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Vzdělávací nabídka
V jarním semestru jsme realizovali 35 kurzů pro veřejnost, z toho 28 jazykových kurzů
(9 kurzů anglického jazyka, 5 kurzů francouzského jazyka, 4 kurzy španělského jazyka, 3 kurzy
německého jazyka, 2 kurzy čínského a italského jazyka, 1 kurz ruského jazyka, 1 kurz
psychologie, 2 počítačové kurzy, 4 přípravné kurzy ČJ a M do primy a 1. ročníku – celkem pro
155 klientů.
V srpnu se uskutečnil letní intenzivní kurz angličtiny, kterého se zúčastnilo 5 osob.
V podzimním semestru jsme připravili 32 kurzů pro veřejnost, z toho 26 jazykových kurzů
(14 kurzů anglického jazyka, 3 kurzy francouzského jazyka, 2 kurzy španělského a německého
jazyka, 2 kurzy italského jazyka, 1 kurz čínského jazyka, 1 kurz IVT a 1 kurz psychologie – celkem
pro 144 klientů.
Novinkou byl kurz fotografování s lektorem panem Charouskem, který vzbudil velký zájem.
Zúčastnilo se 11 klientů.

Firemní vzdělávání
V jarním semestru jsme zorganizovali celkem 45 kurzů pro následující firmy: Grupo Antolin
Turnov, s.r.o.,Centrum TOPTEC, Trima, s.r.o., Kamax, s.r.o., Neumatic CZ, s.r.o., Kadlec KOVO,
Mahle Behr, Formplast, Crytur, spol. s.r.o., Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., Kulturní
centrum Turnov. 19 firemních zaměstnanců navštěvovalo kurzy pro veřejnost.
V podzimním semestru jsme zorganizovali celkem 59 kurzů pro stejné firmy jako v jarním
semestru a navíc pro Trevos, Keri, spol. s.r.o., OA, HŠ a SOŠ Turnov a Schurter spol. s.r.o.
11 firemních zaměstnanců navštěvovalo kurzy pro veřejnost.
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Inovace
V podzimním semestru proběhl kurz fotografování.
Ve spolupráci s firmou Mahle Behr z Mnichova Hradiště pokračoval na jaře i na podzim
společný projekt Automotive workshopy pro zájemce o technické obory ze 7. – 9. ročníků
základních škol. Hlavním lektorem projektu je vedoucí firemního tréninkového centra pan
P. Toman.

Projektová činnost
V roce 2014 jsme pracovali na pěti projektech:






Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji –
OP VK, realizace od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2014.
Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze
vzdělávání – OP VK, realizace od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014.
Aktivně a kreativně ve školce – OP VK, realizace od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015.
Učíme se pro život – OP VK, realizace od 1. 8. 2014 do 30. 6. 2015.
Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost – OP VK, realizace od 1. 6. 2014 do
30. 6. 2015.

VCT se jako partner připojilo k projektu Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím
badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje. Nositelem projektu je Karlova
univerzita.
VCT dokládalo udržitelnost projektů: Nově a jinak v MŠ, Rovné příležitosti, Výuka AJ
s rodilou mluvčí.

Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze
vzdělávání
Projekt byl zahájen 1. 1. 2012 a pokračoval do 31. 12. 2014. Byl zaměřen na podporu
rovných příležitostí žáků, věnoval se jak žákům nadaným, tak žákům ohroženým předčasným
odchodem ze systému vzdělávání. Cílovou skupinou nadaných žáků byly 8. a 9. třídy ZŠ a 1.
a 2. ročníky SŠ Libereckého kraje. Nadaní žáci pracovali ve workshopech informatiky, biologie,
chemie, fyziky, technického základu, tvůrčího psaní, rétoriky a anglického debatního klubu.
Cílem projektu bylo podpořit jejich další intelektuální a sociálně emoční rozvoj.
V rámci cílové skupiny ohrožených žáků probíhalo individuální i skupinové poradenství pod
vedením psychologů a doplňková výuka pro žáky s SPU na každé základní škole v Turnově.
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U ohrožených žáků jsme rozvíjeli Feuersteinovou metodou logické myšlení a matematické
dovednosti, podporovali čtenářskou dovednost a anglický jazyk.
Jedna z aktivit projektu byla zaměřena na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků
a zahrnovala workshopy a semináře pro pedagogy základních a středních škol.
Na projektu spolupracovaly základní školy v Turnově, Gymnázium Turnov, Obchodní
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově, Střední uměleckoprůmyslová
škola v Turnově, Střední zdravotnická škola v Turnově, Gymnázium a Střední odborná škola
v Jilemnici, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci a Gymnázium Dr. Randy v Jablonci
Projekt vedla Ing. Lenka Krupařová.

Aktivně a kreativně ve školce
Projekt byl zahájen 1. června 2014 a pokračuje do 30. června 2015. Cílem projektu je
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v Libereckém kraji prostřednictvím
průběžného a provázaného vzdělávání. První klíčovou aktivitou je zvyšování lektorských
a mentorských kapacit. Byly realizovány dva moduly po 48 hodinách. Druhou klíčovou
aktivitou jsou semináře technického zaměření, ve kterých se pedagožky učí rozvíjet technické
kompetence předškolních dětí formou her, pokusů a praktických činností. Třetí klíčovou
aktivitou jsou dílny zaměřené na obyčeje a zvykoslovné předměty podle ročních období.
Frekventanti se seznámí s ročními pranostikami, rituály a tradicemi a sami si zkusí vyrobit
zvykoslovné předměty. Poslední klíčovou aktivitou jsou workshopy a semináře. Pedagogové
jsou se vzdělávacími programy spokojeni a účast na nich je vysoká.
Projekt vede Andrea Svárovská.

Učíme se pro život
Cílem projektu, který byl zahájen 1. 8. 2014, je podpora ekonomicky aktivních občanů ve
27 vytipovaných obcích do dvou tisíc obyvatel z Libereckého, Středočeského
a Královéhradeckého kraje. Cílem je podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných
kompetencí, které jsou praktické pro život. Občané mají možnost absolvovat desetihodinové
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kurzy: Práva a ochrana spotřebitele, Občanskoprávní minimum, Finanční gramotnost
a dvacetihodinový kurz Základní počítačové dovednosti. Všechny kurzy jsou realizovány přímo
v obcích v podvečerních hodinách, aby se mohla zúčastnit většina obyvatel.
Největší zájem byl o Základní počítačové dovednosti a Občanskoprávní minimum. Za čtyři
měsíce se kurzů zúčastnilo 245 občanů.
Projekt vede Eva Hauzrová, DiS.

Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost
Tento projekt jsme připravili a administrujeme pro Město Turnov, které je od 1. 6. 2014
jeho nositelem. Projekt iniciuje vznik sítě mezi základními školami v turnovském regionu
a podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem. Podpora probíhá formou individuálních
konzultací, logopedické péče zapojením školního asistenta, dále pomocí kroužků zaměřených
na přírodovědné a polytechnické obory a rozvoj čtenářství. Dalšími klíčovými aktivitami jsou:
podpora spolupráce a vzdělávání učitelů, výměna zkušeností mezi základními školami
a spolupráce základních škol a zřizovatelů.
Projekt vedou Mgr. Jana Pekařová a Ing. Lenka Krupařová.

Akreditační činnost
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – MŠMT








Komunikace s dítětem předškolního věku
Anglický jazyk pro pedagogy MŠ – začátečníci, mírně pokročilí
Využití IT při tvorbě metodických listů a projektů
Grafomotorika pro předškolní děti
Prevence poruch řeči
Kurz primární logopedické prevence – logopedický asistent
Využití odpadního materiálu pro tvůrčí činnost

4









MPSV







Práce s pedigem
Letní dílna, Jarní dílna, Zimní dílna, Podzimní dílna
Rozvíjení matematických představ u dětí v MŠ
Papírové hrátky, Textilní hrátky
Práce s ovčí vlnou, Práce s drátky a korálky
Magnety
Elektřina a jednoduché obvody
Teplo
Úvod do problematiky domácího násilí z pohledu sociální práce
Využití mediačních technik v sociální práci
Úvod do problematiky syndromu CAN
Úvod do problematiky seniora jako oběti
Psychické syndromy seniorů
Vedení lidí formou koučování

Evaluace, firemní kultura a další vzdělávání
Pokračovali jsme ve spolupráci s novinami Turnovsko v akci, ve kterých jsme pravidelně
inzerovali naši vzdělávací nabídku.
Plánovitě probíhala autoevaluace a evaluace realizačního týmu a všech organizovaných
akcí.
Ředitelka vedla se členy týmu pravidelné čtvrtletní pohovory zaměřené na autoevaluaci
a motivaci spolupracovníků. Mgr. Jandíková vedla pravidelné schůzky s lektory a prováděla
hospitace v hodinách. Pro lektory byly připraveny dva metodické listy.
V září 2014 proběhla pod vedením Mgr. Jandíkové schůzka lektorů, na které byli všichni
seznámeni se strategií VCT v oblasti vzdělávání a s vnitřními směrnicemi organizace,
s bezpečností práce a dodržováním etického kodexu. Lektoři byli vyzváni k dalšímu
sebevzdělávání.

Spolupráce s partnery
Sociální oblast
V roce 2014 byl třikrát organizován rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče, celkem bylo
proškoleno 26 pracovníků.
Dále proběhlo 17 odborných seminářů, které se konaly jak ve VCT, tak v Jedličkově ústavu
v Liberci, v Domově Maxov, v DD Lampertice a Náruči Turnov. Seminářů se zúčastnilo
174 pracovníků. Největší zájem byl o následující semináře: Jak umíme komunikovat?,
Psychiatrické minimum, Paliativní péče, Etika v sociální práci, Empatie a asertivita a Úvod do
supervize a koučování v pomáhajících profesích.
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Školství
VCT pokračovalo ve spolupráci při projektu EU peníze školám se ZŠ Ohrazenice
a Gymnáziem Turnov. Projekty byly zdárně dokončeny pátou závěrečnou monitorovací
zprávou.
V rámci kurzů DVPP proběhly kurzy na SŠHL Frýdlant, ZŠ Křižany, ZŠ Ohrazenice, SPŠT
Liberec a ZŠ Rychnov nad Nisou.
V uplynulém roce jsme organizovali jazykové kurzy přímo na školách: AJ na ZŠ Skálova a ZŠ
Žižkova, ŠJ na OA, HŠ a SOŠ.
Tradičně jsme organizovali 4 přípravné kurzy matematiky a češtiny k přijímacím zkouškám.
Zúčastnilo se 38 budoucích studentů.

Zdravotnictví
Po ukončení projektu v oblasti zdravotnictví pokračujeme v nabídce vytvořených
vzdělávacích programů i jednotlivých modulů. Na podzim 2014 byla dokončena veřejná
zakázka pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, kde se konal kurz Ekonomické minimum a finanční
gramotnost. Na dvoudenním pobytu vrchních a staničních sester v Bedřichově jsme pořádali
dva moduly Manažerských dovedností, které vedly Mgr. Drahoňovská a PaedDr. Medlíková.
Moduly měly velmi pozitivní ohlasy.

Talentcentrum
Již druhým rokem pokračovalo pilotní ověřování 2. ročníku talentcentra pro 1. stupeň
základních škol. Uskutečnily se workshopy Logica, programování, fyziky a přírodovědy. Celkem
pokračovalo 27 dětí. V červnu navštívili žáci matematicko-fyzikální fakultu a mohli se zúčastnit
speciálních workshopů Vědohraní u příležitosti Dne dětí. V srpnu jsme spolu MFF UK
zorganizovali tábor pro talentované, který byl tematicky zaměřený na čtyři workshopy.
Poslední den se konala exkurze do centra iQLANDIA. Tábor navštěvovalo 12 žáků.
Organizační manažerkou projektu je Mgr. Pekařová.
Více naleznete na: www.vctu.cz/t-centrum

English Camp
O prázdninách se konal 6. ročník letního příměstského tábora plného angličtiny, Summer
English Camp. Tábor se uskutečnil opět v areálu Klubu lyžařů Struhy a proběhl ve dvou
turnusech podle věkového složení dětí. V termínu od 4. do 8. srpna 2014 se konal tábor pro
6

mladší děti od šesti do devíti let a v následujícím týdnu pro děti ve věku od deseti do čtrnácti
let. Cílem tábora bylo posílit přirozenou a poutavou formou komunikační dovednosti dětí
v anglickém jazyce. Dopoledne probíhala výuka angličtiny v malých skupinkách, odpoledne se
konala celotáborová hra na téma „Karlík a továrna na čokoládu“ pro mladší děti a „Expedice
na K2“ pro starší školáky. Děti byly v přímém kontaktu s rodilým mluvčím z Kanady, čímž
postupně získávaly sebevědomí v užívání cizího jazyka. Zúčastnilo se celkem 32 dětí.

Kurzy pro seniory
V roce 2014 jsme spolu s Nadačním fondem manželů Klausových uspořádali dva kurzy pro
seniory v Rovensku pod Troskami a Hodkovicích nad Mohelkou. Celkem se zúčastnilo
19 seniorů. Jako pokračování jsme zorganizovali 1 kurz IVT ve VCT. Pokračuje kurz angličtiny
se sedmi účastníky. 11 seniorů navštěvuje ostatní jazykové kurzy.

Veřejné zakázky – úspěšná výběrová řízení





Nadační fond Livie a Václava Klausových – Senioři komunikují
ŠKODA AUTO a. s. – Automotive workshopy
Rodina 24, o. s. – vzdělávání v sociální oblasti
Jedličkův ústav Liberec – vzdělávání v sociální oblasti

Neúspěšná výběrová řízení: Faurecia Exhaust Systems, s.r.o., Úřad práce Liberec (neznáme
výsledek), ZŠ Semily
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Personální zajištění
Realizační tým
ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková
zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka
projektové manažerky: Ing. Lenka Krupařová
Ing. Jana Matějková
Andrea Svárovská
Eva Hauzrová
organizační manažerka: Mgr. Alena Jandíková
organizační manažerka Talentcentra: Mgr. Jana Pekařová
účetní a sekretářka: Pavla Stará
lektor anglického jazyka: Wesley Neal Rasko

Správní a dozorčí rada
Správní rada:
PhDr. Hana Maierová – předsedkyně
Mgr. Otakar Špetlík
Mgr. Miroslav Vávra
Mgr. Lenka Nováková
Mgr. Jan Rychlík
Dr. Jindřich Houžvička, MBA
Dozorčí rada:
Mgr. Ondřej Halama – předseda
Ing. Jaromír Pekař
Ing. Jana Rulcová
Poradní sbor:
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
Ing. Milena Lednejová
Mgr. Jaromír Frič
Mgr. Michal Loukota
Mgr. Ivo Filip
Ing. Martina Drahoňovská
PhDr. Mgr. René Brož

V Turnově 20. března 2015
Zpracovala: Jaroslava Dudková
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Finanční zpráva
Náklady
501 Spotřeba materiálu

811.211,78

504 Zboží – učebnice

29.890,00

512 Cestovné

35.586,00

513 Náklady na reprezentaci

1.522,00

518 Ostatní služby

1,774.127,80

521 Mzdové náklady

3,525.274,00

524 Zákonné sociální pojištění

688.516,00

527 Zákonné sociální náklady

2.450,00

528 Ostatní sociální náklady

1.583,00

531 Daň silniční

50,00

542 Ostatní pokuty a penále

758,00

549 Jiné ostatní náklady

62.513,77

Celkem

6,933.482,35

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb

2,681.130,69

604 Tržby za prodané zboží

29.890,00

644 Úroky

14.872,76

648 Zúčtování fondů

53.600,00

649 Jiné ostatní výnosy

36.000,00

682 Přijaté příspěvky (dary)

10.000,00

691 Provozní dotace

4,197.434,23

Celkem

7,022.927,68

Zisk

89.445,33

Rentabilita

1,29 %
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Aktiva

Stav k 1. 1. 2014

Stav k 31. 12. 2014

400.000,00

400.000,00

132 Zboží na skladě

42.146,04

35.178,04

211 Pokladna

25.883,00

63.197,00

117,00

338,00

221 Účty v bankách

174.933,92

857.814,19

311 Odběratelé

195.165,00

285.770,00

346 Nároky na dotace

822.484,11

418.635,53

385 Příjmy příštích období

23.238,00

16.348,00

388 Dohadné účty aktivní

8.000,00

22.400,00

Celkem

1,691.967,07

2,099.680,76

Pasiva

Stav k 1. 1. 2014

Stav k 31. 12. 2014

321 Dodavatelé

54.149,00

106.830,49

331 Zaměstnanci

198.021,00

299.931,00

336 Zúčtování sociální a zdravotní

64.245,00

94.231,00

342 Ostatní přímé daně

26.985,00

72.754,00

344 Důchodové spoření

1.461,00

1.889,00

383 Výdaje příštích období

3.116,00

65.417,00

384 Výnosy příštích období

96.711,13

175.504,00

200.000,00

200.000,00

1.038.836,44

993.678,94

8.442,50

89.445,33

1,691.967,07

2,099.680,76

063 Dlouhodobé cenné papíry do splatnosti

213 Ceniny

902 Vlastní jmění – základní vklad
911 Rezervní fond
963 Účet výsledku hospodaření
Celkem
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