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Hlavní cíle a oblasti  
činnosti v roce 2006 

 
- rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky 
- projektová činnost 
- interní a externí evaluace 
- akreditační činnost 
- projektová spolupráce s našimi partnery 
- zlepšení firemní kultury 

 
 

 
Projektová 
činnost 

 
VCT  bylo v roce 2006 nositelem dvou projektů v sociální 
oblasti. Druhým rokem pokračoval projekt Vzděláním 
k pracovnímu zařazení a 1. září 2006 začal projekt 
Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě. Oba projekty jsou 
financovány z ESF a státního rozpočtu ČR. 
Jako partneři jsme se podíleli na projektu S Krakonošem u 
počítače, který je zaměřen na vzdělávání venkovského 
obyvatelstva. Naši lektoři zabezpečovali výuku v Mírové pod 
Kozákovem, Bělé a Chuchelně a Pasekách n. J. Do projektu 
se zapojilo 8  lektorů anglického a německého jazyka, 3 
lektoři IVT. Byly vytvořeny a uskutečnily se tři e-
learningové kurzy:  anglický jazyk pro středně pokročilé, 
německý jazyk pro středně pokročilé a digitální fotografie. 
V rámci projektu pokračovala činnost e-learningového 
centra.  
Podíleli jsme se na projektu PRVO organizovaném 
Společností pro Jizerské hory, v jehož rámci jsme realizovali 
dva kurzy základů podnikání. 
 
 
Vzděláním k pracovnímu zařazení 
Projekt pokračoval ve spolupráci s našimi partnery (Město 
Turnov, Úřad práce v Semilech, Střední zdravotnická škola 
v Turnově, Zdravotně sociální služby Turnov) druhým 
kurzem Pracovník sociální péče se zaměřením pro přímou 
obslužnou péči. Bylo rekvalifikováno 17 pracovnic a 
vytvořeno a spolufinancováno několik pracovních míst. 
V říjnu byl zahájen rekvalifikační kurz Osobní asistent pro 
děti a mladistvé, který potrvá až do března 2007. 
Během celého roku byla vykonávána supervize projektu a 
poradenská činnost pro zájemce a účastníky kurzu.  
 

 

 

Přehled pracovníků VCT - rok 
2006 

Počet externích lektorů: 71 

Počet vlastních 
pracovníků: 

9 

Přehled kurzů Krakonoš za rok 
2006 

Počet kurzů:    19 

Přehled kurzů PRVO za rok 
2006 

Počet kurzů: 4 

Počet účastníků: 40 
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Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě 
Projekt je zaměřený na vzdělávání v sociální oblasti. 
Pokračuje ve vzdělávání osobních asistentů a nabízí 
speciální odborné semináře pro pečovatele, manažery 
zdravotních a sociálních služeb a sociální pracovníky a 
manažery místních samospráv. Byl zahájen 1.9.2006 a 
potrvá do 30.6.2008.  
27. listopadu se konala zahajovací konference projektu, 
které se zúčastnili zástupci městských úřadů, vedoucí 
sociálních zařízení a členové správní a dozorčí rady.  
V listopadu a prosinci proběhla první část cyklu seminářů  - 
Základy rehabilitace a tanec pro seniory a Validační 
techniky a reminiscenční dovednosti. Supervizi projektu 
vykonává PhDr. Tomešová z NVF v Praze. 
 
 

 
Akreditační 
činnost 

 
V roce 2006  jsme pokračovali  v akreditační činnosti dvěma 
vzdělávacími programy: 
Tvorba www stránek a Osobní asistent pro děti a dospělé. 
Celkem jsme nabízeli 12 rekvalifikačních vzdělávacích 
programů a programů DVPP: 
Administrativní pracovník s rozšířenou výukou AJ nebo NJ 
Základy podnikání 
Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou 
péči 
Osobní asistent pro děti a mladistvé  
Obsluha osobního počítače  
Základy práce na PC  
Tvorba internetových stránek 
Obsluha osobního počítače  
Anglický jazyk DVPP A1, A2, B1, B2 

 

 
Přehled kurzů v sociální oblasti za 
rok 2006 

Název kurzu Poč. 
vyuč. 
hodin 

Poč. 
absol. 

Pracovník 
sociální péče P1 
(1) 

24 12 

Osobní asistent 
pro dospělé a 
seniory 

130 16 

Pracovník 
sociální péče P1 
(2) 

140 17 

Pracovník 
sociální péče M 
(1) 

140 13 

Pracovník 
sociální péče M 
(2) 

70 13 

Osobní asistent 
pro děti a 
mladistvé 

104 11 

Seminář - 
Validace 

14 15 

Seminář - 
Rehabilitace a 
tanec 

8 13 

Seminář - 
Zajištění kvality 
služeb 

16 16 

Celkem 646 126 

Přehled rekvalifikačních kurzů 
za rok 2006 

Počet kurzů: 2 

Počet účastníků: 13 

Vzdělávací  
nabídka 

 
V roce 2006 se rozšířila nabídka vzdělávacích kurzů pro 
veřejnost, instituce, firmy a školy. 
V jarním semestru jsme realizovali 21 kurzů pro veřejnost, 
z toho 13 kurzů anglického jazyka, celkem pro 102 klientů. 
V podzimním semestru jsme organizovali 26 kurzů pro 
veřejnost, z toho 18 kurzů anglického jazyka, celkem pro 
133 klientů. 
Velmi intenzivně spolupracujeme s firmami Grupo Antolin, 
Kamax, Resim, SFS, Sklostroj, Vrabec a Vrabec a dalšími. 

 
Přehled krátkých kurzů VCT za 
rok 2006 

  veřejnost firmy 

Počet 
kurzů: 

47 54 

Počet 
účastníků: 

235  
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Evaluace  
a firemní kultura 
 

Během podzimu proběhla externí a interní evaluace 
společnosti, kterou provedla v rámci své diplomové práce 
Mgr. A. Kotasková. Zjištěné nedostatky, týkající se 
především organizace kurzů, firemní kultury a propagace 
byly již z větší části odstraněny. 
Všichni lektoři byli proškoleni a seznámeni s informačním 
systémem a vyučovací technikou. K výměně zkušeností 
mohou využívat diskusní forum prostřednictvím webových 
stránek. Tři lektoři vystudovali Distanční minimum na UP 
v Olomouci. Dva lektoři se zúčastnili výměny zkušeností 
v Liege a Dijonu. 
Realizační tým  se zaměřil na zlepšování úrovně firemní 
kultury – nové webové stránky, zlepšení propagace a 
prezentace firmy, možnosti občerstvení, materiály pro 
účastníky kurzů,… 
Zahájili jsme testování klientů podle SERR a používání 
mezinárodních testů k ověřování úrovní jazyků. 
  
 

 
Spolupráce  
s partnery 

 
V rámci projektů v sociální oblasti jsme intenzivně 
spolupracovali se zakladatelem společnosti Městem Turnov, 
především s odborem sociálních věcí a Zdravotně sociálními 
službami v Turnově. 
Pro zaměstnance školských zařízení jsme organizovali ve 
spolupráci se SZŠ v Turnově kurzy první pomoci. 
V oblasti DVPP pokračoval kurz pro učitelky 1. stupně ZŠ. 
VCT úspěšně spolupracovalo s Úřadem práce v Semilech. 
Pořádali jsme dva rekvalifikační kurzy pro sociální 
pracovníky ohrožené ztrátou zaměstnání. 
 
 
 

Zahraniční  
aktivity 

 
Europa – mit Methode 
V letošním roce byl zakončen mezinárodní projekt v rámci 
Sokrates Grundtvig Europa – mit Methode, na kterém pod 
vedením IIZ DVV- Institutu pro mezinárodní spolupráci  
Svazu německých Volkshochschulen pracovaly instituce 
celoživotního vzdělávání z Německa, Francie, Holandska, 
Polska a VCT za ČR. Počátkem června jsme se stali 
organizátory mezinárodního workshopu německých, 
polských a českých studentů z Gymnázia Turnov na téma 

 



Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.                        5                           Výroční zpráva 2006 

společných osudů lidí z pohraničních oblastí. 
V říjnu se konala závěrečná konference projektu 
v Szamotulech v Polsku. Produktem projektu se stalo CD 
s popisem a metodickým průvodcem ke čtyřem modulům 
projektu zaměřeným na vzdělávání – Evropa na ulici, 
Evropa – moje šance, Multi- Evropa a Konec s tlustou 
čarou. 
 
 

 
Řídící orgány 
společnosti 

 
Správní rada společnosti 
předsedkyně: PhDr. Hana Maierová, starostka 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 OAHŠ Turnov,  
Ing. Václav Formánek - podnikatel,  
René Brož - vedoucí odboru školství MÚ Turnov, 
 
Dozorčí rada společnosti 
předseda: Mgr. Miroslav Vávra, ředitel Gymnázia Turnov 
členové: Mgr. Lenka Nováková - ředitelka SZŠ Turnov,  
Mgr. Karel Bárta - ředitel ZŠ v Turnově,   
Ing. Martina Drahoňovská – HR manažerka Kamax,  
Vlasta Knoblochová - úřednice odboru školství MÚ Turnov 
 
Správa společnosti,  
ředitelka společnosti: PaedDr. Jaroslava Dudková  
zástupce ředitelky: Mgr. Pavel Coufal. 
projektová manažerka: Ing. Lenka Krupařová  
účetní, administrativa: Eva Brožová  
administrace kurzů: Mgr. Adéla Kotasková  
e-learning, správce sítě: Mgr. Jan Voňavka  

 

 
 
Zpracovala: PaedDr. Jaroslava Dudková 
Grafická úprava: Mgr. Pavel Coufal 
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Přílohy výroční zprávy: 
 
 
Příloha účetní uzávěrky      str. 7 
 
Shrnutí výsledku auditorské zprávy    str. 9 
 
Rozvaha         str. 10 
 
Výkaz zisku a ztráty      str. 11 
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