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Hlavní cíle a oblasti činnosti v roce 2010


rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky



projektová činnost



projektová spolupráce s našimi partnery



rekvalifikační kurzy



akreditační činnost



evaluace a firemní kultura



kurzy pro seniory



poradenství

Rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky
V jarním semestru 2010 jsme realizovali 45 kurzů pro veřejnost, z toho
33 jazykových kurzů (18 kurzů anglického jazyka, 4 francouzského a německého
jazyka, jeden kurz španělského jazyka, 2 kurzy čínštiny a italštiny, 2 kurzy českého
jazyka pro cizince), 4 kurzy psychologie, 4 počítačové kurzy, 3 přípravné kurzy
do primy, 2 kurzy pro seniory – celkem pro 242 klientů. Pro firmy (Grupo Antolin,
Kamax, Sklostroj, Resim, SFS, ETECH, Trima, …) jsme zorganizovali celkem
34 převážně jazykových kurzů. Prováděli jsme jednotné testování cizích jazyků podle
SERR a poprvé jsme organizovali zkoušky podle jazykových úrovní pro zájemce na
konci semestru
V podzimním semestru jsme připravili 32 kurzů pro veřejnost, z toho 13 kurzů
anglického jazyka, celkem pro 208 klientů. Spolupracovali jsme s 30 lektory ve
veřejných kurzech.
Nabízeli jsme speciální kurzy technické angličtiny, kurzy FCE a ZD, Angličtinu
po telefonu, Angličtinu pro život, …
Kurzy IT jsme nabízeli v jednotlivých modulech podle specifických kompetencí –
Word pro začátečníky a pokročilé, Excel pro začátečníky a pokročilé, Internet
a elektronické komunikace, Digitální fotografie a základy počítačové grafiky, Základy
webdesignu a Základní ovládání počítače.
Ve firmách proběhlo v podzimním semestru celkem 23 kurzů.
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Novou vzdělávací aktivitou se stal letní příměstský
tábor plný angličtiny Summer English Camp, který se
konal od 9. do 13. srpna 2010 v Rovensku pod
Troskami a byl určen dětem od 8 do 15 let.

Cizí jazyky za školou
Pokračovali

jsme

v

nabídce

kurzů

anglického,

německého,

španělského

a francouzského jazyka pro žáky druhých až devátých ročníků formou hodinových
nebo dvouhodinových bloků, ve kterých se střídá česká
lektorka s rodilým mluvčím. Pracují s malými skupinkami
na

základě

činnostního

a

herního principu.

Byly

realizovány 3 kurzy anglického jazyka a po jednom
kurzu německého a francouzského jazyka.

Projektová činnost
V roce 2010 jsme připravili jeden nový projekt pro pedagogické pracovníky
mateřských škol Libereckého kraje s názvem Nově a jinak v mateřských školách –
systém vzdělávání.

Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka
Druhým rokem pokračoval projekt Systém zvyšování
kvality

výuky

AJ

v rámci

OP

Vzděláním

pro

konkurenceschopnost. Projekt je financován Evropským
sociálním

fondem

a

ze

státního

rozpočtu

ČR,

zprostředkujícím subjektem je Liberecký kraj.
Cílem projektu je podpořit a zvýšit kvalitu vyučování
anglického jazyka na základních a středních školách
v Turnově s pomocí rodilé mluvčí, zaváděním moderních
vyučovacích metod, nácvikem klíčových kompetencí
a novými výukovými činnostmi. Cílovými skupinami jsou
žáci základních škol, studenti středních škol a učitelé
anglického jazyka.
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Pro učitele anglického jazyka byly uspořádány semináře zaměřené na prezentace
a interaktivní tabuli při vyučování.
Projekt bude probíhat do června 2012.
Více o projektu na www.vctu.cz/angličtina.

Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky
Třetím rokem pokračoval náš projekt, který je
zaměřený na rozvoj psychologického poradenství na
školách a na rozšíření nabídky vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných
žáků. Do projektu jsou partnersky zapojeny všechny
základní a střední školy v Turnově. Financování je
zajištěno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Zprostředkujícím subjektem je Liberecký kraj. Hlavní
aktivity se zaměřují na psychologické poradenství pro
žáky ohrožené předčasným odchodem ze školy, na
odbornou metodickou pomoc učitelům a webovou
poradnu pro rodiče a učitele. Psychologa Mgr. Hynka
Šálu vystřídala v roce 2010 Mgr. Katarzyna Jedzoková.
Projekt zahrnuje i služby speciálního pedagoga, který
pomáhá se zvládáním anglického jazyka na prvním
stupni ZŠ. Pro nadané žáky probíhá kurz programování Imagine Logo a Klub
anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčího.
V rámci projektu byli v rámci harmonizačních dnů podpořeni vybraní žáci ohrožení
předčasným odchodem ze škol a bylo jim usnadněno začlenění do kolektivu třídy.
Více o projektu na www.vctu.cz/psycholog.

Nově a jinak v mateřských školách – systém vzdělávání
Projekt

Nově

a

jinak

v MŠ

je

realizován

v rámci

OP

Vzděláním

pro

konkurenceschopnost, je financován Evropským sociálním fondem a ze státního
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rozpočtu ČR a zprostředkujícím subjektem je Liberecký kraj. Projekt byl zahájen
v září 2010.
Cílem projektu je zlepšení a prohloubení kompetencí pedagogických pracovníků
mateřských škol v Libereckém kraji. Projekt navrhuje systém vzdělávání založený
na nových směrech a inovativních metodách v pedagogice a nových pohledech
na osobnost učitelky v mateřské škole. V roce 2010 proběhly v Turnově a Liberci dva
dvoudenní workshopy Komunikace s dítětem předškolního věku.
Více o projektu na www.vctu.cz/materskeskoly.

Akreditační činnost
V roce 2010 jsme akreditovali u MŠMT 3 semináře pro DVPP, 7 seminářů pro
sociální oblast a u MPSV rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Anglický jazyk – začátečníci A1



Anglický jazyk – mírně pokročilí A2



Anglický jazyk – středně pokročilí B1



Anglický jazyk – pokročilí B2



Etická výchova – základní propedeutika



Finanční gramotnost



Komunikace s dítětem předškolního věku

Rekvalifikační kurzy


Účetnictví



Daňová evidence



Základy obsluhy osobního počítače



Obsluha osobního počítače



Osobní asistent pro dospělé a seniory



Osobní asistent pro děti a mladistvé
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Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči



Pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou nepedagogickou
činnost

Semináře


Psychosociální aspekty stárnutí s ohledem na poslední věci člověka



Empatie a asertivita v pomáhání



Péče o osobu s demencí



Systematický přístup v sociální péči



Rizika pomáhání: syndrom vyhoření a depresivní stavy



Úvod do supervize a koučování v pomáhajících profesích



Zákon o životním a existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi

Evaluace a firemní kultura
13. září bylo Vzdělávací centrum Turnov přijato
Výkonným

výborem

Asociace

institucí

vzdělávání

dospělých za člena asociace. Realizační tým má možnost
účastnit se odborných seminářů týkajících se dalšího
vzdělávání a sledovat nejnovější trendy ve vzdělávání
dospělých. Zúčastnili jsme se tří seminářů. Projektová
manažerka Tereza Prevužňáková se vzdělávala na
týdenním

mezinárodním

workshopu

v portugalském

Portu.
V červnu 2010 proběhl ve všech kurzech Projekt výzkumu spokojenosti, který na
základě šetření mezi lektory a klienty zjišťoval spokojenost se službami VCT,
s kvalitou výuky a obsahovou náplní kurzů. Hodnota spokojenosti dosáhla
aritmetického průměru 1,24 u lektorů a 1,40 u klientů z hodnotící škály 1–5
(1 = nejvyšší spokojenost, 5 = nejnižší spokojenost). Výsledky průzkumu slouží jako
podklad pro evaluaci organizace a byly projednány se všemi lektory a realizačním
týmem.
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V únoru byla zřízena pro komunikaci s úřady datová schránka VCT.
Od září byly uvedeny do provozu nové webové stránky, které lépe podporují
nabídku vzdělávacích aktivit a lépe odrážejí firemní kulturu.
Na zlepšení pracovního prostředí bylo investováno zhruba 20 000 Kč, do inovace
softwaru a dovybavení počítačové učebny 54 000 Kč.

Spolupráce s partnery
V rámci přípravy projektu pro učitelky mateřských škol jsme spolupracovali se
zakladatelem společnosti Městem Turnov, především s odborem školství. Ve
spolupráci s odborem sociálních věcí jsme organizovali odborné semináře.
Dlouhodobě spolupracujeme s úřady práce v Semilech (projekt Vzdělávejte se!),
Mladé Boleslavi (motivační kurzy), Liberci a Jablonci nad Nisou. Zúčastnili jsme se
výběrových řízení na zajišťování rekvalifikačních kurzů.
Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Turnově jsme organizovali dva
kurzy první pomoci.

Rekvalifikační kurzy
V průběhu

roku

jsme

zorganizovali

celkem

7 rekvalifikačních kurzů Pracovník sociální péče, dva byly
určené pro veřejnost, tři kurzy jsme připravili pro Úřad
práce v Liberci a dva v rámci projektu pro společnost
SComp.
Zúčastnili jsme se 14 veřejných zakázek vyhlášených
jak úřady práce, tak firmami. Vyhráli jsme 7 veřejných
zakázek pro Úřad práce v Liberci a Mladé Boleslavi,
Kamax, Nadační fond manželů Klausových a Správu
uprchlických zařízení MV ČR.
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Semináře v sociální oblasti
Pro pracovníky v sociálních službách a na odborech sociálních věcí jsme
zorganizovali čtyři semináře: Poslední věci člověka, Zákon o sociálních službách,
Zákon o životním a existenčním minimu a Problematické situace v péči o seniory.

Kurzy pro seniory
V roce 2010 jsme opět uspěli ve výběrovém řízení na pořádání kurzu Základy
obsluhy PC v rámci projektu Senioři komunikují, který vyhlásil Nadační fond manželů
Livie a Václava Klausových.
Realizovali jsme zdarma 1 kurz pro seniory – začátečníky. Dva kurzy pro pokročilé
si účastníci částečně hradili.
Připravili jsme projekt pro seniory Výtvarné techniky
a dějiny hudby, se kterým jsme se zúčastnili výběrového
řízení vyhlášeného Nadací Euronisa. Bohužel náš projekt
nebyl podpořen.

Poradenství
V rámci projektu Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky pokračovala
poradenská psychologická činnost pod vedením Mgr. Katarzyny Jedzokové , která je
k dispozici jednou měsíčně pro jednotlivé školy a každou středu poskytuje konzultace
rodičům, žákům i pedagogům ve vzdělávacím centru.
Pro nezaměstnané v evidenci ÚP v Mladé Boleslavi jsme připravili 5 motivačních
kurzů zaměřených na poradenskou činnost a pracovní diagnostiku. Tuto zakázku
jsme získali v konkurzu nadlimitních veřejných zakázek.

Kurzy českého jazyka pro cizince
Navázali jsme spolupráci s libereckou pobočkou Správy uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra ČR a začali vyučovat češtinu pro cizince. Celkem proběhly tři kurzy
určené převážně pro vietnamské občany.
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Personální zajištění
Realizační tým 2010
ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková
zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka
projektoví manažeři: Ing. Lenka Krupařová
Mgr. Tereza Prevužňáková (Brožová)
Bc. Lukáš Václavík
organizační manažerka: Mgr. Alena Jandíková
účetní a sekretářka: Eva Brožová
lektoři anglického jazyka: Lisa Powley, Nick Careswell, Wesley Neal Rasko

Správní a dozorčí rada společnosti
12. února 2010 skončilo funkční období správní a dozorčí rady. K tomuto dni byla
jmenována nová správní rada ve složení:
Předseda: Mgr. Ondřej Halama
Členové:

doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
Mgr. Jaromír Frič
Mgr. Roman Mareš
Ing. Martina Drahoňovská
Mgr. Miroslav Vávra
Mgr. Lenka Nováková
Mgr. Michaela Dlasková
Aleš Hozdecký

Dozorčí rada pracovala ve složení:
Předsedkyně: PhDr. Hana Maierová
Ing. Jaromír Pekař
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Ing. Milena Lednejová
Ing. Jana Rulcová
Ing. Václav Formánek

V Turnově 9. března 2011
Zpracovala: Jaroslava Dudková
Grafické zpracování: Jan Voňavka
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Finanční zpráva
Náklady
501 Spotřeba materiálu

351.823,00

502 Spotřeba energie

70.020,00

504 Zboží – učebnice

20.830,00

512 Cestovné

15.933,00

513 Náklady na reprezentaci

4.888,00

518 Ostatní služby

2,090.486,00

521 Mzdové náklady

2,987.279,00

524 Zákonné sociální pojištění

696.757,00

528 Ostatní sociální náklady

2.956,00

549 Jiné ostatní náklady

24.464,00

582 Poskytnuté členské příspěvky

2000,00

Celkem

6,267.436,00

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb

3,397.358,00

604 Tržby za prodané zboží

22.608,00

644 Úroky

4.120,00

648 Zúčtování fondů

67.294,00

691 Provozní dotace

2,957.710,00

Celkem

6,449.090,00

Zisk

181.654,00

Rentabilita

2,90 %
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Aktiva

Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010

132 Zboží na skladě

20.966,00

19.451,00

211 Pokladna

50.435,00

51.272,00

190,00

40,00

2,437.140,00

2,081.270,00

160.009,00

213.392,00

314 Poskytnuté provozní zálohy

1.000,00

1.000,00

335 Pohledávky za zaměstnanci

792,00

1.488,00

34.060,00

0,00

2,704.592,00

2,367.913,00

213 Ceniny
221 Účty v bankách
311 Odběratelé

341 Daň z příjmů
Celkem

Pasiva

Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010

321 Dodavatelé

83.833,00

41.413,00

348.278,00

355.113,00

336 Zúčtování sociální a zdravotní

66.422,00

87.621,00

342 Ostatní přímé daně

56.090,00

59.862,00

1,028.716,00

646.006,00

379 Jiné závazky

2.613,00

2.504,00

383 Výdaje příštích období

7.000,00

0,00

384 Výnosy příštích období

142.970,00

92.365,00

902 Vlastní jmění – základní vklad

200.000,00

200.000,00

911 Rezervní fond

400.000,00

700.000,00

963 Účet výsledku hospodaření

368.670,00

1.375,00

2,704.592,00

2,186.259,00

331 Zaměstnanci

346 Nároky na dotace

Celkem

Rozdíl

181.654,00
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