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Charakteristika společnosti
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní
vzdělávání občanů v oblasti rekvalifikačního, inovačního a zájmového vzdělání. Výuka probíhá
formou podzimních a jarních semestrů.
VCT organizuje kurzy Univerzity třetího věku pro občany starší padesáti let.
Zabývá se projektovou a poradenskou činností.
Obecně prospěšná společnost sdružuje turnovské střední školy a je řízena správní radou,
která je tvořena zástupci škol, Města Turnov, podnikateli a zástupcem TU Liberec. Činnost
kontroluje dozorčí rada.

Základní činnosti společnosti
Vzdělávání v rekvalifikačních, motivačních,odborných a zájmových kurzech
Projektová činnost – příprava a realizace projektů
Poradenská činnost – profesní a kariérové poradenství

Správa společnosti v r. 2005
ředitelka společnosti: PaedDr. Jaroslava Dudková,
zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Coufal
administrativní pracovnice, účetní: Eva Brožová
projektová manažerka: Ing. Lenka Krupařová
e-learningový specialista: Jan Voňavka

Správní rada společnosti v r. 2005
Předsedkyně: PhDr. Hana Maierová, místostarostka Turnova
členové: Prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc. - TU Liberec, Mgr. Jan Rychlík - ředitel Úřadu
práce Semily, Ing. Jaromír Pekař - místostarosta Turnova, Ing. Milena Lednejová - ředitelka
ISŠ Turnov, Mgr. Jiří Mašek - ředitel SUPŠ a VOŠ Turnov, Mgr. Otakar Špetlík - ředitel
Obchodní akademie a Hotelové školy Turnov, Ing. Václav Formánek - podnikatel, René Brož vedoucí odboru školství MÚ Turnov.

Dozorčí rada společnosti v r. 2005
Předseda: Mgr. Miroslav Vávra , ředitel Gymnázia Turnov
členové: Mgr. Lenka Nováková - ředitelka SZŠ Turnov, Mgr. Karel Bárta - ředitel ZŠ v
Turnově, Ing. Martina Drahoňovská - personální manažérka firmy Kamax, Vlasta
Knoblochová - úřednice odboru školství MÚ Turnov
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Hlavní cíle společnosti v r. 2005
-

rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky
akreditační činnost
vybudování zázemí pro činnost VCT v samostatném traktu budovy Gymnázia Turnov
zahájení projektu Vzděláním k pracovnímu zařazení
projektová spolupráce s našimi partnery

Rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky
V roce 2005 se VCT soustředilo na rozšiřování a zkvalitňování vzdělávacích kurzů pro
veřejnost, instituce, firmy a školy.
V jarním semestru 2005 jsme realizovali 13 kurzů pro veřejnost, z toho 7 kurzů anglického
jazyka, celkem pro 65 klientů.
V podzimním semestru jsme organizovali 20 kurzů pro veřejnost, z toho 11 kurzů anglického
jazyka, celkem pro 108 klientů.
Rozšířili jsme spolupráci s firmami a institucemi, pro které jsme dodali celkem 26 jazykových
kurzů. Našimi největšími partnery se staly firmy Kamax a Grupo Antolin, dále Resim,Vrabec a
Vrabec, Sklostroj, SFS,…
Zlepšili jsme úroveň jazykových kurzů, které nabízíme i v rámci DVPP.
Akreditační činnost
18. května 2005 se Vzdělávací centrum Turnov stalo akreditovanou vzdělávací institucí pro
provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. MŠMT ověřilo naši způsobilost
k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Od roku 2004 je VCT akreditovanou institucí pro provádění rekvalifikací.
Získali jsme akreditaci na následující vzdělávací programy:
Základy podnikání
Základy obsluhy osobního počítače
Obsluha osobního počítače
Pracovník sociální péče se zaměřením pro
přímou obslužnou péči
Osobní asistent pro handicapované dospělé a
seniory
Anglický jazyk – začátečníci A1
Anglický jazyk – mírně pokročilí A2
Anglický jazyk pro středně pokročilé - B2
Vybudování zázemí pro činnost VCT
Po dohodě s ředitelem gymnázia a se
souhlasem rady a zastupitelstva města bylo
rozhodnuto, že dojde k přemístění učebny
výtvarné výchovy a IVT do hlavní budovy
gymnázia a samostatný trakt budovy
s vlastním vchodem bude využíván pro
činnost VCT. Město poskytlo na přesun,
renovaci učeben, zřízení kanceláří a celkovou
úpravu objektu dotaci ve výši 200 000 Kč.
VCT se podílelo částkou 84 068 Kč
z rezervního fondu.
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V nových prostorách vznikly tři učebny a dvě kanceláře.
Učebna U1 a kancelář pro projektovou manažerku a účetní byly vybaveny v rámci projektu
Vzděláním k pracovnímu zařazení, učebna U2 byla vybavena z projektu S Krakonošem u
počítače jako konzultační a e-learningové centrum a třetí jazyková učebna z vlastních
prostředků VCT.

Vzděláním k pracovnímu zařazení
1.září 2005 jsme zahájili projekt Vzděláním k pracovnímu zařazení. Podstatou projektu je
zavedení
systému
rekvalifikačního
vzdělávání
v oboru
pečovatelství
a
osobní asistence. Součástí
dvouletého projektu jsou tři
typy rekvalifikačních kurzů:
Pracovník sociální péče se
zaměřením
na
přímou
obslužnou
péči,
Osobní
asistent pro handicapované
dospělé a seniory a Osobní
asistent pro mladistvé a děti.
Manažerkou projektu se stala
Ing.
Lenka
Krupařová.
Projekt
je
určen
pro
nekvalifikované
osoby
ohrožené nezaměstnaností a
nezaměstnané v Libereckém
kraji. Jeho součástí je i poradenská činnost a tvorba nových pracovních míst. Našimi partnery
jsou Město Turnov, Úřad práce Semily a Střední zdravotnická škola v Turnově. Uvedený
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, finanční
podpora činí 4 644 360 Kč.
Projekt byl představen veřejnosti na slavnostním zahájení, které se konalo 7. listopadu 2005.

Spolupráce s dalšími subjekty
Naším hlavním partnerem je Úřad práce v Semilech, pro který jsme od února 2005
připravovali projekt Equal S Krakonošem u počítače, na jehož realizaci se podílíme. Cílem
projektu je vzdělávání venkovského obyvatelstva v podkrkonošském regionu.
Lektoři VCT zajišťovali šest kurzů anglického jazyka a tři kurzy německého jazyka
v Chuchelně, Mírové pod Kozákovem, Bělé a Pasekách nad Jizerou.
Od května 2005 spolupracujeme se Společností pro Jizerské hory jako partneři v projektu
PRVO, který se zaměřuje na obnovu podnikání ve venkovských oblastech.
Připravili jsme k akreditaci rekvalifikační kurz Základy podnikání, který zajišťujeme našimi
lektory nejen v Turnově, ale i ve Frýdlantě.
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V oblasti zahraničních aktivit spolupracujeme na projektu Sokrates Grundtvig Europa – mit
Methode, v jehož rámci jsme byli pořadateli mezinárodní konference pro partnery
z Německa, Francie a Polska ve dnech 3. – 6. června 2005 v Sedmihorkách. Nositelem
projektu je Internationaler Verband der deutschen Volkshochschulen.
Podílíme se na dvou projektových modulech, a to na přípravě modulu pro multiplikátory EU a
na přípravě modulu mezinárodního divadelního workshopu na téma společných lidských
osudů.

Finanční zpráva
Přehled výsledků hospodaření za rok 2005
Náklady
501 Spotřeba materiálu
502 Spotřeba energie
504 Zboží-učebnice
512 Cestovné
513 Náklady na repezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
549 Jiné ostatní náklady
Celkem:

337.230
12.037
5.740
4.488
2.077
143.659
442.956
92.605
8.948
1.651.720

Výnosy
602 Tržby z prodeje služeb
604 Tržby za prodané zboží
644 Úroky
691 Provozní dotace
Celkem:

942.431
1.372
1.222
718.393
1.663.418

Rozdíl: 11.698
Rentabilita: 0,71 %
Město Turnov jako zakladatel VCT vložilo do začátku 200 000
Kč, které byly z části
vynaloženy na technické vybavení kanceláře a prezentaci společnosti a dále slouží jako
finanční rezerva.
Přehled majetku a závazků za rok 2005
Aktiva
132 Zboží na skladě
211 Pokladna
213 Ceniny
221 Účty v bankách
261 Peníze na cestě
311 Odběratelé
314 Poskytnuté
prov.zál.
378 Jiné pohledávky
911 Fondy
Celkem:

k 1.1.2005

Pasiva

k 31. 12. 2005

6.400
51.499
109
197.378
0
10.270
1.000

12.479
6.283
3.779
959.140
0
182.031
1.000

0
12.794
266.656

-10.490
12.794
1.154.222

316
321
331
333
336

Ostatní pohledávky
Dodavatelé
Zaměstnanci
Ostatní záv.vůči zam.
Zúčt.soc.a zdrav.

342 Ostatní přímé daně
384 Výnosy příštích období

Rozdíl: 11.698
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k 1.1.2005

22.882
25.526
0
950
4.504
200.000

k 31. 12.
2005

23.750
84.503
201.286
3.166
27.933
42.073
747.019

