
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 2012/2013 obecně prospěšná společnost Scholar financovala: 

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

2. Nový nábytek do školního klubu, bannery na výzdobu školních chodeb. 

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

4. Novou kameru pro školní Televizi T. G. M. + základní úpravu místností vznikajícího 
televizního studia (opravy zdí a výmalba). 

Plány akcí obecně prospěšné společnosti Scholar k financování ve školním roce 2013/2014: 

1. Doplnění mobiliáře odpočinkového prostoru před školním klubem. 

2. Nákup nových knih do školní knihovny (SCHOLAR už od minulého školního roku přispívá na 
knihy pravidelnou částkou 10 000,- Kč ročně). Škola má být místem, kde studenti najdou nové 
a kvalitní informace, o. p. s. Scholar tuto myšlenku podporuje. 

3. V závěru ledna 2014 zahájíme vybudování samostatné wi-fi sítě pro studenty a návštěvníky 
školy. V plánované první etapě (školní rok 2013/2014) bychom chtěli pořídit základní zařízení, 
rozvody do všech etáží a první vysílače do 1. a 2. etáže. Ve druhé etapě (školní rok 2014/2015) 
bychom chtěli doplnit vysílače do zbývajících etáží a posílit jejich kapacitu na 
nejexponovanějších místech budovy. 

4. Chtěli bychom ve 2. etáži pořídit pro studenty novou kopírku s možností připojení na síť a 
tisknutí vlastních studijních materiálů. 

Budu opět ráda, pokud, až vaše děti přinesou dopis paní ředitelky s návratkou, přispějete 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. 

Mgr. Svatava Benešová, 
předsedkyně správní rady Scholar, o. p. s. 

 


