (č. 205) 

1. Stav finančních prostředků (aktuální situace) 

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. 11. 2019 ještě nebyly uzavřeny výběry hotovosti ve všech třídách a 

současně na účet Scholaru, o. p. s., ještě nedorazily všechny platby avizované v návratkách tříd již 

uzavřených třídními učiteli, stav k tomuto dni je pouze orientační, celkové výsledky budou známy 

k termínu lednové schůze Scholaru, kdy připravíme rozpočet na rok 2020. 

Zůstatek k zahájení školního roku 2019/2020 činil 155 734,66 Kč 

Nově vybráno ve školním roce 2019/2020 bylo dosud: 

v hotovosti: 90 650,- Kč  na účet: 112 750,- Kč 

Stav ke dni 15. 11. 2019 (po uskutečnění plateb) činil: 

v hotovosti: 88 378,- Kč  na účtu: 265 691,84 Kč 

tedy celkem: 354 069,84 Kč 

2. Uskutečněné větší investice ve školním roce 2018/2019 

- 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. 

- Největšími investicemi do zařízení pro zlepšení prostředí školy a podporu volnočasových aktivit žáků 

bylo vybavení místnosti 304 novým nábytkem (redakční místnost Televize T. G. M.) a 

spolufinancování Arboreta regionální flóry na školní zahradě (venkovní část environmentálního 

pracoviště). 

3. Předběžné plány investic v následujícím období (upřesníme a doplníme v lednu 2020 

v rozpočtu na rok 2020) 

- Nové stoly pro druhou studovnu (vzniká na přání Studentské rady v místnosti 507, otevřena bude od 

2. pololetí 2019/2020). – členové souhlasili 

- Pořízení lavic do východní části 3. etáže (chodba před odbornými učebnami). V rámci projektu na 

renovaci etáže lavice na chodbu nebylo možné pořídit, takže zde zatím jakýkoli nábytek chybí. 

V předchozích letech jsme v ostatních etážích lavice pořizovali opět na přání Studentské rady, aby měli 

žáci možnost o přestávce na chodbě důstojně strávit čas. – členové souhlasili 

V čase, který uplynul od schůze, jsme již zjistili cenu (cca 4.500,- Kč/třímístná lavice), potřebné množství 

(10 ks), celkovou cenu s dopravou (cca 50 000,- Kč) a dodací lhůtu (5-7 týdnů). Tedy pokud 

odsouhlasíme i tuto informaci, opět od druhého pololetí mohou lavice sloužit žákům školy. Jsou velmi 

podobné těm, které jsou v ostatních patrech, barevně bychom je sladili s nábytkem 3. etáže. – prosím 

členy o vyjádření! 

- Financování čtenářského koutku pro žáky v přízemí (roh chodby před jejím zúžením u 108). Jednalo 

by se o estetické úpravy prostoru, přesun nápojového automatu na vhodnější místo, pořízení polic na 

zdi (na knihy, které tam kdokoli může nechat a zase si je vzít), přidání osvětlení, několika křesílek a 



nízkého stolku. Inspirací nám byla návštěva levického gymnázia, kde je podobné místo velmi oblíbené. 

(O výtvarnou spolupráci jsme požádali PK VYV.) – členové souhlasili 

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

žáky, kterým se udělalo nevolno a čekají na odbornou pomoc. (S touto místností jsme již počítali při 

dispozičních změnách v září 2019 – je to vstupní místnost pracoviště školní psycholožky č. 519. Po 

projednání návrhu jsem již s Mgr. Opravilovou upřesnil, že by bylo potřeba cca 5 sedacích/lehacích 

vaků, že ona si bude zajišťovat vstup do druhé místnosti (její odborné pracoviště) a vstup do „lehárny“ 

budou mít žáci pouze v doprovodu PP (i vzhledem k jejich indispozici). – 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.) 

- 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. – členové 

souhlasili 

3. Spíše k úvaze a pozdější rozpravě 

Na závěr zazněla poznámka praxe z jiných škol, kde se základní princip školní o. p. s., princip solidarity, 

uplatňuje oběma směry – tedy třídy nebo žáci, kteří vůbec nepřispěli, také nečerpají. To však je opravdu 

pouze námět k dalším rozpravám. 

 

Ve Zlíně dne 20. 11. 2019 

 

zapsal Přemysl Šil 


