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

konané dne 29. 6. 2015 od 9.00 v ředitelně 

 

Tématem schůze bylo průběžné zhodnocení plnění rozpočtu na rok 2015. Důvodem je, že výběr 

finančních prostředků pro Scholar, o. p. s., probíhá v režimu školních roků, zatímco rozpočet se 

plánuje v rámci roků kalendářních. 

Ve školním roce 2014/2015 jsme tedy jednak dokončovali plnění úkolů na rok 2014, jednak jsme již 

realizovali část rozpočtu na rok 2015. Zde je konkrétní plnění rozpočtu: 

Stav finančních prostředků Scholar, o. p. s., ke dni 12. 6. 2015: 

Hotovost 27.053,- Kč 

Účet  94.646,30 Kč 

  - 600,- Kč (poštovné Slušňákov – J. Juříčková) 

  - 18.452,50 Kč (pronájem KC na Slavnostní předávání maturitních vysvědčení) 

  - 15.125,- Kč (nedočerpaný dar pro sportovce, který byl na účet pouze vložen) 

  - 2.000,- Kč (pronájem studentské kopírky) 

Celkem na účtu: 58.468,80 Kč 

Celkem k dispozici: 85.521,80 Kč (účet + hotovost ke dni 12. 6. 2015) 

 

Od žáků, kteří letí na letní camp do Číny, bylo vloženo na hotovost + 20.000,- Kč (Scholar předběžně 

uhradil letenky). 

Další předpokládané náklady: 

1. Nutné náklady 

- meteobudka + její podstavec a ukotvení      15.000,- Kč 

- pamětní listy pro maturanty        2.000,- Kč 

2. Další náklady 

- knihy do knihovny         5.000,- Kč 

- Krmivo do ZOO         10.000,- Kč 

- příspěvek O2.A         1.500,- Kč (?) 

- příspěvek panu Valáškovi (doprovod hendikepovaného žáka) na ubytování na šk. akci 936,- Kč 

 

Předběžná výše rezervy do konce roku 2015:     cca 71.000,- Kč 

V letošním roce ušetříme cca 12.000,- Kč za odměny (sady psacích potřeb jsou zaplaceny v rámci 

projektu a pizzu pro nejlepší třídy zajistí sponzor). 



Další návrhy správní rady: 

- příspěvek na nákup pomůcek a chemikálií pro chemický kroužek  1.000,- Kč 

- 2 sady pálek na ping pong 

- doplnit vybavení posilovny (přesný seznam s předpokládanou cenou připraví Mgr. Benešová, 

probereme možnost spolufinancování ze sportovních prostředků s Mgr. Bártou) 

 

Členové správní a dozorčí rady se dohodli na termínu další schůze v říjnu 2015. 

Schůze Scholar, s. r. o., se zúčastnila ředitelka školy, Mgr. Alena Štachová. O stavu plnění rozpočtu 

tedy byla informována přímo na místě. Informovala přítomné, že meteobudka je hotova a zítra ji do 

školy přiveze Ing. Dvořáček. 

 

 

Ve Zlíně dne 29. 6. 2015 

 

 

zapsal Mgr. Přemysl Šil 


