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

konané dne 30. 1. 2019 od 10.30 v ředitelně 

1. Správní a dozorčí rada projednaly Výroční zprávu Scholar, o. p. s., za školní rok 2017/2018 

a stav finančních prostředků k 1. 1. 2019. 

2. Dále správní a dozorčí rada připravily návrh rozpočtu na rok 2019, přičemž důležité jsou 

následující závěry: 

- V návaznosti na dokončovanou rekonstrukci 3. etáže plánujeme vybavení místnosti 304 novým 

nábytkem (redakční místnost Televize T. G. M.), jelikož v projektu se s vybavením této místnosti 

nepočítá a doposud zde sloužil vyřazený nábytek z různých místností. Vzhledem k tomu, že školní 

Televize T. G. M. v poslední době výrazně rozšířila svou činnost i počet redaktorů, bylo by vhodné 

vytvořit jí důstojné podmínky pro práci. 

- Jako souběh dvou projektů a minigrantu z Veolie vzniká na dosud nevyužívané školní zahradě 

Arboretum regionální flóry (venkovní část environmentálního pracoviště). Vzhledem k nákladům se 

ukázalo, že jsou dvě možnosti – buď dokončit jen první etapu arboreta a zbytek ponechat někdy do 

budoucna, nebo dotáhnout celý projekt do konce, aby arboretum mohlo plně sloužit žákům školy od 

začátku školního roku 2019/2020. Scholar, o. p. s., se rozhodli spolufinancovat dokončení jako 

smysluplnou investici pro výuku i volnočasové aktivity žáků školy. 

- Správní i dozorčí rada konstatovala, že opatření na přidělování finanční podpory 

studentského jízdného jsou úspěšná a budeme je i nadále uplatňovat (forma žádostí, způsob 

schvalování, rozlišení účelu cesty). 

- Přestože roste počet žáků, kteří úspěšně dokončují (a v letošním roce očekáváme ještě další 

nárůst), příspěvek žákům úspěšným v mezinárodních jazykových zkouškách ponecháváme 

na 800,- Kč, jelikož naším cílem je, aby tyto zkoušky konalo co nejvíce žáků školy, a výši částky 

vidíme jako motivační. 

- Ze stejného důvodu ponecháváme výši příspěvku na on-line kurzy CTM ve výši 2000,- Kč, 

ačkoliv se počet jejich účastníků zdvojnásobil oproti minulému období. 

3. Jednání byla přítomna Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy, kterou tímto Scholar, o. p. s., 

seznámil s Výroční zprávou za rok 2017/2018 a návrhem rozpočtu na rok 2019. 

 

Ve Zlíně dne 31. 1. 2018 

 

 

zapsal Mgr. Přemysl Šil 


