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1. Základní data společnosti 

Název: Kroužky ČR východ o.p.s. zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 262 

Sídlo: Nezvalova 670, Chrudim IV, 53701  

Spojení: 777 280 288, e-mail: vychodni.cechy@krouzky.cz 

IČO: 28847997 

Právní forma: Obecně prospěšná společnost 

Předmět činnosti: Hlavním posláním společnosti je přispívat ke vzdělávání a výchově dětí v 
České republice. Společnost poskytuje následující služby:  

a) provozování a organizování zájmových kroužků v mateřských a základních školách  
b)  školení a vzdělávání lektorů zájmových kroužků  
c) pořádání jednorázových sportovních a kulturních akcí 
d) provozování hlídacího centra pro zdravotně a mentálně postižené  
e)  provoz rodinného centra 

 

Společnost provozuje tyto doplňkové služby:  

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zakladatel: Mgr. Květa Štěrbová/od 4. 4. 2019 KANCELÁŘ VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o 

Řídící orgány společnosti 

Správní rada:  

-  Předseda správní rady: Marie Růžičková 
- Členové správní rady: Mgr. Marek Vraný, Jan Štěrba Dis. 

Dozorčí rada: 

- Předseda dozorčí rady: Ing. Vlastislav Růžička 
- Členové správní rady: Josef Vodička, Růžena Vodičková 

Ředitelka společnosti 

-  Statutární orgán: Mgr. Květa Štěrbová 

Zaměstnanci  

k 31. 8. 2019 byli ve společnosti na HPP – 0 lidí 

k 31.8.2019 - 6 DPP,  školní rok – 52 DPP 

   2. Přehled činností vykonávaných ve školním roce 2018 - 2019 s uvedením vztahu k účelu 
založení společnosti 

a) Kroužky ČR východ o.p.s.: 
Ve školním roce 2018-2019 se věnovalo zájmové činnosti dohromady 1289 dětí. 
A to přímo ve společnosti Kroužky ČR východ, o.p.s v 29 různých Kroužcích - 268 
dětí a u školské právnické osoby, nově založeného SVČ s názvem Středisko 
volného času Pro dětský úsměv z východních Čech, které začalo svoji činnost od 1. 
9. 2018 a jejímž zřizovatelem jsou Kroužky ČR východ, o.p.s - to bylo 1021 žáků 
v 90 zájmových útvarech.   
Tedy dohromady se věnovalo smysluplným volnočasovým zájmovým činnostem 
v partnerských mateřských a základních školách regionu východních Čech 
dohromady 1289 dětí. 

- Společnost Kroužky ČR východ a SVČ Pro dětský úsměv, kterému je společnost 
Kroužky ČR východ o.p.s zřizovatelem, pořádala tyto kroužky: Anglický jazyk, 
bojové sporty, flétna, florbal, hip hop, sportovní hry, výtvarná výchova, keramika, 
joga, tanečky pro nejmenší, počítače, šikovné ruce, švadlenka, vaření, divadlo a 
dramatika, korálkování, vědecké pokusy, logopedie, zumba. Pokračoval také 
kroužek elektrokroužek a kroužek pro mladé záchranáře nazvaný 112. 



 
 

b) Jednorázové akce uspořádané v tomto školním roce: 
c) Rozsvícení Vánočních světel (Palác Pardubice – listopad 2018) 

Vánoční Kroužkovanou podívanou (Palác Pardubice – prosinec 2018) 
Jarní florbalový turnaj 7. ročník (Sokol Chrudim – duben 2019)  
Kroužkovaná taneční soutěž – 2. ročník (Sokol Chrudim – květen 2019)  
Kroužkovaná podívaná  - V rámci MINT MARKET Pardubice (červen 2019) 
Kroužkovaný tábor – 6. ročník (pobytový v RZ Sluníčko, Trhová Kamenice – srpen 
2019) 

d) Série pravidelných turnajů – Východočeská florbalová liga  
externí pořadatel – DDM ALFA, Bc. Ondřej Jíránek. (prosinec 2018 – květen 2019, 
Florbalová nafukovací hala Pardubice.  
Slavnostní předávání „Mistrovských triček“ výhercům kategorie Východočeské 
florbalové ligy (EU Spolkový dům Pardubice - červen 2019) 

e) Školení 
V září roku 2018 společnost Kroužky uspořádala metodická školení pro lektory 
zájmových kroužků. Lektoři se zdokonalovali v těchto oborech:  
angličtina, aerobik, sportovní hry, florbal, bojové sporty, keramika a výtvarná 
výchova, vědecké pokusy, elektrokroužek, 112. 
březen 2019 - vzdělávací seminář s Etické výchovy názvem „Pozitivní hodnocení 
událostí a druhých“, a to v rámci projektu „Implementace Krajského akčního 
plánu rozvoje vzdělávání v Královehradeckém kraji 1. Přednášející Mgr. Gabriela 
Paulusová 
červen 2019 – vzdělávací seminář s Etické výchovy názvem „Empatie - Pomoc ve 
vztazích“, a to v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání v Královehradeckém kraji 1. Přednášející doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 

f) listopad 2018 – jakožto zřizovatel nového SVČ, které má zákonnou povinnost 
požádat kontrolní orgán – Školní inspekci o kontrolu, prošlo naše SVČ Pro dětský 
úsměv z východních Čech řádnou kontrolou úspěšně. 

g) Duben 2019 – aktualizace Zakládající listiny společnosti Kroužky ČR východ, o.p.s. 
Došlo k převodu práv a povinností zakladatele z Mgr. Květy Štěrbové na 
společnost KANCELÁŘ VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o, která je nyní jediným 
zakladatelem. 

h) Červenec 2019 – úspěšně proběhly první turnusy projektového Příměstského 
vědeckého tábora. Operační program Zaměstnanost, Prorodinná výzva MAS 
Chrudimsko. 
 
 
 



 
 
Všechny zmíněné body zcela naplňují hlavní poslání společnosti a naplňují tedy 
její účel. 
 

3. Informace o lidských zdrojích společnosti 

Ve školním roce 2018/2019 roce nebyl nikdo zaměstnán ve společnosti na HPP. k 31.8.2019 - 
6 DPP,  školní rok – 52 DPP 

Jejich úkolem byla koordinace lektorů, kontrola práce lektorů, příprava 
jednorázových akcí a školení, včetně táborů a všech projektů společnosti Kroužky ČR 
východ, o.p.s 
Statutární zástupce společnosti má především za úkol vyhledávat dotační tituly a 
výzvy, kterými obohatí smysluplnou činnost a náplň Obecně prospěšné společnosti. 
Zaměstnanci na DPP pracovali především jako lektoři zájmových kroužků, nebo 
v rámci jednotlivých projektů společnosti. 
 

4. Výhled na rok 2019-2020 

I ve školním roce 2019/2020 společnost udělá maximum, aby postupně naplňovala 
všechna smysluplná poslání společnosti. Cílem společnosti bude 
 - i přes zvětšující se konkurenční prostředí poskytovat služby všem sociálním 
skupinám 
- možnost mimoškolního vzdělávání za dostupnou cenu  
- navýšit počet oslovených partnerů a škol na spolupráci 
- pořádat jednorázové akce kulturní, společenské akce zaměřené na rodiny s dětmi  
- zviditelňovat společnost smysluplnými aktivitami, kterými budeme upozorňovat na 
svoji činnost 
-Statutární zástupce společnosti se bude primárně pokoušet získat finanční 
prostředky z veřejných i soukromých zdrojů (granty, sponzoring).  
 
 
 
Zprávu zpracovala ředitelka společnosti Kroužky ČR východ o.p.s. 
  
 
 
…………………………………………………………… 
Mgr. Květa Štěrbová dne 2. 12. 2019 


