
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. 

Společnost Scholar přispívá na zájezdy a exkurze, dopravu studentů na soutěže a jiné akce, kde 
reprezentují školu, pronájem sálu na společné akce, propagační tiskoviny školy, platí odměny 
studentům na konci školního roku, přispívá studentům úspěšným u mezinárodních zkoušek a pořizuje 
formou výpůjčky zařízení školy, zejména takové, které zpříjemňuje studentům každodenní pobyt v ní. 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST SCHOLAR FINANCOVALA: 

1. nové vybavení hudebny (poskytnuto škole formou výpůjčky, dokončení akce z předchozího roku) 

2. ozvučení pro školní pěvecký sbor (poskytnuto škole formou výpůjčky) 

3. podpora aktivit školního pěveckého sboru (příspěvek na soustředění sboru, cestovné studentům na 

vystoupení) 

4. pronájem multifunkčního zařízení určené výhradně pro studenty (kombinace skeneru, kopírky 

a tiskárny, která umožňuje tisk dokumentů poslaných po síti) 

5. podpora školní Televize T. G. M. (workshopy redaktorů, materiální zabezpečení provozu) 

6. nové knihy do školní knihovny 

7. pravidelný příspěvek na provoz školního ZOO a na chov zvířat 

8. zrcadla na studentská WC (na žádost Studentské rady) 

PLÁNY AKTIVIT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI SCHOLAR VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018: 

1. zvýšení rozsahu studentského WI-FI (v uplynulém období nebylo možné z důvodu technických 
problémů, které se nyní podařilo vyřešit) 

2. další rozvoj školní Televize T. G. M. 

3. podpora školního pěveckého sboru 

4. podpora nadaných žáků (příspěvek na zapojení do programu Centra talentované mládeže, výuku 
nepovinné čínštiny a na náklady spojené se zapojením do SOČ a soutěží) 

5. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.) 

6. především ale realizace nových podnětů od Studentské rady, učitelů i Vás rodičů 

A právě nové nápady na zlepšení školního prostředí, doplnění vybavení pro trávení volného času 

studentů, námětů na zajímavé akce a jiné návrhy uvítáme nejen od Studentské rady, ale i přímo od 

Vás. Obracejte se přímo na mě (benesova@gjszlin.cz), nebo na kohokoli z členů správní nebo dozorčí 

rady Scholar, o. p. s., a to prostřednictvím nově zřízené kontaktní adresy scholar@gjszlin.cz. 

Vážíme si Vaší podpory, díky níž zlepšujeme a zpříjemňujeme prostředí školy, aby se u nás vaše děti a 

naši studenti, cítili co nejlépe. Naše obecně prospěšná společnost Scholar se snaží sehnat finanční 

prostředky na konkrétní a jasné cíle a z jejich využití skládá vždy po roce účty. Díky Vám jsme také 

podpořili nadané studenty, přispěli sociálně slabším a spolufinancovali školní akce. 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. 
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