
Zápis ze schůze SCHOLAR, o. p. s. při GJŠ Zlín 

konané dne 7. 1. 2013 ve sborovně 

1. Schůze se zúčastnili všichni členové správní i dozorčí rady SCHOLAR, o. p. s. Byli seznámeni 

s čerpáním prostředků stanovených rozpočtem SCHOLAR, o. p. s. na rok 2013: 

- Úprava prostoru před chemicko-biologickou laboratoří, kde vzniklo odpočinkové místo pro studenty 
navazující na školní klub (stolky, židličky, skládací dveře). 

- Nové židličky do školního klubu, bannery na výzdobu školních chodeb. 

- Lavičky a stojany na kola, které budou ve venkovních prostorech školy umístěny na jaře 2014. 

- Nová kamera pro školní Televizi T. G. M. + základní úprava místností vznikajícího televizního studia 
(opravy zdí a výmalba). 

- Knihy do školní knihovny (v tomto roce jsme zahájili systematické pravidelné dokupování nových 
titulů z povinné četby, beletrie i odborné literatury). 

(Podrobnější shrnutí včetně konkrétních částek je ve Výroční zprávě za rok 2012/2013).  

Dále byli seznámeni s objemem vybraných prostředků ve školním roce 2013/2014. 

2. Mgr. Šil přednesl požadavky Studentské rady GJŠ Zlín, ke kterým zaujali následující stanovisko: 

- přidání televizního informačního systému i k zadnímu schodišti v budově školy – požadavek 

zamítnut z důvodu technické náročnosti a vysokých nákladů (finanční prostředky lze využít účelněji) 

- oprava pingpongového stolu ve školním klubu – zajistí pan Skyba bez dalších nákladů, SCHOLAR 

dokoupí 4 pálky a sadu míčků k zapůjčení v knihovně školy 

- třída Č4.C by chtěla pořádně zatopit – není záležitost SCHOLARu, vedení školy projednalo na 

zasedání Studentské rady (teplota se řídí celoročně přípustnými parametry mikroklimatických 

podmínek) 

- třída Č1.B navrhuje pořízení studentského wi-fi připojení v celé budově školy – SCHOLAR tento 

záměr jednomyslně schválil a na základě předem připravené finanční rozvahy nákladů rozhodl 

rozdělení celé akce do dvou etap (rozpočet 2014: zakoupení základních zařízení, připojení školy a 

provedení kabeláže do všech etáží + zakoupení vysílačů pro 1. a 2., příp. 5. etáž, rozpočet 2015: 

doplnění vysílačů do 4. etáže a zdvojení stávajících za účelem pokrytí 100 současných připojení ve 

všech využívaných etážích) 

- reproduktory k počítačům ve všech učebnách – zakoupila škola 

- opravit žaluzie – opravu zajistí škola 

- předseda futsalové ligy žádá o příspěvek na pronájem haly – SCHOLAR schválil 

- zakoupení sedačky do školního klubu – po delší rozpravě SCHOLAR definitivně zamítl, současně však 

schválil rozšíření počtu stolečků a židlí před školním klubem na dvojnásobek 

- více funkčních počítačů do studovny – SCHOLAR považuje za zbytečné, jelikož dosud suplovaly 

možnost wi-fi připojení, k němuž dojde 

- zrychlení textu na informačních tabulích – již běží nejvyšší možnou rychlostí 



Další požadavky byly předloženy mimo soupis Studentské rady: 

- návrh navýšit prémii pro studenty, kteří se umístili do 5. místa v celostátních vědomostních 

soutěžích ze současných 500,- Kč na 1000,- Kč (přednesla Mgr. Surá) – SCHOLAR schválil 

- požadavek Ing. Světlíka na příspěvek pro redaktory školní Televize T. G. M. na dopravu na semináře 

ve výši 2 000,- Kč – SCHOLAR schválil 

- požadavek Mgr. Benešové na příspěvek na cestovné pěti studentům, kteří dojíždějí do Olomouce, 

kde tvoří SOČ – SCHOLAR schválil 

3. Na základě vznesených požadavků a vycházejíce z obvyklých plateb daných Stanovami Scholar, o. 

p. s., sestavili členové Správní rady návrh rozpočtu na rok 2014. Členové dozorčí rady tento návrh 

schválili. 

Rozpočet SCHOLAR, o. p. s. na rok 2014 

Vybráno ve školním roce 2013/2014    232 310,- Kč 

+ zůstatky na účtu a v pokladně z předchozího období    14 928,20 Kč 

Celkem:       247 238,20 Kč 

příspěvek Barum Continental     + 30 000,- Kč 

doprava do Levic (družební akce)    - 18 000,- Kč 

skládací dveře (úprava odpočinkového prostoru před ŠK) - 41 140,- Kč 

reklamní brožura a leták ke DOD    - 11.325,60 Kč 

knihy do školní knihovny     -    959,- Kč 

cestovné (3 studenti – cesta na dějepisnou soutěž v Chebu) - 2 953,- Kč 

odměny studentům za olympiády    - 3 953,-Kč 

odměna za mezinárodní jazykovou zkoušku   -    500,- Kč 

příspěvek na geografickou přednášku pro studenty  - 8 275,- Kč 

pronájem sálu Malé scény na školní Vánoční koncert  - 6 679,20 Kč 

Zůstatek v pokladně a na účtu SCHOLAR, o. p. s.   183 453,40 Kč 

Plánované výdaje v roce 2014: 

odměny + kurzy úspěšným studentům     - 35 000,- Kč 

ceny na olympiády       - 10 000,- Kč 

příspěvek na futsalovou ligu      - 3 000,- KČ 

příspěvek školní Televizi T. G. M.     - 2 000,- Kč 

nákup knih do školní knihovny      - 10 000,- Kč 



doprava na SOČ do Olomouce 5 x 500,- Kč    - 2 500,- Kč 

pálky a míčky        - 500,- Kč 

wi-fi pro studenty (1. etapa)      - 30 000,- Kč 

2 stolečky a 6 židlí do studentského odpočinkového prostoru  - 15 000,- Kč 

Dále se členové správní rady dohodli, že stejně jako v předchozích letech budou zbývající prostředky 

vyčerpány během roku 2014 na základě návrhů Studentské rady, vedení školy, zaměstnanců a rodičů 

v souladu s druhem obecně prospěšných služeb SCHOLAR, o. p. s., uvedených ve výpisu z rejstříku 

obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 175. 

Navrhované čerpání bude projednáno ústně a zapracováno do Výroční zprávy za rok 2014 a následně 

potvrzeno schválením dozorčí radou SCHOLARu, o. p. s. 

 

Ve Zlíně dne 8. 1. 2014 

 

zapsala Soňa Surá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu SCHOLAR, o. p. s. za rok 2012/2013  



a Rozpočet SCHOLAR, o. p. s. na rok 2014 

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 9. 1. 2014. 


