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Hlavní oblasti činnosti v roce 2015
Rok 2015 proběhl ve znamení dokončování projektů „Aktivně a kreativně ve školce“
a „Učíme se pro život“, které byly uzavřeny k 30. červnu 2015. Do téhož data jsme také
administrovali projekt „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ pro Město Turnov. Podzim
jsme zasvětili administrování tzv. Šablon pro základní a střední školy a věnovali se navázání
spolupráce s novými firmami. Zahájili jsme spolupráci s copywriterem, abychom zlepšili PR
společnosti, především mediální komunikaci a on-line marketing.
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Kurzy pro veřejnost
V jarním semestru jsme realizovali 20 jazykových kurzů pro veřejnost, (11 kurzů anglického
jazyka, 3 kurzy francouzského jazyka, 1 kurz španělského jazyka, 1 kurz německého jazyka,
1 kurz čínského a 2 kurzy italského jazyka. Pro budoucí studenty jsme organizovali 4 přípravné
kurzy ČJ a M do primy a 1. ročníku – celkem pro 142 klientů.
V srpnu se uskutečnil letní intenzivní kurz angličtiny, kterého se zúčastnilo 5 osob.
V podzimním semestru jsme připravili 23 kurzů pro veřejnost, z toho 21 jazykových kurzů
(12 kurzů anglického jazyka, 4 kurzy francouzského jazyka, 1 kurz španělského a italského
jazyka, 2 kurzy německého jazyka, 1 kurz čínského jazyka, 1 kurz IVT a 1 kurz genealogie –
celkem pro 112 klientů.
Novinkou byl kurz genealogie, který vzbudil velký zájem. Zúčastnilo se 10 klientů.

Firemní vzdělávání
V roce 2015 jsme zorganizovali celkem 70 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, Trevos, Keri, spol. s.r.o., Vopos účetnictví, s.r.o., Cikautxo a Schurter spol.
s.r.o.
Během roku 2015 jsme oslovili čtyřicet nových firem, z toho 15 projevilo zájem o naši
nabídku vzdělávacích programů pro zaměstnance. Pouze s třemi firmami jsme navázali
spolupráci.

Inovace
V podzimním semestru proběhl kurz genealogie, který se klientům líbil a který bude
pokračovat v příštím roce. Nabízeli jsme jazykové kurzy pro žáky přímo ve školách a nabídli
jsme školám poradenství psycholožek.
Pro zkvalitnění propagace jsme navázali spolupráci s profesionálním grafikem a odborným
konzultantem v oblasti PR, marketingu a propagace. Výsledkem spolupráce s grafikem byl
inovovaný grafický návrh propagačních materiálů, do něhož jsou průběžně transformovány
vizitky, letáky, plakáty, inzertní příspěvky v médiích a další tiskoviny. S marketingovým
konzultantem jsme se zaměřili především na restrukturalizaci webových stránek, zlepšení
popisů nabízených produktů a zpřehlednění nabídky pro návštěvníky webu. Na jeho
doporučení byly také nasazeny profesionální nástroje pro realizaci e-mailových kampaní
a vyhodnocování jejich efektivity.

Projektová činnost
V roce 2015 jsme pracovali na třech projektech:
 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, administrace pro Město Turnov,
realizace od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015.
VCT dokládalo udržitelnost projektů: Nově a jinak v MŠ, Rovné příležitosti, Výuka AJ
s rodilou mluvčí.
Předkládali jsme projekt v rámci OPZ s názvem Podpora aktivní spolupráce v rámci ORP
Turnov a ORP Železný Brod. Spolupracovali jsme na předložení projektu MAP Turnovsko.
V rámci OP VVV jsme vypracovali projekt Individuálně, ale společně a jinak, který je
zaměřený na inkluzi v základních školách.
Otvíráme dveře do světa vědy – projekt do dotačního programu MŠMT pro nadané žáky ZŠ
a SŠ, příprava a podání projektu

Aktivně a kreativně ve školce
Projekt byl zahájen 1. června 2014 a pokračoval do 30. června 2015. Cílem projektu bylo
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v Libereckém kraji prostřednictvím
průběžného a provázaného vzdělávání. První klíčovou
aktivitou bylo zvyšování lektorských a mentorských
kapacit. Byly realizovány dva moduly po 48 hodinách.
Druhou klíčovou aktivitou byly semináře technického
zaměření, ve kterých se pedagožky učily rozvíjet
technické kompetence předškolních dětí formou her,
pokusů a praktických činností. Třetí klíčovou aktivitou
byly dílny zaměřené na obyčeje a zvykoslovné předměty
podle ročních období. Frekventanti se seznámili s ročními pranostikami, rituály a tradicemi
a sami si zkusili vyrobit zvykoslovné předměty. Poslední klíčovou aktivitou byly odborné

workshopy a semináře. Projekt byl velice úspěšný a setkal se s příznivým ohlasem u cílové
skupiny.
Projekt vedla Andrea Svárovská.

Učíme se pro život
Cílem projektu, který byl zahájen 1. 8. 2014, byla podpora ekonomicky aktivních občanů ve
27 vytipovaných obcích do dvou tisíc obyvatel z Libereckého, Středočeského
a Královéhradeckého kraje. Cílem bylo podpořit
vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí,
které jsou praktické pro život. Občané měli možnost
absolvovat desetihodinové kurzy: Práva a ochrana
spotřebitele, Občanskoprávní minimum, Finanční
gramotnost a dvacetihodinový kurz Základní počítačové
dovednosti. Všechny kurzy byly realizovány přímo
v obcích v podvečerních hodinách, aby se mohla
zúčastnit většina obyvatel.
Největší zájem byl o Základní počítačové dovednosti a Občanskoprávní minimum. Kurzů se
zúčastnilo 620 občanů. Projekt byl ukončen k 30. červnu 2015.
Projekt vedla Eva Hauzrová, DiS.

Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost
Tento projekt jsme připravili a administrovali pro Město Turnov, které bylo od 1. 6. 2014
do 30. 6. 2015 jeho nositelem. Projekt inicioval vznik sítě mezi základními školami
v turnovském regionu a podporoval žáky ohrožené
školním neúspěchem. Podpora probíhala formou
individuálních konzultací, logopedické péče, zapojením
školního asistenta, dále pomocí kroužků zaměřených na
přírodovědné a polytechnické obory a rozvoj čtenářství.
Dalšími klíčovými aktivitami byly: podpora spolupráce
a vzdělávání učitelů, výměna zkušeností mezi základními
školami a spolupráce základních škol a zřizovatelů.
Projekt vedly: Mgr. Jana Pekařová a Ing. Lenka
Krupařová.

Akreditační činnost
MPSV
 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 Doplnění programu Psychohygiena v sociální práci
 Nemoci ve stáří

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.
V září 2015 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.
Celý realizační tým byl proškolen copywriterem v tvorbě webových textů a začala přestavba
webových stránek, které by měly být uživatelsky příjemnější. Zaměřili jsme se více na
marketing a propagaci našich programů.

Spolupráce s partnery
Sociální oblast
V roce 2015 byl dvakrát organizován rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče, celkem bylo
proškoleno 33 pracovníků.
Dále proběhlo 12 odborných seminářů, které se
konaly jak ve VCT, tak v Jedličkově ústavu v Liberci, DD
Chomutice, HP sv. Zdislavy v Liberci a CS seniorů
v Mělníce. Seminářů se zúčastnilo 124 pracovníků.
Největší zájem byl o následující semináře: Jak umíme
komunikovat?, Psychiatrické minimum, Paliativní péče,
Úvod do problematiky syndromu CAN a Psychické
syndromy seniorů.

Školství
VCT administrovalo Výzvu č. 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti,
výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů pro
ZŠ Rovensko pod Troskami, ZŠ Skálova Turnov, Gymnázium Mnichovo Hradiště, ZŠ Mnichovo
Hradiště, Gymnázium Turnov, ZŠ Tanvald, ZŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Dále jsme administrovali Výzvu č. 57 pro ZŠ Rovensko pod Troskami, ZŠ Turnov, Skálova, ZŠ
Rychnov u Jablonce nad Nisou.
V rámci kurzů DVPP proběhly kurzy: Anglický jazyk pro pedagogy MŠ, Anglický jazyk –
začátečníci, Anglický jazyk – mírně pokročilí pro ZŠ Skálova, Anglický jazyk – mírně pokročilí,
Francouzský jazyk – začátečníci pro OA, HŠ a SOŠ Turnov, MS Excel 2010 pro učitele pro ZŠ
Skálova a MS PowerPoint 2010 pro učitele ZŠ Brána Nová Paka.

V uplynulém roce jsme organizovali jazykové kurzy přímo na školách: AJ na ZŠ Skálova a ZŠ
Žižkova, ŠJ na OA, HŠ a SOŠ – celkem pro 35 žáků.
Tradičně jsme organizovali 4 přípravné kurzy matematiky a češtiny k přijímacím zkouškám.
Zúčastnilo se 51 budoucích studentů.

T-Centrum
V červnu byl ukončen první dvouletý cyklus programů
pro žáky 1. stupně základních škol. Dvouletý cyklus byl
zakončen společným víkendem v červnu na Malé Skále
v rekreačním zařízení ARA. 16 dětí se zúčastnilo
2. letního příměstského tábora pro nadané.
Na podzim začal nový cyklus pro 2. a 3. třídy a některé
programy vstoupily na 2. stupeň ZŠ. Celkem probíhalo
9 programů: Tajemství našeho světa (5 žáků), Tajemný
svět filmu (3), Logico (6), Puzzle your world (11), Tajemné
děje (8), Programování je hra (11), Poznáváme svoji
minulost a píšeme (5), Fyzika kolem nás (5). Celkem se
účastnilo v podzimní části 61 žáků, někteří ve dvou
programech.
V prosinci 2015 jsme vypracovali projekt „Otvíráme
dveře do světa vědy“ pro dotační program MŠMT pro
nadané žáky základních a středních škol. Spolupracovali
jsme na něm s TU Liberec, střediskem TOPTEC, iQLANDIÍ
a firmou MAHLE Behr Mnichovo Hradiště.
Od Krajského úřadu Libereckého kraje jsme získali
dotaci ve výši 20 000 Kč na Automotive workshopy, které
se konaly v jarním i podzimním semestru a zúčastnilo se
jich 16 žáků. Po posledním čtvrtém workshopu jsme
zjistili, že osm účastníků se rozhodlo pro vyučení nebo
studium v oboru automobilového průmyslu, což je
výborný výsledek.
Organizační manažerkou T-Centra byla Mgr. Pekařová. Více naleznete na: www.vctu.cz/tcentrum.

English Camp
O prázdninách se konal 7. ročník letního příměstského
tábora plného angličtiny, Summer English Camp. Tábor
se uskutečnil opět v areálu Klubu lyžařů Struhy a proběhl
v prvním srpnovém týdnu. Zúčastnilo se 9 dětí. 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 Harry Potter. Dětem se věnovali dvě lektorky
a rodilý mluvčí.

Kurzy pro seniory
V roce 2015 jsme spolu s Nadačním fondem manželů Klausových uspořádali 7 kurzů pro
seniory v Pěnčíně, Radimovicích, Nové Vsi nad Popelkou, Žďáru u Mnichova Hradiště, Libštátě,
Karlovicích a Všelibicích. Celkem se zúčastnilo 70 seniorů. Jako pokračování jsme zorganizovali
1 kurz IVT ve VCT. Pokračuje kurz angličtiny s pěti účastníky. 16 seniorů navštěvuje ostatní
jazykové kurzy.

Veřejné zakázky, výběrová řízení
 Nadační fond Livie a Václava Klausových – Senioři komunikují (úspěšné)
 Škoda Auto, a. s. – podpora pro T-Centrum (neúspěšné)

Personální zajištění
Realizační tým
ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková
zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka
projektové manažerky: Ing. Lenka Krupařová
Andrea Svárovská
Eva Hauzrová (do 30. 6. 2015)
organizační manažerka: Mgr. Alena Jandíková
organizační manažerka T-Centra: Mgr. Jana Pekařová
účetní a sekretářka: Pavla Stará

Správní a dozorčí rada
Správní rada:
PhDr. Hana Maierová – předsedkyně
Mgr. Petra Houšková
Mgr. Otakar Špetlík
Mgr. Miroslav Vávra
Mgr. Lenka Nováková
Dr. Jindřich Houžvička, MBA
Dozorčí rada:
Mgr. Jana Svobodová – předsedkyně
PhDr. Mgr. René Brož
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

V Turnově 4. dubna 2016
Zpracovala: Jaroslava Dudková

Finanční zpráva
Náklady
501 Spotřeba materiálu

308.693,45

504 Zboží – učebnice

35.178,04

512 Cestovné

46.090,00

513 Náklady na reprezentaci

1.523,00

518 Ostatní služby

1,767.600,93

521 Mzdové náklady

2,956.590,00

524 Zákonné sociální pojištění
528 Ostatní sociální náklady
531 Daň silniční
542 Ostatní pokuty a penále
549 Jiné ostatní náklady
Celkem

512.605,00
565,00
25,00
484,00
26.690,00
5,656.044,42

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb

3,200.625,62

604 Tržby za prodané zboží

34.975,00

644 Úroky

15.032,56

649 Jiné ostatní výnosy

2.421,84

691 Provozní dotace

2,637.382,92

Celkem

5,890.437,94

Zisk
Rentabilita

234.393,52
4,14 %

Aktiva

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

400.000,00

400.000,00

132 Zboží na skladě

35.178,04

38.114,20

211 Pokladna

63.197,00

40.868,00

338,00

117,00

221 Účty v bankách

857.814,19

1,255.237,59

311 Odběratelé

285.770,00

362.930,00

346 Nároky na dotace

418.635,53

0,00

385 Příjmy příštích období

16.348,00

32.656,00

388 Dohadné účty aktivní

22.400,00

36.800,00

Celkem

2,099.680,76

2,166.722,79

Pasiva

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

321 Dodavatelé

106.830,49

69.023,00

331 Zaměstnanci

299.931,00

260.134,00

336 Zúčtování sociální a zdravotní

94.231,00

97.334,00

342 Ostatní přímé daně

72.754,00

37.821,00

344 Důchodové spoření

1.889,00

2.014,00

383 Výdaje příštích období

65.417,00

39.719,00

384 Výnosy příštích období

175.504,00

143.160,00

902 Vlastní jmění – základní vklad

200.000,00

200.000,00

911 Rezervní fond

993.678,94

1,083.124,27

89.445,33

234.393,52

2,099.680,76

2,166.722,79

063 Dlouhodobé cenné papíry do splatnosti

213 Ceniny

963 Účet výsledku hospodaření
Celkem

