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Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 
 
Společnost pro výchovu a vzdělávání při SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p.o.-o.p.s. 
(dále jen Společnost) 
IČ: 252 39 929 
se sídlem 360 01 Karlovy Vary, Lidická 455/40,  
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl 
O, vložka č. 34,  
bankovní spojení 35–9711740217/0100 
www. pedgym-kv.cz 
e-mail: ops@pedgym-kv.cz 
 
 
Orgány Společnosti ve školním roce 2018/2019 (platné k 31. 8. 2019) 
 
Ředitel: Mgr. Vít Mašek                                                                                                                                                                                                       
 
Správní rada: Mgr. Eva Hrušková (předseda) 
                         Mgr. Lenka Biskupová (člen) 
                         Mgr. Miroslav Siřínek (člen) 
 
 
Dozorčí rada: Mgr. Eva Plhová (předseda) 
                         Ing. Radka Šafaříková (člen) 
                         Michaela Draská (člen) 
 
 
Druh obecně prospěšných služeb: 
 

- podpora zájmové činnosti žáků školy zakladatele 
- poskytování jednorázových prospěchových odměn žákům školy zakladatele 

motivujících je k dosažení co nejlepších studijních výsledků 
- poskytování jednorázových sociálních výpomocí žákům školy zakladatele 
- nákup učebních pomůcek pro školu zakladatele a příspěvky pro takový nákup 
- podpora kulturních, společenských a sportovních akcí školy zakladatele 
- poskytování příspěvků na studijní cesty žáků školy zakladatele a jejich pedagogického 

doprovodu 
- poskytování příspěvků na sportovní kurzy pořádané pro žáky školy zakladatele 
- poskytování příspěvků na nákup hygienických potřeb pro žáky školy zakladatele 
- propagace a prezentace školy zakladatele a jejich žáků 
- organizování akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů 
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   Ve školním roce 2018/2019 pokračovala Společnost v činnosti, která je dána statutem 
Společnosti. 
 
   V hodnoceném období pracovala správní i dozorčí rada ve stejném složení jako 
v předchozím školním roce.  
 
Správní rada Společnosti se v průběhu školního roku 2018/2019 sešla celkem 3 x, zejména 
k projednání a schválení poskytnutí příspěvků při financování povinných a nepovinných 
kurzů, poskytnutí finančních příspěvků žákům školy při akcích spojených s reprezentací školy 
a některých akcích doplňujících výuku a k projednání řádné účetní uzávěrky. O všech 
jednáních jsou vedeny zápisy, které jsou poskytnuty dozorčí radě. Dozorčí rada Společnosti se 
sešla v průběhu roku 2x ke kontrole účetních dokladů, k přezkoumání účetní uzávěrky  
a výroční zprávy.  
 
Základem příjmů Společnosti jsou individuální příspěvky žáků a jejich rodičů. Díky kvalitní 
komunikaci třídních učitelů se žáky se jim daří vysvětlit smysluplnost Společnosti, která 
funguje na principu široké solidarity mezi jednotlivými žáky, jednotlivými ročníky  
a studijními obory.  
Příspěvky byly žákům poskytovány vždy na základě konkrétní žádosti žáka či plošně pro 
skupiny žáků nebo třídy na základě žádostí vyučujících nebo organizátorů akce. Takto byly 
v průběhu roku podpořeny zejména:  

- příspěvek na divadelní představení v Praze Jack and Joe,  
- předplatné vstupenky do Galerie Karlovy Vary, 
- zájezdy, exkurze a školní výlety žáků (např. Zámek Chýše, exkurze Thun, hrad 

Sychrov, Pražský hrad, Neviditelná výstava v Praze, Národní galérie Praha, aj.), 
- sportovní akce a sportovní reprezentace školy (zejména soutěže OR AŠSK žáků SŠ), 
- povinné a nepovinné kurzy (např. lyžařský a turistický kurz), 
- odměny žákům za studijní výsledky a výsledky dosažené v předmětových 

olympiádách a mimoškolní činnosti (např. Poema, biologická olympiáda, dějepisná 
olympiáda, Matematický klokan, Olympiáda v ANJ, odměny za prospěch 
s vyznamenáním, aktivity KDS, dobrovolnictví, aj),  

- reprezentace školy na celostátní přehlídce Poema v Čáslavi, 
- maturitní ples a vyřazení absolventů školy v Richmondu, 
- akce studentského parlamentu (Helloween, Barevné dny) 
- divadelní workshopy pro žáky školy (specialisty) 
- výtvarný projekt s plzeňskými MŠ  
- prospěchová stipendia třem nejlepším žákům školy, 

           atd. 
 

Z důvodu rekonstrukce školní jídelny na Domově mládeže v Lidické ulici, kde se stravují 
žáci školy, došlo k jejímu dlouhodobému uzavření, a proto jsme zakoupili mikrovlnné 
trouby, které byly umístěny v „jídelních koutech“, které byly za účelem stravování žáků 
provizorně připraveny ve škole. V příštím školním roce budou použity v odpočívárně a 
kuchyňce školy, kde je žáci, budou moci nadále využívat.   
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Zpráva o peněžních příjmech a výdajích za školní rok 2018/2019 
 
 
Období 9/2018–8/2019 
 
 
Příjmy:   340 550,- Kč 
 
Výdaje:   291 312,- Kč 
 
 
Hospodářský výsledek: 49 238,-Kč 
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Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů 
 

1. Příjmy za školní rok 2018/2019  340 550,-Kč 
Období 9/2018-8/2019 
 
Příjmy – maturitní ples  
 
Popis obratu Příjmy v Kč 
Vstupenky 209 500,- 
Celkem  209 500,- 
 
Sponzorské příspěvky a ostatní příjmy 
Popis obratu Příjmy v Kč 
Příspěvky 131 050,- 
Celkem 131 050,- 
 
 

2. Výdaje za školní rok 2018/2019   291 312,- Kč 
Období 9/2018-8/2019 

 
Náklady spojené s konáním plesu 
 
Popis obratu Výdaje v Kč 
Náklady na ples  190 017,- 
Celkem 190 017,- 
 
Náklady na vynaložení pro plnění OPS 
 
Popis obratu Výdaje v Kč 
Poplatky za soutěže, doprava žáků, 
vstupenky, věcné odměny, příspěvky, 
maturity 

96 862,- 

Celkem 96 862,- 
 
Poplatky v bance 4 433,-Kč 
 
Stav k 31. 8. 2019 v bance     253 572,65 Kč 
 
Stav k 31. 8. 2019 v pokladně    88 397,- Kč 
 
Celkové finanční prostředky O.P.S. k 31. 8. 2019     341 969,65 Kč 
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V Karlových Varech 2. 12. 2019 

 
 
……………………………….. 
Mgr. Vít Mašek 

        ředitel Společnosti  
         
 
 
 
…………………………………..    ………………………………. 
předseda správní rady      předseda dozorčí rady 
Mgr. Eva Hrušková      Mgr. Eva Plhová 

 
 


