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1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo přenechám svému synovi, který kamarádům z hřiště hrdě říkává:  
,, Já chodím do školky k ČÁPOVI.  A kam chodíš ty?‘‘ 
Po roce existence naší společnosti a Dětského centra U ČÁPA, musím zkonstatovat, 
že naše rozhodnutí založit společnost, byl krok tím správným směrem. Dnes zpětně 
vidím, o kolik radostí, zážitků a zkušeností jsme my všichni obohaceni a kolika dětem 
jsme mohli dopřát strávit krásný čas se svými kamarády. Za sebe i své děti jsem 
vděčná, že se nám toto podařilo a věřím, že budeme moci umožnit trávit u nás volný 
čas i dalším dětem.  
Přeji nám všem hodně sil, trpělivosti a vytrvalosti v nelehké práci, která přináší radost 
nejen nám, ale hlavně našim malým návštěvníkům.  
 
                             Michaela Sarnovská 

2. Cíl obecně prospěšné společnosti 

Obecně prospěšná společnost ČAP byla založena za účelem poskytovat obecně 
prospěšné služby: 
 

a) Podpora sociální integrace dětí a dospělých jedinců s tělesným, mentálním či 
kombinovaným postižením 

b) Poskytování předškolní výchovy s integrací dětí s tělesným, mentálním či 
kombinovaným postižením 

c) Omezení sociálního vyloučení dětí a dospělých jedinců s tělesným, mentálním 
či kombinovaným postižením 

d) Podpora dovedností a schopností dětí a dospělých jedinců s tělesným, 
mentálním či kombinovaným postižením 

e) Podpora společenského uplatnění jedinců s tělesným, mentálním či 
kombinovaným postižením 

f) Vytváření podmínek pro zlepšení kvality života dětí a jedinců s tělesným, 
mentálním či kombinovaným postižením 

g) Nabídka zájmové činnosti všem dětem s integrací dětí s tělesným, mentálním či 
kombinovaným postižením a dětí sociálně znevýhodněným nebo vyloučených 

h) Organizace a pořádání kulturních akcí, zábav, sportovních akcí a jiných akcí 
sloužící zábavě v regionu Novoknínska 

i) Pořádání seminářů, kurzů a jiných vzdělávacích akcí 

j) Poradenství a intervence v oblasti výchovy a vzdělávání dětí se speciálními 
potřebami 

k) Prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím aktivně trávenému 
volnému času 

l) Poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným 
postižením 

m) Provoz dětského centra 
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3. Zakladatelé společnosti  

Zakladatelkami společnosti jsou: 

Bc. Michaela Sarnovská, r. č. 835315/0102 

Vilová 258, 262 03 Nový Knín  

 
Martina Cestrová, r. č. 675720/0802 
Vysokoškolská 46, 165 00 Praha 6  
 

4. Založení společnosti 

Společnost byla založena za účelem poskytovat výše zmíněné obecně prospěšné 
služby.  
Zakladatelé založili společnost sepsáním zakládací smlouvy dne 11. 6. 2012. V této 
smlouvě jsou zakladateli jmenováni členové obecně prospěšné společnosti vč. 
ředitele společnosti.  
 
Dne 11. 6. 2012  proběhlo ustanovující jednání dozorní rady, kde byla do funkce 
předsedkyně dozorčí rady jmenována Stanislava Bašatová. 
 
Dne 12. 6. 2012 se uskutečnilo ustanovující jednání správní rady, na kterém byla do 
funkce předsedkyně správní rady zvolena Martina Cestrová.  
 
Zakladatelkami byl dne 25. 7. 2012 navrhnut a podepsán opravný dodatek 
k zakládací smlouvě upravující druh obecně prospěšných služeb.  
 
Obecně prospěšná společnost ČAP vznikla zápisem do rejstříku obecně 
prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 958 
dne 27. 8. 2012.  
 

5. Orgány obecně prospěšné společnosti 

Ředitel:  
Bc. Michaela Sarnovská 
 
Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.  
 
Správní rada: 

 
Michaela Slunečková – člen  
 
Martina Cestrová – předsedkyně 
 
Bc. Radka Dittrichová – člen  
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Členy správní rady jmenuje zakladatel. Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně 
však dvakrát ročně.  

- V roce 2012 zasedala správní rada dne 12. 6. a 4. 9. 2012.  
 
Dozorčí rada 
 

Stanislava Bašatová – předsekyně 
 

Mgr. Lenka Cvrčková – člen 
 

Milada Tomková – člen 
 
Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně 
však jedenkrát ročně.  
V roce 2012 zasedala dozorčí rada dne 11. 6. a 4. 9. 2012 
 

6. Činnost společnosti v roce 2012 

Od 3. 9. 2012 zahájilo provoz Dětské centrum U ČÁPA, které poskytuje služby péče 
o děti ve věku od 3 do 6 let. Provozovatelem tohoto zařízení je obecně prospěšná 
společnost ČAP.  
Centrum nabízí tyto služby: 
 

- pravidelná každodenní docházka 
- příležitostná docházka 
- stravování dětí 
- kroužky pro děti ve věku od 3 do 7 let 
- akce pro rodiny s dětmi 

 
Pravidelnou každodenní docházku navštěvovalo od září 2012 do prosince 2012 
celkem 9 dětí.  
Centrum navštěvovalo pouze v určité dny (příležitostná docházka) dalších 9 dětí.  
 
V roce 2012 probíhaly následující kroužky: 
 
Sporťák – celkem se do kroužku přihlásilo a pravidelně ho navštěvovalo 6 dětí ve 
věku od 3 do 6 let 
 
Keramik pro děti – celkem se do kroužku přihlásilo a pravidelně ho navštěvovalo 12 
dětí ve věku od 3 do 7 let 
 
Brepta – celkem se do kroužku přihlásilo a pravidelně ho navštěvovalo 8 dětí ve věku 
od 3 do 4 let 
 
Během roku 2012 se uskutečnily následující akce pro rodiny s dětmi: 
 
3.11.2012 Slavnosti světélek – celkem se zúčastnilo 8 dětí 
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10. 11. 2012 Svatomartinské slavnosti – celkem se zúčastnilo 16 rodin 
 
5. 12. 2012 Mikulášská besídka – celkem se zúčastnilo 10 rodin 
 

7. Statistika návštěvnosti DC U ČÁPA v roce 2012 

 

Druh činnosti Počet dětí  Počet rodin 

Pravidelná docházka 9 9 

Příležitostná docházka 9 9 

Kroužek Sporťák 6 5 

Kroužek Keramika 12 10 

Kroužek Brepta 8 7 

Slavnost světélek 8 8 

Svatomartinské slvanosti 16 15 

Mikulášská besídka 10 8 

Celkem  68 63 

pozn. rozdíl mezi počtem dětí a rodin je důsledkem sourozenců v rodině 

8. Hospodaření společnosti 

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012  
 
A. Náklady  

1. Spotřebované náklady celkem ……………………………… 52 000,- 
2. Služby celkem ………………………………………………  73 000,- 
3. Osobní náklady celkem ……………………………………..  40 000,- 
4. Daně a poplatky …………………………………………….    3 000,- 
5. Ostatní náklady ……………………………………………..    2 000,- 

A. Náklady celkem ……………………………………………………           170 000,- 
 
 
B. Výnosy 
 1. Tržby za vlastní výkony …………………………………….           130 000,- 
 2. Přijaté příspěvky …………………………………………….  15 000,- 
B. Výnosy celkem ……………………………………………………..           145 000,- 
C. Výsledek hospodaření po zdanění ……………………………….           - 25 000,- 
 
Obecně prospěšná společnost ČAP v roce 2012 nevyvíjela žádnou doplňkovou 
činnost, veškerý objem nákladů a výnosů se vztahuje k hlavní činnosti společnosti.  
 

 

 

9. Poděkování 
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Za podporu děkujeme všem – našim rodinám, kamarádů, známým i veřejnosti, kteří 
při nás stáli v nelehkých začátcích a pomohli nám vybudovat Dětské centrum U 
ČÁPA.  
 
Za věcné a finanční dary děkujeme: 
 
Městu Nový Knín 
SasaInterier, s. r. o.  
Pekařství Jarolínek, s. r. o. 
DETAIL interiér, s. r. o.  
ČZU – PEF, JUDR. M. Divišová 
Panu Kaštovskému 
Paní Sbíralová z MŠ Borovice 
Panu Havlíčkovi 
Manželům Horákovým  
Manželům Cvrčkovým 
Rodině Cestrových  
a dalším.  
 
 
Děkujeme všem, kteří přispěli k založení, vybavení a provozu Dětského centra U 
ČÁPA.  
 

10. Kontaktní údaje 

Obecně prospěšná společnosti ČAP 
Vilová 258, 262 03 Nový Knín 
tel. 776 26 85 89, email: dccap@dccap.cz, www.dccap.cz 
 
 
Dětské centru U ČÁPA 
Sudovice 98, 262 03  Nový Knín 
tel. 702 540 830, email: dccap@dccap.cz, www.dccap.cz 
 
 
 
V Novém Kníně dne …….. 
Zprávu vypracovala Michaela Sarnovská, ředitelka společnosti:  …………………… 
 
Kontrolu správy provedla správní a dozorčí rada:  
 
Martina Cestrová, předsedkyně správní rady:  ……………………………. 
 
Michaela Slunečková, členka správní rady:      …………………………… 
 
Radka Ditrichová, členka správní rady:            ……………………………. 
Stanislav Bašatová, předsedkyně dozorčí rady: …………………………… 
 

mailto:dccap@dccap.cz
mailto:dccap@dccap.cz
http://www.dccap.cz/
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Lenka Cvrčková, členka správní rady:                …………………………… 
 
Milada Tomková, členka správní rady:               ……………………………. 
 
 


