
Zápis ze schůze SCHOLAR, o. p. s., konané 22. 1. 2013 od 14.30 v ředitelně 
(s doplněním závěrů z následující e-mailové korespondence – v přílohách) 

Ve čtvrtek 22. ledna 2013, na který byla svolána schůze Scholar, o. p. s., se 
odpoledne sešla v ředitelně pouze mužská polovina dozorčí a správní rady. 
Rozhodli jsme se, že předjednáme téma (rozpočet na rok 2013) a předběžné 
výsledky předáme v elektronické podobě k dalšímu vyjádření všem členkám 
obou rad, abychom pak do zprávy zaprotokolovali vše, na čem se definitivně 
shodneme. 

Zde je připravený předběžný návrh ze schůze: 

Příjmy Scholar, o. p. s.:  

Stav účtu k 31. 12. 2012 – 16 178 Kč  

Hotovost k 31. 12. 2012 – 106 688 Kč  

Celkem – 122 866 Kč  

Výdaje Scholar, o. p. s. za leden 2013:  

726 + 1783 Kč za výzdobu školy 

150 Kč za platbu zájezdu do Anglie 

4x 500 za úspěšné vykonání Cambridgeské zkoušky 

Zůstatek:  

Účet – 16 178 Kč  

Hotovost – 102 029 Kč  

Celkem k dispozici – 118 207 Kč  

 

 

 

 



Rozpočet na rok 2013 (návrh vzešlý ze schůze):  

Stálé výdaje (každoroční, vyplývají z účelu fondu):  

Odměny maturantům – 12 000 Kč  

Odměny na konci školního roku – 8 000 Kč  

Příspěvek pro úspěšné řešitele jazykových zkoušek – 8 000 Kč (2 000 Kč již 
vyplaceny v lednu)  

Navrhované výdaje (dle domluvy v létě): 

1. Kolárna – Nedokázali jsme se domluvit na jejím umístění a podobě, kterou 
bychom dokázali ufinancovat. Problematická by po vybudování byla i 
zodpovědnost školy za vzniklé škody. Po probrání na schůzi VUP prozatím 
odloženo.  

2. Pohovka do školního klubu – v diskuzi se přítomní členové Scholaru vyjádřili 
proti (zbytečně vysoké náklady, otázka vhodnosti ve škole, sporné udržování), 
paní ředitelka navrhuje spíše případnou výměnu židlí za nové. 

3. Knihy do knihovny – navrhujeme objem financí 10 000 Kč (dle nabídky na 
knižním trhu a aktuálních možností Scholaru) s tím, že bychom tyto výdaje 
pojali jako stálé (každoroční)  

4. Vybavení venkovní učebny – po přednesení návrhů VUP se náklady 
konkretizují takto: geodetické přístroje – 15 000 Kč, biologické nástroje – 5 000 
Kč, meteostanice – zdarma + 1 000 Kč na budku, 15 000 kč – zábradlí nad 
nebezpečný dvoumetrový „skok“ u budovy, blíže neurčené náklady na jednotné 
podstavce venkovních šachů (vyčíslí Lenka Tutschová), venkovní tabule – 
10 000 Kč – tedy celkem asi: 50 000 Kč  

5. Kamera pro školní televizi – 18 300 Kč: navrženo jako nový požadavek – 
školní televize využívá prastarou kameru bez kvalitního záznamu zvuku, která 
má už velice špatný obraz, a vypůjčené kamery studentů (Zakoupení nové 
kamery se zakalkulovaným příslušenstvím zásadně vyřeší technické problémy 
televize. Přítomní členové s investicí souhlasili.)  

Celkem výdaje – 106 300 Kč  

Rezerva (zůstatek) – 11 993 Kč  



Závěr z e-mailové diskuze k návrhu: 

1. Návrh na financování kolárny je prozatím odložen. Přestože v obecné rovině 
jde o správnou věc, předpokládaná finanční a realizační náročnost převažuje. 

2. Pohovka do školního klubu byla zamítnuta všemi členy. Podpořen byl návrh 
paní ředitelky na obnovu židlí – zatím bez určené částky (jakmile budou 
shromážděny další finanční prostředky). 

3. Knihy do školní knihovny – pro letošní rok schválena částka 10 000,- Kč, 
schválen i záměr uvolňovat peníze každoročně, ovšem s tím, že výše částky se 
může měnit podle možností Scholaru. 

4. Vybavení venkovní učebny – schválena předběžná částka 50 000,- Kč (dle 
předchozího rozpisu). 

5. Kamera pro školní televizi – schválena částka 18 300,- Kč. 

 

Ve Zlíně dne 6. 2. 2013 

 

Správní rada: 

Mgr. Svatava Benešová 

Mgr. Jiřina Juříčková 

Mgr. Milan Nášel 

 

Dozorčí rada: 

Mgr. Petr Zezulka  

Mgr. Soňa Surá 

Mgr. Přemysl Šil (zapsal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zprávu SCHOLAR, o. p. s. za rok 2011/2012  
a Rozpočet SCHOLAR, o. p. s. na rok 2013 

připravila: správní rada SCHOLAR, o. p. s. 

Mgr. Svatava Benešová 

Mgr. Jiřina Juříčková 

Mgr. Milan Nášel 

 

schválila: dozorčí rada SCHOLAR, o. p. s. 

Mgr. Petr Zezulka  

Mgr. Soňa Surá 

Mgr. Přemysl Šil 

 

S výše uvedenými dokumenty byla dozorčí radou seznámena ředitelka Gymnázia a 
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín, Mgr. Alena Štachová, dne 8. 2. 2013. 

 


