
Úvodní informace 2014/2015 
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, pronájem sálu na společné akce, propagační tiskoviny 
školy, platí odměny na konci školního roku a financuje vybavení školy, zejména takové, které 
zpříjemňuje studentům každodenní pobyt v ní. 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SCHOLAR FINANCOVALA: 

1. Přispěli jsme již druhým rokem na školní futsalovou ligu. Je to akce, kterou si pořádáte sami 

prostřednictvím Studentské rady a během roku proběhne kolem třiceti zápasů včetně exhibicí. 

2. Zakoupili jsme nábytek k vybavení nově vzniklých odpočinkových prostor před novou chemickou 

laboratoří. 

3. Největší investicí školního roku 2013/2014 bylo zřízení studentského wifi připojení, opět podle 

požadavků Studentské rady. V první etapě jsme zasíťovali 2. a 5. etáž, které jsou nejvíce frekventované, 

a v dalších jsme připravili připojení vysílačů. 

4. Do školní knihovny jsme opět dokoupili nové knihy v hodnotě téměř 10 000 korun. 

5. Provedli jsme rekonstrukci školního televizního studia, dokoupili zelené pozadí na trikové scény a 

umožnili studentským redaktorům účast na workshopech v ostravském studiu ČT a na Kavčích horách. 

6. V říjnu 2014 zprovozníme multifunkční zařízení určené výhradně pro studenty. Jde o kombinaci 

skeneru, kopírky a tiskárny, ovladatelné čipem na vstup do školy, kde si budou moci po vložení kreditu 

snadno nejen kopírovat, ale i tisknout libovolné dokumenty, které si pošlou odkudkoli ze školy po síti. 

Pronájem zařízení je hrazen z prostředků obecně prospěšné společnosti SCHOLAR. 

PLÁNY AKCÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI SCHOLAR K FINANCOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 
2014/2015: 

1. Rádi bychom pokračovali v pravidelných nákupech knih, aby školní knihovna měla moderní a 

atraktivní tituly pro všechny věkové kategorie. 

2. Ve školním roce 2014/2015 chceme druhou etapou dokončit plné wifi připojení pro studenty. 

Chceme plně pokrýt signálem všechna patra tak, aby počet připojení odpovídal počtu studentů školy. 

Naším cílem je, aby bylo možné kdykoli a kdekoli ve škole se připojit bez zbytečného zdržení a 

technických problémů. 

3. Dále však očekáváme především další podněty od Studentské rady, tedy od vás všech. Příští týden 

bude první schůze rady, tak se zkuste ve třídách domluvit a připravit si požadavky na další zlepšení 

prostředí školy. Předejte je vedení Studentské rady prostřednictvím svých zástupců. 

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. 
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