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Hlavní cíle a oblasti činnosti v roce 2011 

 rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky 

 projektová činnost 

 spolupráce s našimi partnery 

 rekvalifikační kurzy 

 akreditační činnost 

 evaluace a firemní kultura 

 kurzy pro seniory 

 poradenství 

Vzdělávací nabídka 

V jarním semestru 2011 jsme realizovali 34 kurzů pro veřejnost, z toho 

28 jazykových kurzů (14 kurzů anglického jazyka, 3 francouzského a italského, 

2 německého, španělského a čínského jazyka, 2 kurzy českého jazyka pro cizince), 

1 kurz psychologie, 1 počítačový kurz, 1 přípravný kurz ČJ do primy, 4 kurzy pro 

seniory) – celkem pro 198 klientů.  

Pro firmy (Grupo Antolin, Kamax, Sklostroj, Resim, SFS-Intex, Etech, Trimu, 

Trevos, Toptec a Behr Czech Mnichovo Hradiště) jsme zorganizovali celkem 

32 převáţně jazykových kurzů. Prováděli jsme úvodní testování cizích jazyků podle 

SERR a organizovali zkoušky podle jazykových úrovní pro zájemce na konci semestru. 

V podzimním semestru jsme připravili 33 kurzů pro veřejnost, z toho 

30 jazykových kurzů (16 kurzů anglického jazyka, 4 kurzy francouzského jazyka, 

2 kurzy italského, španělského, čínského, francouzského a německého jazyka, 

2 kurzy českého jazyka pro cizince), 1 kurz psychologie, 2 kurzy IVT – celkem pro 

170 klientů. 

Nabízeli jsme speciální kurzy technické a obchodní angličtiny, kurzy FCE a ZD, 

Angličtinu po telefonu,… 

Kurzy IT jsme nabízeli v jednotlivých modulech podle specifických kompetencí – 

Word pro začátečníky a pokročilé, Excel pro začátečníky a pokročilé, Internet 
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a elektronické komunikace, Digitální fotografie a základy počítačové grafiky, Základy 

webdesignu a Základní ovládání počítače. 

Ve firmách proběhlo v podzimním semestru celkem 37 kurzů. 

Inovace 

Začali jsme vyučovat podle nových učebnic obecné angličtiny New English File 

a nakoupili jsme kvalitní doplňkové materiály pro lektory. 

Zúţili jsme lektorský tým na 24 plně kvalifikovaných lektorů. 

English Camp 

O prázdninách proběhl 2. ročník letního 

příměstského tábora plného angličtiny, Summer 

English Camp, který se konal od 8. do 12. srpna 2010 

v Rovensku pod Troskami a byl určen dětem od 8 do 

15 let. 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 Around the world. Děti 

byly neustále v přímém kontaktu s rodilými mluvčími 

z Velké Británie a Kanady. Zúčastnilo se 22 dětí ve 

věku od 8 do 14 let. 

Ve spolupráci s agenturou ARA jsme zajišťovali na letním táboře na Malé Skále 

dopolední výuku anglického jazyka za účasti 4 českých lektorů a dvou rodilých 

mluvčích z Velké Británie. 

Cizí jazyky za školou 

Pokračovali jsme v nabídce kurzů anglického, 

německého, španělského a francouzského jazyka pro 

ţáky druhých aţ devátých ročníků formou hodinových 

nebo dvouhodinových bloků, ve kterých vyučují čeští 
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lektoři a rodilý mluvčí Wesley Rasko. V hodinách uplatňují činnostní a herní princip. 

Byly realizovány 2 kurzy anglického jazyka (1 v Ohrazenicích) a jeden kurz 

německého a francouzského jazyka. 

Projektová činnost 

V roce 2011 jsme připravili tři nové projekty: 

 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém 

kraji – OP VK, realizace od 1. 1. 2012 

 Pracujeme s nadanými ţáky i s ţáky ohroţenými předčasným odchodem ze 

vzdělávání – OP VK, realizace od 1. 1. 2012 

 Aktivní návrat na trh práce po rodičovské dovolené – OP LZZ, tomuto 

projektu nebyla udělena dotace. 

 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka 

Třetím rokem pokračoval projekt Systém zvyšování kvality výuky AJ v rámci OP 

Vzděláním pro konkurenceschopnost. Projekt je financován Evropským sociálním 

fondem a ze státního rozpočtu ČR, zprostředkujícím subjektem je Liberecký kraj. 

Cílem projektu je podpořit a zvýšit kvalitu vyučování anglického jazyka na 

základních a středních školách v Turnově s pomocí rodilé mluvčí, zaváděním 

moderních vyučovacích metod, nácvikem klíčových kompetencí a novými výukovými 

činnostmi. Cílovými skupinami jsou ţáci základních škol, studenti středních škol 

a učitelé anglického jazyka. 

Pro učitele anglického jazyka byly uspořádány semináře zaměřené na vyuţití e-

learningového systému při vyučování. 

Projekt bude probíhat do 30. června 2012. 

Více o projektu na www.vctu.cz/anglictina 

Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky 

Do 30. září 2011 pokračoval projekt, který byl zaměřený na rozvoj 

psychologického poradenství na školách a na rozšíření nabídky vzdělávání ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných ţáků. Do projektu byly 
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partnersky zapojeny všechny základní a střední školy v Turnově. Financování bylo 

zajištěno z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Zprostředkujícím subjektem byl 

Liberecký kraj. Hlavní aktivity se zaměřovaly na psychologické poradenství pro ţáky 

ohroţené předčasným odchodem ze školy, na odbornou metodickou pomoc učitelům 

a webovou poradnu pro rodiče a učitele. Jako psycholog působila v roce 2011 

Mgr. Helena Jiránková. Projekt zahrnoval i sluţby speciální pedagoţky, která 

pomáhala se zvládáním anglického jazyka na prvním stupni ZŠ. Pro nadané ţáky 

probíhal kurz programování Imagine Logo a Klub anglického jazyka pod vedením 

rodilého mluvčího.  

V rámci projektu byli v rámci harmonizačních dnů podpořeni vybraní ţáci ohroţení 

předčasným odchodem ze škol a bylo jim usnadněno začlenění do kolektivu třídy. 

Výstupem projektu jsou dvě publikace:  

 Ţáci ohroţení předčasným odchodem ze 

vzdělávání 

 Problematika péče o nadané ţáky na 

základních a středních školách 

Více o projektu na www.vctu.cz/psycholog 

Nově a jinak v mateřských školách – systém vzdělávání 

Projekt Nově a jinak v MŠ je realizován v rámci OP Vzděláním pro 

konkurenceschopnost, je financován Evropským sociálním fondem a ze státního 

rozpočtu ČR a zprostředkujícím subjektem je Liberecký kraj. Projekt pokračoval 

20 vzdělávacími akcemi. O všechny programy byl velký zájem a všechny semináře 

byly zcela zaplněny. 

Semináře se vţdy konaly v Turnově a v Liberci. Seminář ke komunikaci s dítětem 

předškolního věku také v Semilech a v České Lípě. 

Všechny vzdělávací programy byly současně akreditovány MŠMT. 

Více o projektu na www.vctu.cz/materskeskoly 
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Akreditační činnost 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Tvorba DUM prostřednictvím programu PowerPoint 

 Tvorba DUM prostřednictvím programu Word 

 Tvorba DUM prostřednictvím programu Excel 

 Tvorba DUM v prostředí LMS Moodle 

V rámci projektu Nově a jinak v mateřských školách – systém vzdělávání 

 Vyuţití IT při tvorbě metodických listů a projektů 

 Grafomotorika pro předškolní děti 

 Prevence poruch řeči 

 Proţitková pedagogika a rozvoj tvořivosti dětí 

 Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ 

Rekvalifikační kurzy 

 Základy obsluhy osobního počítače 

 Základy podnikání 

Sociální oblast – akreditace MPSV 

 Pracovník sociální péče se zaměřením na přímou obsluţnou činnost  

 Úvod do problematiky komunikace s osobami se zdravotním postiţením 

 Jak umíme komunikovat? 

 Individuální plánování průběhu sociální sluţby 

 Kvalitní ošetřovatelská péče o seniory s vyuţitím prvků konceptu bazální 

stimulace 

Evaluace a firemní kultura 

Celý realizační tým VCT se proškolil v marketingu, absolvovali jsme e-learningový 

program Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce. Projektové manaţerky se 

zúčastnily několika seminářů: Elektronická monitorovací zpráva, Projektové a finanční 

řízení investičních projektů, Evropské dotace pro obce, Veřejné zakázky, EDULK.  
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Mgr. Tereza Prevuţňáková se zúčastnila mezinárodního workshopu Enhancing 

European Coorperation Through Strengthening Project Management Skills ve Svätém 

Juru na Slovensku. 

Navázali jsme 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. 

Spolupráce s partnery 

V rámci projektu EU peníze školám jsme zahájili spolupráci se 3. ZŠ v Ţiţkově ulici 

a ZŠ Ohrazenice, s Gymnáziem Turnov a OAHŠ, kde proběhl seminář k tvorbě DUM. 

V rámci DVPP probíhal kurz anglického jazyka pro učitelky 1. stupně ZŠ Skálova. 

Rekvalifikační kurzy 

V průběhu roku jsme zorganizovali celkem 6 rekvalifikačních kurzů Pracovník 

sociální péče,  

Tři kurzy se uskutečnily pro ÚP v Liberci, jeden pro firmu Attest, jeden pro S-Comp 

Centre CZ a jeden kurz pro veřejnost. Celkem jsme proškolili 97 pracovníků. 

Probíhala práce na projektu „Vzdělávejte se pro růst“, při které došlo k navázání 

spolupráce se sociálními zařízeními v Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a Ţelezném 

Brodě. Rozšířili jsme lektorský tým a nabídku akreditovaných seminářů. 

Semináře v sociální oblasti 

Pro pracovníky v sociálních sluţbách a na odborech sociálních věcí jsme 

zorganizovali 11 seminářů. Tři se uskutečnily na VCT pro zájemce, dva pro Sociální 

sluţby Semily, čtyři pro ZSST, jeden pro Domov Tereza a jeden pro DD Český Dub. 
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Kurzy pro seniory 

V roce 2011 jsme opět uspěli ve výběrovém řízení na 

pořádání kurzu Základy obsluhy PC v rámci projektu „Senioři 

komunikují“, který vyhlašuje Nadační fond manţelů Livie 

a Václava Klausových.  

Realizovali jsme zdarma 3 kurzy pro seniory-začátečníky, a to v Turnově, 

Jablonci nad Nisou a Semilech. 

Poradenství 

V rámci projektu Rovné příleţitosti, problematika péče o nadané ţáky pokračovala 

poradenská psychologická činnost pod vedením Mgr. Heleny Jiránkové, která byla 

k dispozici jednou měsíčně pro jednotlivé školy a kaţdou středu poskytovala 

konzultace rodičům, ţákům i pedagogům ve vzdělávacím centru. 

Kurzy českého jazyka pro cizince 

Pokračovali jsme ve spolupráci s libereckou pobočkou Správy uprchlických zařízení 

Ministerstva vnitra ČR a vyučovali češtinu pro cizince. Celkem proběhly tři kurzy 

převáţně určené pro vietnamské občany v Turnově a v Semilech. 

Úspěšná výběrová řízení 

 Nadační fond manţelů Livie a Václava Klausových – kurzy pro seniory 

 Správa uprchlických zařízení MV ČR – kurzy ČJ pro cizince 

 Správa uprchlických zařízení MV ČR – kurz PC pro cizince 

 Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. – intenzivní kurzy AJ 

 ÚP v Mladé Boleslavi – poradenské činnosti 

 ÚP v Liberci – rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče 
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Personální zajištění 

Realizační tým 2011 

ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková 

zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka 

projektoví manaţeři: Ing. Lenka Krupařová 

 Mgr. Tereza Prevuţňáková 

 Bc. Lukáš Václavík – do 30. 6. 2011 

organizační manaţerka: Mgr. Alena Jandíková 

účetní a sekretářka: Eva Broţová 

lektoři anglického jazyka: Lisa Powley, Nick Careswell, Wesley Neal Rasko 

Správní a dozorčí rada společnosti 

Správní rada: 

Předsedkyně: PhDr. Hana Maierová 

Členové: Mgr. Otakar Špetlík 

 Mgr. Miroslav Vávra 

 Mgr. Lenka Nováková 

 Mgr. Jan Rychlík 

 Dr. Jindřich Houţvička, MBA 

Dozorčí rada: 

Předseda: Mgr. Ondřej Halama 

Členové: Ing. Jaromír Pekař 

 Ing. Jana Rulcová 

Poradní sbor: 

Členové: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. 

 Ing. Milena Lednejová 

 Mgr. Jaromír Frič 
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 Mgr. Roman Mareš 

 Mgr. Ivo Filip 

 Ing. Martina Drahoňovská 

 Mgr. René Broţ 

V Turnově 14. března 2012 

Zpracovala: Jaroslava Dudková  
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Finanční zpráva 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu 367.948,00 

502 Spotřeba energie 77.762,00 

504 Zboží – učebnice 27.891,00 

511 Opravy a udržování 7.552,00 

512 Cestovné 45.395,00 

513 Náklady na reprezentaci 2.905,00 

518 Ostatní služby 1,562.513,00 

521 Mzdové náklady 2,917.867,00 

524 Zákonné sociální pojištění 743.579,00 

528 Ostatní sociální náklady 18.293,00 

549 Jiné ostatní náklady 28.940,00 

582 Poskytnuté členské příspěvky 6.000,00 

Celkem 5,806.645,00 

Výnosy 

602 Tržby z prodeje služeb 2,448.456,00 

604 Tržby za prodané zboží 28.146,00 

644 Úroky 5.079,00 

648 Zúčtování fondů 80.770,00 

649 Jiné ostatní výnosy 1.000,00 

691 Provozní dotace 3,313.247,00 

Celkem 5,876.698,00 

 

Zisk 70.053,00 

Rentabilita 1,21 % 
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Aktiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

132 Zboží na skladě 19.451,00 24.288,00 

211 Pokladna 51.272,00 55.968,00 

213 Ceniny 40,00 0,00 

221 Účty v bankách 2,081.270,00 1,427.177,00 

311 Odběratelé 213.392,00 330.388,00 

314 Poskytnuté provozní zálohy 1.000,00 0,00 

335 Pohledávky za zaměstnanci 1.488,00 1.175,00 

388 Dohadné účty aktivní 0,00 134.833,00 

Celkem 2,367.913,00 1,973.829,00 

 

Pasiva Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 

321 Dodavatelé 41.413,00 39.590,00 

331 Zaměstnanci 355.113,00 290.820,00 

336 Zúčtování sociální a zdravotní 87.621,00 64.888,00 

342 Ostatní přímé daně 59.862,00 47.389,00 

346 Nároky na dotace 646.006,00 360.406,00 

379 Jiné závazky 2.504,00 2.582,00 

383 Výdaje příštích období 0,00 0,00 

384 Výnosy příštích období 92.365,00 98.101,00 

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

911 Rezervní fond 700.000,00 800.000,00 

963 Účet výsledku hospodaření 183.029,00 0,00 

Celkem 2,367.913,00 1,903.776,00 

 

Rozdíl 70.053,00 

 


