
Cílem Scholar, o. p. s, při Gymnáziu a Jazykové škole Zlín je získávat finanční prostředky 

k rozvoji aktivit studentů, zlepšování jejich pracovního prostředí, odměňování nejlepších 

z nich a podpoře sociálně slabších. 

Nadace Scholar přispívá na zájezdy a exkurze, platí odměny na konci školního roku 

a financuje vybavení školy, zejména takové, které "zlidšťuje" školu a zpříjemňuje studentům 

každodenní pobyt v ní. 

Ve školním roce 2011/2012 obecně prospěšná společnost Scholar financovala: 

1. Vybudování Školního klubu, a to přesně podle návrhu studentů, který vznikl na jednáních 

Studentské rady. 

2. Část rekonstrukce budoucí chemicko-biologické laboratoře, která bude nyní vybavena 

z prostředků projektu s podporou ESF. 

3. První etapu venkovní učebny, kterou naši studenti bohatě využili v květnu a červnu 

a využívají ji i nyní. 

Plány akcí obecně prospěšné společnosti Scholar k financování ve školním roce 

2012/2013: 

1. Dokoupení zařízení Školního klubu tak, aby už zcela odpovídal požadavkům studentů. 

2. Mobiliář venkovní učebny a přístroje, které umožní, aby v ní naši studenti mohli provádět 

experimenty v hodinách biologie, geografie a matematiky. 

3. Půl roku pracujeme na modernizaci školní knihovny. Kolega Michal Heczko 

naprogramoval profesionální knihovnický systém, takže od začátku října si studenti budou 

moci vybírat a vypůjčovat z více než 5 000 svazků podle jména autora, názvu knihy nebo 

obsahového zařazení. 

Rádi bychom výrazně rozšířili nabídku knih o nejnovější tituly z beletrie i odborné literatury. 

Škola má být místem, kde studenti najdou nové a kvalitní informace, Nadace Scholar by tuto 

myšlenku chtěla podpořit. 

4. Jelikož někteří naši studenti používají k dopravě do školy kolo (případně motocykl), 

chceme u zadního vchodu do školy vybudovat přístřešek pro bezpečné uložení těchto 

dopravních prostředků po dobu vyučování. 

Byla bych moc ráda, kdybyste, až vaše děti přinesou dopis paní ředitelky s návratkou, přispěli 

nejen symbolickou částkou. Všichni víme, že doba není lehká. Ale naše obecně prospěšná 

společnost Scholar se snaží sehnat finanční prostředky na konkrétní a jasné cíle a z jejich 

využití skládá vždy po roce účty. Chceme, aby výsledky naší činnosti byly vidět a aby je naši 

studenti mohli hned využívat. 
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