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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: V Tejnecku 602, Chrudim II, 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 

 

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. 12. 2012 bylo ve společnosti na HPP zaměstnán jeden člověk, na DPP 32 lidí. 

 

mailto:vychodni.cechy@krouzky.cz


2. Založení a vznik společnosti 

Dne 13. 4. 2012 byla na popud zakladatele společnosti Mgr. Květy Štěrbové svolána 

zakládající schůze obecně prospěšné společnosti Kroužky ČR východ o.p.s. Zakladatel do 

správní rady jmenovala tyto osoby: Marii Růžičkovou, Mgr. Marka Vraného, Jana Štěrbu Dis. 

Téhož dne se správní rada sešla a jako svého předsedu jednomyslně zvolila Marii Růžičkovou. 

Dne 13. 4. 2012 se sešla i dozorčí rada společnosti, do které zakladatel jmenoval tyto osoby: 

In. Vlastislava Růžičku, Josefa Vodičku a Růženu Vodičkovou. Dozorčí rada jednomyslně 

zvolila jako svého předsedu Ing. Vlastislava Růžičku. 

Dne 13. 4. 2012 byl proveden notářský zápis o vzniku společnosti 

 

3. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2012 s uvedením vztahu k účelu 

založení společnosti 

a) Kroužky ČR východ o.p.s.: 

V kalendářním roce 2012 společnost pořádala v základních a mateřských školách 

regionu východní Čechy každý týden přes 32 různých zájmových kroužků. Kroužky 

v tomto roce navštěvovalo 437 dětí. 

Společnost pořádala tyto kroužky: 

Anglický jazyk, bojové sporty a sebeobrana, divadlo, divadlo a dramatizace, 

florbal, fotografický, hip hop, hip hop a moderní tanec, keramika, německý jazyk, 

počítače, sportovní hry, tanečky. 

b) Jednorázové akce uspořádané v roce 2012: 

Vánoční Kroužkovanou podívanou (prosinec) 

c) Školení 

V září roku 2012 společnost uspořádala školení pro lektory zájmových kroužků. 

Lektoři se zdokonalovali v těchto oborech:  

angličtina, sportovní hry, florbal, bojové sporty, keramika a výtvarná výchova, 

divadlo, počítače, fotografování. 

 

Všechny zmíněné body zcela naplňují hlavní poslání společnosti a naplňují tedy 

její účel. 

 

4. Informace o lidských zdrojích společnosti 

V kalendářním roce byl ve společnosti na HPP zaměstnán jeden člověk. Jeho úkolem 

byla koordinace lektorů, kontrola práce lektorů, příprava jednorázových akcí a 

školení. 

Zaměstnanci na DPP pracovali především jako lektoři zájmových kroužků. 

Výkon funkce ředitele společnosti (Mgr. Květa Štěrbová) je vykonávána dle Smlouvy o 

výkonu funkce bez odměny jako čestná funkce. 

 

 



5. Výhled na rok 2013  

V kalendářním roce 2012 společnost prokázala svou životaschopnost a smysluplnost. 

Cílem společnosti bude 

 - i přes finanční krizi poskytovat všem sociálním skupinám možnost mimoškolního 

vzdělávání za dostupnou cenu  

- navýšit počet oslovených škol na spolupráci 

- i nadále vzdělávat současné i budoucí pedagogické pracovníky a umožnit jim 

smysluplné a odpovídající finanční ohodnocení za jejich pedagogickou činnost 

- 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 na hlavní činnost společnosti bude 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 3. 5. 2013 


