
Zápis ze schůze Scholar, o. p. s 

konané dne 6. 6. 2014 od 13.20 ve sborovně 

Správní rada o. p. s. Scholar projednala hospodaření s finančními prostředky v první polovině 

roku 2014. Z plánovaných výdajů byly uskutečněny tyto: 

- odměny a kurzy studentům (zbývají pouze odměny na konci školního roku v rozsahu 

cca 8 - 10 000,- Kč) 

- ceny za olympiády 

- příspěvek na futsalovou ligu 

- příspěvek školní Televizi T. G. M. 

- nákup knih do školní knihovny 

- wi-fi pro studenty 

- 2 stolečky a 6 židlí do odpočinkového prostoru 

Oproti plánovaným výdajům byly navíc (po ústní dohodě) realizovány následující: 

- koberec do televizního studia 304 

- nátěry dveří a oken fotoateliéru 302 a televizního studia 304 (dosud nefakturováno) 

- zelené pozadí 3 m na klíčování 

- multifunkční kopírka pro studenty do 2. etáže (schválen roční pravidelný příspěvek na 

pronájem zařízení ve výši cca 16 000,- Kč – letos zatím nefakturován) 

Scholar, o.p.s. 

Stav k 2. 6. 2014 

Hotovost: 

40.701,- Kč 

- 3.000,- příspěvek na futsal 

- 500,- odměna za umístění v soutěži NEJ – Bernátek 

Zůstatek – 37.201,-Kč 

 

Účet: 

Výpis k 31. 5. 2014 – 44.098,46 Kč 

- 2.244,55 – faktura za kopírku 

- 4.000,- peníze pouze přes účet poukázané 2 studenty na vodácký kurz 

Zůstatek – 37.853,91,- Kč 

 

Celkem k dispozici – 75.054,91,- Kč 

 



-4400,- Kč – obědy v jídelně Levice 

-2000,- Kč – doprava školní televize do Prahy 24. 4. 2014 

-2300,- Kč – jízdné žáků do Prahy na soutěž „Ústy básníka“ 

-6000,- Kč – příspěvek na autobusu žákům na MČR v orientačním běhu 

-12000,- Kč – odměny maturantům 6. 6. 2014 

Celkem k dispozici – 48.354,91,-Kč 

 

Plánované výdaje + dosud nerealizované plány: 

- 16 000,- Kč roční pronájem multifunkční kopírky pro studenty 

- 8 – 10 000,- Kč odměny na konci školního roku 

- 2 500,- doprava studentů na SOČ v Olomouci 

- 500,- pálky a míčky 

- nátěry v místnostech 302 a 304 (dosud nespecifikováno) 

Celkem výdaje: cca 29 000,- (+ faktura za nátěry) 

 

Dozorčí rada o. p. s. Scholar vzala informace správní rady na vědomí a vyslovila s nimi souhlas. 

Další náměty: 

- Vzhledem k tomu, že ne všichni vyučující vědí, že mají hlásit své studenty, kteří mají nárok na 

peníze za olympiády (od září 500,- Kč za účast a 1 000,- Kč za umístění do 5. místa v celostátním 

kole), budeme je informovat na poradě. 

- Milan Nášel vznesl dotaz na (ne)fungování meteostanice, zakoupené před rokem z prostředků 

Scholaru. Svatava Benešová navrhla, aby její zprovoznění proběhlo jako SOČ. 

 

 

 

Ve Zlíně dne 6. 6. 2014 

 

 

zapsal Přemysl Šil 

 

 


