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Hlavní oblasti činnosti v roce 2018
V roce 2018 pokračovaly ve Vzdělávacím centru Turnov dva velké projekty - Individuálně,
ale společně a jinak a Za jeden provaz. V září jsme zahájili projekt Podporujeme rozvoj dětí
a žáků, který je zaměřený na propojování formálního a neformálního vzdělávání. Využili jsme
dotační program MŠMT pro nadané žáky a realizovali projekt Stavíme a řídíme roboty. Byla
zahájena spolupráce s místní akční skupinou v rámci T-Centra. Pokračovali jsme
v administraci Šablon pro 7 škol a nabízeli odborné kurzy pro učitele MŠ a ZŠ. Dvojnásobně
se zvýšil počet účastníků v akreditovaných vzdělávacích programech pro MŠ. V rámci
projektu Za jeden provaz jsme podpořili mateřské školky Libereckého kraje částkou 3 756
673 Kč nákupem interaktivních tabulí, stolků, podlah, pomůcek a mzdovými příspěvky.
V letních měsících proběhla úprava firemního loga a webových stránek společnosti.
Nejvíce jsme se věnovali následujícím oblastem:
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Kurzy pro veřejnost
V jarním semestru 2018 jsme realizovali 19 jazykových kurzů pro veřejnost (11 kurzů
anglického jazyka, 1 kurz francouzského jazyka, 3 kurzy německého jazyka, 2 kurzy
španělského jazyka, 1 kurz italského jazyka, 1 kurz čínštiny a 4 individuální kurzy – celkem
pro 95 klientů. Ze zájmových kurzů se uskutečnil kurz Genealogie pro mírně pokročilé
a Základy fotografování – celkem pro 13 klientů.
V podzimním semestru jsme připravili 13 kurzů pro veřejnost (9 kurzů anglického jazyka,
1 kurz francouzského jazyka a jeden italského jazyka, 2 kurzy německého jazyka) – celkem
pro 70 klientů. Dále jsme realizovali kurz Genealogie pro začátečníky a Výpočetní techniku –
celkem pro 11 klientů.

Firemní vzdělávání
V roce 2018 jsme zorganizovali celkem 89 jazykových 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, Formplast, Crytur, spol. s.r.o., Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., SFS Intec, s.r.o.,
Kulturní centrum Turnov, Trevos, KV Final, ZEA Sedmihorky, Vopos účetnictví, s.r.o., Schurter
spol. s.r.o., Wranovsky, Muzeum Turnov, Resim s.r.o., Crytur spol. s r.o.
Z odlišných kurzů jsme pořádali 3 IT kurzy (Kamax s.r.o., Zikuda – vodoh. stavby s.r.o.),
1 kurz Čeština pro cizince (Kamax) a 3 intenzivní jazykové kurzy angličtiny (Kamax).

Inovace
V srpnu jsme zorganizovali tři příměstské tábory s odborným tematickým zaměřením –
Summer English Camp, tábory Hrdinové z komiksů a Šikovné ruce, hbité nohy. V rámci TCentra jsme rozšířili naši nabídku o pilotní vzdělávací program Poznej sám sebe, ve kterém
jsme připravili ochutnávku pro zájmově nevyhraněné žáky, kteří se mohli seznámit s různými
oblastmi. Po celý rok jsme využívali formu e-mailingu k propagaci kurzů a seminářů. Zavedli
jsme čtyřstupňový systém robotického vzdělávání od MŠ po SŠ.
Během letních měsíců jsme se věnovali propagaci a PR organizace. Inovovali jsme logo
společnosti a webové stránky. Přijali jsme soubor opatření v rámci ochrany osobních údajů –
GDPR.

Projektová činnost
V roce 2018 pokračovala práce na dvou velkých projektech.



Individuálně, ale společně a jinak – OP VVV, realizace od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.
Za jeden provaz – OP VVV, realizace od 1. 11. 2016 do 30. 10. 2019. V září jsme
zahájili projekt Podporujeme rozvoj dětí a žáků, který je zaměřený na propojování
formálního a neformálního vzdělávání.

V rámci T-Centra jsme podpořili rozvoj robotických programů projektem MŠMT Stavíme
a řídíme roboty. Zapojili jsme se do projektu MAP Turnovsko II.
V rámci OP VVV jsme administrovali Šablony pro následující školy: ZŠ Rovensko pod
Troskami, ZŠ Hodkovice, ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ 28. října Turnov a ZŠ Skálova Turnov,
Gymnázium Turnov a Střední zdravotnickou školu v Turnově.

Individuálně, ale společně a jinak
Tříletý projekt, který byl zahájen
1. července 2016 v rámci OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání pod vedením MŠMT ve Výzvě
02.15.007, pokračoval po celý rok. Ke konci
roku skončili svou činnost na školách
poslední
psychologové
a speciální
pedagogové. Speciální pedagogové byli
podpořeni
částkou
5 070 238 Kč
a psychologové
sumou
3 814 386 Kč.
V projektu pokračují koordinátoři a sociální
pracovnice. Cílem projektu je podpora
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
pro všechny žáky – především pro děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí. Projekt se zaměřoval především na vytváření inkluzivního prostředí na
školách, metodickou podporu koordinátorů i odborných týmů a podporu osobnostního
a profesního rozvoje pedagogů v rámci DVPP. Do projektu bylo zapojeno 16 škol Libereckého
kraje.

Za jeden provaz
Projekt byl zahájen 1. listopadu 2016 a je realizován v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pod
vedením MŠMT v rámci Výzvy č. 02.16.010, Budování kapacit pro rozvoj škol. Řeší nastavení
kolegiální podpory formou mentoringu na základě vzájemného sdílení zkušeností a společné
práce mezi kolegy a kolegyněmi ve dvaceti mateřských školách Libereckého kraje. Podporuje
společnou výměnu zkušeností a sdílení společných cílů mezi vedením a zaměstnanci. V roce
2018 proběhla 2. etapa projektu, ve které začali proškolení interní mentoři předávat své
zkušenosti svým kolegům – mentees a společně zlepšovat své vzdělávací a výchovné
působení ve školkách. Zaměřovali se na oblast čtenářské a matematické pregramotnosti
a individualizaci vyučování. V rámci projektu byly všechny školky vybaveny interaktivními
stolky nebo tabulemi a dalšími pomůckami v celkové hodnotě 3 085 961 Kč.

Podporujeme rozvoj dětí a žáků
Projekt byl zahájen 1. Září 2018 a je realizován v rámci OP VVV – Budování kapacit pro
rozvoj škol II, potrvá do 31. 8. 2021. Podstatou projektu je propojování formálního
a neformálního vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů, které budou realizovány při
společném vyučování na základních školách a pro nadané žáky v T-Centru VCT. Tematicky se
zaměřujeme na rozvoj matematických kompetencí, které jsou potřebné pro zvládání
robotiky, a na rozvoj klíčových humanitních kompetencí s názvem Paměť regionu a vytváření
kulturního povědomí. V každé oblasti zpracováváme šest vzdělávacích programů, které jsou
určeny pro děti z MŠ a žáky ZŠ. Každý program tvoří společně dva učitelé a dva lektoři
z neformálního vzdělávání. Navzájem sdílejí své zkušenosti a snaží se propojovat formální
a neformální přístupy a prostředí i používat digitální techniku při vyučování. Do projektu jsou
zapojeny MŠ a ZŠ z Turnova, Semil, Lomnice nad Popelkou a Hodkovic.

Akreditační činnost
MŠMT






Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Magformers v geometrii pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Základy výuky kritického myšlení pro učitele MŠ
Logopedická prevence v předškolní výchově
Obnova akreditace organizace VCT

Evaluace, firemní kultura a další vzdělávání
Pokračovali jsme ve spolupráci s novinami Turnovsko v akci, ve kterých jsme pravidelně
inzerovali naši vzdělávací nabídku.
Zveřejňovali jsme každý měsíc inzerci v Hlasech a ohlasech Turnovska a čtvrtletně zasílali
newslettery našim klientům.
Plánovitě probíhala 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 říjnu 2018 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, dodržováním etického kodexu a pravidly GDPR. Lektoři byli vyzváni
k dalšímu sebevzdělávání.

Sociální oblast
V roce 2018 byl dvakrát – v jarním a podzimním termínu – organizován kvalifikační kurz
Pracovník sociální péče, celkem bylo proškoleno 19 pracovníků.
Dále proběhly 4 odborné semináře, které se konaly ve VCT a v ZSST. Seminářů –
Komunikační dovednosti a osobnost pracovníka v SS, Emoční inteligence v pečovatelství – se
zúčastnilo celkem 51 pracovníků.

Školství
V rámci kurzů DVPP proběhly kurzy:
Anglický jazyk – mírně pokročilí, Anglický
jazyk – středně pokročilí pro ZŠ Skálova,
Anglický jazyk – začátečníci pro ZŠ
Koberovy, Anglický jazyk – mírně pokročilí
pro ZŠ Žižkova Turnov, Anglický jazyk začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí pro
ZŠ 28. října Turnov. Celkem 7 kurzů.
Tradičně jsme realizovali přípravné kurzy
matematiky a českého jazyka pro uchazeče
do primy (4 kurzy) a 1. ročníku (2 kurzy),
celkem pro 58 účastníků. Pro školy jsme zorganizovali kurz Matematická pregramotnost pro
ZŠ a administrovali Šablony na šesti školách.

Vzdělávání pro pedagogy mateřských škol
Celkem se uskutečnilo 9 akreditovaných
seminářů k následujícím tématům:






Rozvoj čtenářské pregramotnosti
a grafomotoriky (19 účastníků)
Rozvoj
matematické
pregramotnosti (25)
Specifika
práce
pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ (11)
Proč dítě zlobí? (18)
Kreslíme a modelujeme v MŠ (5)



Celostní přístup k řešení lehkých mozkových dysfunkcí aneb co víme a nevíme
o ADHD (17)

Kurzy byly organizovány ve VCT, Liberci a Jablonci nad Nisou. Celkem se zúčastnilo
101 učitelek MŠ.
Organizační manažerkou vzdělávání byla Mgr. Tereza Prevužňáková.

T-Centrum
V roce 2018 probíhalo celkem 13 různých
programů: Logico pro nejmenší (12 žáků),
Logico 2 (4), Puzzle your world (4), Create
your world (4), Imagine your world (5),
Programování je hra 1 (8), Programování je
hra 2 (4), Fyzika kolem nás (12), Tajemství
mikrosvěta (4), Bonjour la France (5),
Matematika s klokanem (2). K největšímu
rozvoji programů došlo v robotice, ve které
jsme realizovali 5 různých programů: Hravá
robotika pro nejmenší (22), Robotika pro
začátečníky (12), Robotika pro mírně
pokročilé (6), Robotika pro pokročilé (4), Robotika pro středoškoláky (5). Jako novinku jsme
nabídli nevyhraněným nadaným žákům kurz Poznej sám sebe (8), ve kterém se seznámili
formou ochutnávky s různými obory – fyzikou, biologií, historií a francouzštinou.
Celkem se účastnilo 78 dětí, žáků a studentů, někteří ve dvou programech. Od září začala
spolupráce s MAS a několik kurzů bylo podpořeno z projektu MAP Turnovsko II.
Organizační manažerkou T-Centra byla Bc. Marcela Jandová.
Více naleznete na: www.vctu.cz/t-centrum

Projekt Stavíme a řídíme roboty
Projekt byl realizován od března do
prosince 2018 a jeho cílem bylo vytvořit
a realizovat tři vzdělávací programy pro
workshopy
robotiky
a vytvořit
tak
čtyřstupňový systém robotického vzdělávání
pro nadané žáky, který by doplnil nabídku TCentra. V rámci projektu jsme koupili nové
stavebnice WeDo, Mindstorms, Vex
a notebooky. Program pro středoškoláky
jsme realizovali ve spolupráci s Fakultou
elektroniky ČVUT v laboratoři CIIRCu, kde se
konaly dva čtyřhodinové workshopy pro
středoškoláky. Celý projekt byl zakončen uspořádáním společné akce Odpoledne s roboty, na
kterém žáci prezentovali výsledky jednotlivých programů. Akce se zúčastnili nejen rodiče
a sourozenci, ale i zájemci z řad veřejnosti.

Projekt finančně podpořilo ze 70 % MŠMT v rámci dotačního programu Podporujeme
nadané žáky základních a středních škol, 30 % poskytlo VCT.

Příměstské tábory
O prázdninách se konaly tři příměstské
tábory: 8. ročník Summer English Campu
(21 žáků), Hrdinové z komiksů (13 žáků) a tábor
Šikovné ruce, hbité nohy (19 žáků). Tábory se
uskutečnily jednak v areálu Klubu lyžařů Struhy
a jednak ve VCT v prvním, druhém a třetím
srpnovém týdnu. Zúčastnilo se celkem 54 dětí.
Cílem táborů bylo posílit přirozenou a poutavou
formou
komunikační
dovednosti
dětí
v anglickém jazyce, seznámit je s různými
technikami
a řemesly
a přiblížit
jim
vědeckotechnický pokrok spojený s hrdiny
komiksů. Dopoledne probíhala v naučném
duchu, odpoledne se konaly výlety a pohybové
i zájmové aktivity. Dětem se věnovali odborní
lektoři a pracovníci Vzdělávacího centra.

Kurzy pro seniory
V letošním roce pokračoval kurz anglického jazyka pro seniory. Celkem 20 lidí ve věku nad
šedesát let navštěvovalo jazykové kurzy.

Veřejné zakázky – úspěšná výběrová řízení





Projekt Stavíme a řídíme roboty v rámci dotačního programu MŠMT Podporujeme
nadané žáky základních a středních škol
Projekt Podporujeme rozvoj dětí a žáků
Výběrové řízení na nákup pomůcek do MŠ – nákup interaktivních tabulí, stolků
a podlah
Výběrové řízení na nákup tabletů a stavebnic

Personální zajištění
Realizační tým
ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková
zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka
projektové manažerky: Ing. Lenka Krupařová
Mgr. Tereza Prevužňáková
organizační manažerka: Mgr. Alena Jandíková
organizační manažerka T-Centra: Bc. Marcela Jandová
účetní a sekretářka: Pavla Stará

Správní a dozorčí rada 2018
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
Mgr. Martina Marková
Ing. Jana Rulcová
Poradní sbor:
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr.
Mgr. Jaromír Frič
Mgr. Michal Loukota
Mgr. Ivo Filip
Ing. Eva Antošová

V Turnově 4. dubna 2019
Zpracovala: Jaroslava Dudková

Finanční zpráva
Náklady
501 Spotřeba materiálu

1,193.604,00

504 Zboží – učebnice

31.373,00

512 Cestovné

11.248,00

513 Náklady na reprezentaci

4.675,00

518 Ostatní služby

2,947.304,33

521 Mzdové náklady

4,727.870,00

524 Zákonné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
543 Odpis nedobytné pohledávky
549 Jiné ostatní náklady
Celkem

788.266,00
3.868,00
29.666,00
2,503.403,65
12,241.277,98

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb

4,157.735,00

604 Tržby za prodané zboží

31.324,00

644 Úroky
691 Provozní dotace
Celkem

Zisk
Rentabilita

107,22
8,135.150,40
12,324.316,62

83.038,64
0,68 %

Aktiva

Stav k 1. 1. 2018

Stav k 31. 12. 2018

400.000,00

0,00

132 Zboží na skladě

46.206,20

37.302,20

211 Pokladna

50.332,00

58.098,00

48,00

95,00

2,779.003,38

5,849.419,89

311 Odběratelé

560.377,00

642.011,00

314 Poskytnuté provozní zálohy

-20.464,09

585.030,59

335 Pohledávky za zaměstnanci

1.377,00

0,00

12,045.401,03

19,696.249,43

385 Příjmy příštích období

23.232,00

22.885,00

388 Dohadné účty aktivní

65.600,00

0,00

Celkem

15,951.112,52

26,891.091,11

Pasiva

Stav k 1. 1. 2018

Stav k 31. 12. 2018

179.391,10

199.520,90

13,822.571,26

24,663.431,26

331 Zaměstnanci

398.511,00

469.549,00

336 Zúčtování sociální a zdravotní

123.870,00

62.252,00

31.553,00

56.535,00

379 Jiné závazky

2.902,00

-626,85

383 Výdaje příštích období

5.888,00

550,00

384 Výnosy příštích období

101.253,00

71.668,00

902 Vlastní jmění – základní vklad

200.000,00

200.000,00

1,081.467,32

1,085.173,16

3.705,84

83.038,64

15,951.112,52

26,891.091,11

063 Dlouhodobé cenné papíry do splatnosti

213 Ceniny
221 Účty v bankách

346 Nároky na dotace

321 Dodavatelé
324 Přijaté zálohy

342 Ostatní přímé daně

911 Rezervní fond
963 Účet výsledku hospodaření
Celkem

