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HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2008 

• rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky 

• projektová činnost 

• akreditační činnost 

• projektová spolupráce s našimi partnery 

• evaluace a firemní kultura 

• kurzy pro seniory 

• poradenství 

ROZŠIŘOVÁNÍ A ZKVALITŇOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY 

V roce 2008 se rozšířila nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnost, instituce, 
firmy a školy. 

V jarním semestru jsme realizovali 19 kurzů pro veřejnost, z toho 11 kurzů 
anglického jazyka, celkem pro 106 klientů a 39 kurzů pro firmy (Grupo Antolin, 
Kamax, Sklostroj, Resim, Vrabec a Vrabec …). 

V podzimním semestru jsme organizovali 37 kurzů pro veřejnost, z toho 
14 kurzů anglického jazyka, celkem pro 259 klientů. 

Nabízeli jsme speciální kurzy technické angličtiny, kurzy FCE a ZD, 
telefonování, komunikačních dovedností, kurzy angličtiny pro prezentace a pro 
automobilový průmysl. Prováděli jsme jednotné testování cizích jazyků podle SERR. 

Kurzy IT jsme rozčlenili do jednotlivých modulů podle specifických 
kompetencí – Word pro začátečníky a pokročilé, Excel pro začátečníky a pokročilé, 
Internet a elektronická komunikace, Digitální fotografie a základy počítačové 
grafiky, Základy webdesignu a Základní ovládání počítače. 

Ve firmách proběhlo v první polovině podzimního semestru celkem 59 kurzů, 
poté byly v důsledku hospodářské krize redukovány. 

Naši nabídku jsme obohatili o výuku francouzštiny, čínštiny a znakové řeči. 

ANGLIČTINA ZA ŠKOLOU 

Od září jsme začali nabízet kurzy anglického jazyka 
pro žáky čtvrtých až devátých ročníků formou hodinových 
nebo dvouhodinových bloků, ve kterých se střídá česká 
lektorka s rodilou mluvčí. Pracují s malými skupinkami na 
základě činnostního a herního principu. 

Angličtina za školou 
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PROJEKTOVÁ ČINNOST 

V srpnu 2008 byl ukončen projekt Vzděláním k vyšší odbornosti a kvalitě, 
jehož náplní bylo vytváření a realizace vzdělávacích programů pro zadavatele 
a poskytovatele sociálních služeb. 26. srpna 2008 proběhla závěrečná konference. 
Celý projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu 
ČR. 

V říjnu 2008 jsme předložili na MPSV další dva projekty, které se zabývají 
vzděláváním zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb a problematikou návratu 
žen po mateřské dovolené na trh práce. 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, PROBLEMATIKA PÉČE O NADANÉ ŽÁKY 

Od září 2008 do září 2011 je Vzdělávací centrum 
Turnov nositelem projektu v rámci OP Vzdělání pro 
konkurenceschopnost „Rovné příležitosti, problematika 
péče o nadané žáky“. Projekt je zaměřen na rozvoj 
poradenství na školách a rozšíření nabídky vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně 
nadaných žáků. Do projektu jsou partnersky zapojeny 
všechny základní a střední školy v Turnově. Financování 
je zajištěno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 
Zprostředkujícím subjektem je Liberecký kraj. Hlavní 
aktivity se zaměřují na psychologické poradenství, 
odbornou metodickou pomoc učitelům, webovou 
poradnu pro rodiče a učitele. Projekt zahrnuje i služby 
speciálního pedagoga, který pomáhá se zvládáním 
anglického jazyka na prvním stupni ZŠ. Pro nadané žáky 
probíhá kurz programování Imagine Logo a Klub 
anglického jazyka. Více informací o projektu na  
www.vctu.cz/psycholog. 

AKREDITAČNÍ ČINNOST 

V roce 2008 jsme akreditovali několik odborných seminářů a následující 
vzdělávací programy: 

• Základy práce na PC 

• Obsluha osobního počítače 

• Anglický jazyk pro začátečníky – A1 

• Anglický jazyk pro mírně pokročilé – A2 

• Účetnictví s využitím počítače 

• Daňová evidence s využitím počítače 

• Pracovník sociální péče se zaměřením na výchovnou nepedagogickou 
činnost 

Celkem jsme nabízeli 8 rekvalifikačních vzdělávacích programů. 

���� Angličtina hrou (pro žáky s SPU)  
���� Imagine Logo  
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EVALUACE A FIREMNÍ KULTURA 

Realizační tým se zaměřil na zlepšování úrovně 
firemní kultury – správu webových stránek, zlepšení 
propagace a prezentace firmy, na materiály pro 
účastníky kurzů, přípravu propagačních letáků … 

Prováděli jsme testování klientů podle SERR a 
používali mezinárodní testy k ověřování úrovně 
jazyků. Dotazníky zjišťujeme spokojenost našich 
klientů s úrovní kurzů a metodickými postupy 
lektorů. 

 

SPOLUPRÁCE S PARTNERY 

V rámci projektů v sociální oblasti jsme intenzivně spolupracovali se 
zakladatelem společnosti Městem Turnov, především s odborem sociálních věcí, 
Zdravotně sociálními službami v Turnově a Náručí. 

Dlouhodobě spolupracujeme s úřady práce v Semilech, Mladé Boleslavi, Liberci 
a Jablonci nad Nisou. Zajišťovali jsme především zaměstnanecké rekvalifikace pro 
sociální oblast. 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY 

V jarním semestru jsme organizovali dva rekvalifikační kurzy pro pracovníky 
sociální péče pro Úřad práce v Semilech a společnost Attest. 

V podzimním semestru jsme realizovali zaměstnaneckou rekvalifikaci dvěma 
kurzy Pracovník sociální péče v Turnově a jedním kurzem v Horním Maxově. 

Celkem jsme proškolili 81 pracovníků v sociálních službách. 

Pro veřejnost proběhl jeden kurz účetnictví. 

Pro pracovníky v sociálních službách v našem regionu jsme zorganizovali dva 
semináře s tématikou demence a standardu číslo pět. Zúčastnilo se jich celkem 
34 pracovníků. 

KURZY PRO SENIORY 

V roce 2008 jsme opět uspěli ve výběrovém řízení na 
pořádání kurzu Základy obsluhy PC v rámci projektu Senioři 
komunikují, který vyhlásil Nadační fond manželů Livie 
a Václava Klausových.  

Realizovali jsme zdarma celkem 5 kurzů pro seniory-
začátečníky. Dva kurzy pro pokročilé si účastníci částečně 
hradili. 

Pro seniory připravujeme jednou měsíčně Výlety do 
světa hudby. Počítače pro seniory 

Propagační materiály 
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PORADENSTVÍ 

V rámci projektu Rovné příležitosti, problematika 
péče o nadané žáky jsme zahájili poradenskou 
psychologickou činnost pod vedením Mgr. Hynka Šály, 
který je k dispozici jednou měsíčně pro jednotlivé školy 
a každou středu poskytuje konzultace rodičům, žákům 
i pedagogům. 

Pro nezaměstnané jsme připravili motivační kurzy 
s různou náplní – od poradenské činnosti až po přípravu 
na přijímací pohovor.  

REALIZAČNÍ TÝM 2008 

ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková 

zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka 

projektové manažerky: Ing. Lenka Krupařová, Mgr. Jana Vélová 

organizační manažerka: Mgr. Alena Jandíková 

účetní a sekretářka: Eva Brožová 

lektorka anglického jazyka: Erin Yancey 

 
V Turnově 15. dubna 2009 

Zpracovala: Jaroslava Dudková 

Grafické zpracování: Jan Voňavka 
 

Psycholog Mgr. Hynek Šála 
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Náklady 

501 Spotřeba materiálu 313.119,00 

502 Spotřeba energie 45.615,00 

504 Zboží – učebnice 49.735,00 

512 Cestovné 22.182,00 

513 Náklady na reprezentaci 1.896,00 

518 Ostatní služby 1,436.435,00 

521 Mzdové náklady 1,944.914,00 

524 Zákonné sociální pojištění 407.547,00 

538 Ostatní daně a poplatky 1.110,00 

549 Jiné ostatní náklady 15.481,00 

591 Daň z příjmů 18.540,00 

Celkem 4,256.574,00 

Výnosy 

602 Tržby z prodeje služeb 2,730.183,00 

604 Tržby za prodané zboží 50.210,00 

644 Úroky 6.643,00 

648 Zúčtování fondů 601.127,00 

649 Jiné ostatní výnosy 647,00 

691 Provozní dotace 1,426.815,00 

Celkem 4,815.625,00 

 

Zisk 559.051,00 

Rentabilita 13,13 % 
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Aktiva Stav k 1.1.2008 Stav k 31.12.2008 

132 Zboží na skladě 11.064,00 11.596,00 

211 Pokladna 4.773,00 48.124,00 

213 Ceniny 0,00 60,00 

221 Účty v bankách 1,426.049,00 1,623.939,00 

311 Odběratelé 297.164,00 333.223,00 

314 Poskytnuté provozní zálohy 2.785,00 1.000,00 

316 Ostatní pohledávky 21.565,00 0,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00  941,00 

Celkem 1,763.400,00 2,018.883,00 

 

Pasiva Stav k 1.1.2008 Stav k 31.12.2008 

321 Dodavatelé 98.179,00 76.390,00 

331 Zaměstnanci 173.352,00 238.236,00 

336 Zúčtování sociální a zdravotní 41.377,00 53.955,00 

341 Daň z příjmů 65.760,00 -34.260,00 

342 Ostatní přímé daně 34.162,00 39.430,00 

346 Nároky na dotace 0,00 665.953,00 

383 Výdaje příštích období 196.253,00 0,00 

384 Výnosy příštích období 319.440,00 186.628,00 

398 Dohadné účty pasivní 33.750,00 33.500,00 

902 Vlastní jmění – základní vklad 200.000,00 200.000,00 

963 Účet výsledku hospodaření 601.127,00 559.051,00 

Celkem 1,763.400,00 2,018.883,00 

 

Rozdíl 0,00 

 


