
  
2016 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 

Vzdělávací centrum Turnov 
obecně prospěšná společnost 

Jana Palacha 804 
511 01 Turnov 
IČ 260 04 674 



Hlavní oblasti činnosti v roce 2016 

Rok 2016 byl pro Vzdělávací centrum až do 1. června „bezprojektový“. Zaměřili jsme se na 
přípravu nových projektů, na firemní kurzy, kurzy pro veřejnost a rozvoj T-Centra. Využili jsme 
dva dotační programy pro nadané žáky. Liberecký kraj podpořil přírodovědně a technicky 
orientované workshopy a MŠMT podpořilo projekt „Otvíráme dveře do světa vědy“, který byl 
určen pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a studenty středních škol. Věnovali jsme se akreditacím 
vzdělávacích programů pro „Šablony“ a evaluaci organizace. 
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Kurzy pro veřejnost 

V jarním semestru jsme realizovali 18 jazykových kurzů pro veřejnost, (7 kurzů anglického 
jazyka, 4 kurzy francouzského jazyka, 1 kurz španělského jazyka, 2 kurzy německého jazyka, 
1 kurz čínského a 1 kurz italského jazyka – celkem pro 88 klientů. 

V podzimním semestru jsme připravili 20 kurzů pro veřejnost, (8 kurzů anglického jazyka, 
4 kurzy francouzského jazyka, 3 kurzy španělského a jeden italského jazyka, 3 kurzy 
německého jazyka – celkem pro 96 klientů. 

Firemní vzdělávání 

V roce 2016 jsme zorganizovali celkem 84 
převážně 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, Mahle 
Behr, Formplast, Crytur, spol. s.r.o., Sklostroj 
Turnov CZ, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., Kulturní 
centrum Turnov, Trevos, Beneš a Lát, Granát 
Turnov, KV Final, Obec Lomnice nad 
Popelkou, VHS Turnov, ZEA Sedmihorky, 
Vopos účetnictví, s.r.o., Schurter spol. s.r.o. 

Z odlišných kurzů jsme pořádali 3 Kurzy první pomoci (Mahle Behr Mnichovo Hradiště, Obec 
Lomnice nad Popelkou a AC Turnov), 4 IT kurzy (Mahle Behr, Kamax s.r.o., VHS Turnov, Grupo 
Antolin Turnov), 1 kurz obchodních dovedností (Granát Turnov) a 1 intenzivní jazykový kurz 
němčiny (Kamax). 



Inovace 

V srpnu jsme zorganizovali tři příměstské tábory s odborným tematickým zaměřením – 
Summer English Camp, tábor s programy T-Centra a Cestu z města, seznámení se starými 
řemesly. Nastavili jsme třístupňovou koncepci T-Centra a programy jednotlivých workshopů. 
Po celý rok jsme využívali formu e-mailingu k propagaci kurzů a seminářů. 

Projektová činnost 

V roce 2016 jsme zahájili práci na dvou 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. 6. 2019 

V rámci T-Centra jsme podpořili technické a přírodovědné workshopy dotačním 
programem MŠMT Otvíráme dveře do světa vědy a dotačním programem Libereckého kraje. 

VCT dokládalo udržitelnost projektů: Nově a jinak v MŠ, Rovné příležitosti, Vytváříme 
podmínky pro školní úspěšnost a Výuka angličtiny s rodilou mluvčí. 

Připravili jsme k předložení dvě žádosti o dotační programy a projekt pro mateřské školky 
Za jeden provaz. 

Individuálně, ale společně a jinak 

Tříletý projekt byl zahájen 1. července 2016 v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pod 
vedením MŠMT ve Výzvě 02.15.007 Inkluzivní vzdělávání. Jeho cílem je podpora rovného 
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny žáky – především pro děti ze socioekonomicky 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekt obsahuje několik aktivit: podporuje 
vznik školních poradenských pracovišť, rozvíjí spolupráci pedagogických pracovníků, 
psychologů, speciálních pedagogů, sociálních služeb a rodiny, podporuje osobnostní a profesní 
rozvoj učitelů v rámci DVPP a podporuje školy při zavádění společného vyučování. Do projektu 
se zapojilo 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 konverzaci a sdílení společných cílů mezi vedením a zaměstnanci. Pod vedením 
externích mentorů a odborných konzultantů předávají vyškolení interní mentoři své 
zkušenosti a know-how svým spolupracovníkům v oblasti čtenářské a matematické 
pregramotnosti a v individualizaci vyučování. V rámci projektu budou všechny školky vybaveny 
interaktivními stolky nebo tabulemi a pomůckami. 

  



Akreditační činnost 

MPSV 

 Emoční inteligence v pečovatelství 

 Psychologické aspekty sociální práce 

MŠMT 

 Angličtina – začátečníci 

 Angličtina – mírně pokročilí 

 Angličtina – středně pokročilí 

 Angličtina – pokročilí 

 Francouzský jazyk – začátečníci 

 Francouzský jazyk – mírně pokročilí 

 Asertivita v životě pedagoga 

 Komunikace v obtížných situacích 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft PowerPoint 

 Internet a cloudové služby pro učitele 

 Čtenářská gramotnost 

 Čtenářská pregramotnost 

 Matematická pregramotnost 

 Individualizace ve vzdělávání 

 Osobnostně sociální rozvoj 

Evaluace, firemní kultura a další vzdělávání 

Pokračovali jsme ve spolupráci s novinami Turnovsko v akci, ve kterých jsme pravidelně 
inzerovali naši vzdělávací nabídku. 

Zahájili jsme pravidelnou měsíční inzerci v Hlasech a ohlasech Turnovska a pravidelné 
zasílání newsletterů našim klientům. 

Plánovitě probíhala autoevaluace a 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 září 2016 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 a dodržováním etického kodexu. Lektoři byli vyzváni k dalšímu 
sebevzdělávání. 

V rámci absolventské praxe Marcely Jandové, DiS. byla provedena SWOT analýza naší 
vzdělávací společnosti zaměřená na fungování společnosti, na největší hrozby a příležitosti 
rozvoje společnosti a obraz Vzdělávacího centra ve veřejnosti a firemním prostředí. K silným 



stránkám společnosti patří dobré jméno a dlouhá tradice na trhu se vzděláváním, široká 
nabídka kurzů a seminářů a kvalita vzdělávání vycházející ze spolupráce s kvalitními lektory. 

Mezi slabé stránky patří spolupráce s Městem Turnov, nedostatečná propagace, finanční 
problémy v neprojektovém období a nemožnost vymezení přesných kompetencí 
zaměstnanců, která vyplývá z měnících se požadavků trhu a způsobuje nárazově velké 
pracovní zatížení. 

Sociální oblast 

V roce 2016 byl dvakrát organizován rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče, celkem bylo 
proškoleno 24 pracovníků. 

Dále proběhly 3 odborné semináře, které se konaly ve VCT a v CS seniorů Mělník. Seminářů 
se zúčastnilo celkem 43 pracovníků. Uskutečnily se následující semináře: Etika v sociální práci, 
Paliativní péče a Psychologické aspekty sociální péče. 

Školství 

V rámci kurzů DVPP proběhly kurzy: Anglický jazyk – začátečníci, Anglický jazyk – mírně 
pokročilí pro ZŠ Skálova, Anglický jazyk – mírně pokročilí, Francouzský jazyk – začátečníci pro 
OA, HŠ a SOŠ Turnov, Asertivita v životě pedagoga a Komunikace v obtížných situacích na ZŠ 
Skálova. 

V uplynulém roce jsme organizovali jazykové kurzy přímo na školách: AJ na ZŠ Skálova, ŠJ 
na OA, HŠ a SOŠ – celkem pro 36 žáků. 

Tradičně jsme organizovali přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro uchazeče do 
primy (4 kurzy) a 1. ročníku (2 kurzy). 

T-Centrum 

V roce 2016 probíhalo 10 programů: 
Tajemný svět dějů (5 žáků), Logico 2 (3 žáci), 
Create your world (8 žáků), Imagine your 
world (6 žáků), Programování je hra 1 
(7 žáků), Programování je hra 2 (5 žáků), 
Poznáváme naši minulost (4 žáků), Tvůrčí 
psaní (3 žáci), Fyzika kolem nás (5 žáků), 
Fyzika za školou (7 žáků). Celkem se účastnilo 
53 žáků, někteří ve dvou programech. 



Od Krajského úřadu Libereckého kraje 
jsme získali dotaci ve výši 50 000 Kč na 
technické a přírodovědné workshopy, 
kterých se zúčastnilo 31 žáků. S podporou 
Libereckého kraje byly realizovány 
následující programy: Automotive 
workshopy, Tajemný svět dějů, 
Programování 1 a 2, Fyzika 2 – Poznávej 
a hraj si. 

Organizační manažerkou T-Centra byla 
Pavla Stará. Více na: www.vctu.cz/t-centrum 

Projekt Otvíráme dveře do světa vědy 

Projekt byl realizován od března do prosince 2016 a jeho cílem bylo seznámit žáky 
a studenty s vědeckým pracovištěm a perspektivními technickými obory. Partnery projektu 
byly Technická univerzita v Liberci, středisko TOPTEC, pracoviště Akademie věd České 
republiky a iQLANDIA Liberec. 

Projekt probíhal formou workshopů a tří 
víkendových setkání. Celkem se zúčastnilo 
14 studentů středních škol a 17 žáků 
základních škol z Libereckého kraje – 
především z Turnova. 

Studenti pracovali ve workshopech na 
téma Světlo – fenomén současnosti 
a Multimédia. Žáci se seznamovali 
s nanotechnologiemi, kybernetikou, 
robotikou a vesmírem. Všechny dílny byly 
organizovány interaktivní formou. Po 
úvodním seznámení s odborným problémem 
řešili studenti a žáci pod vedením odborného lektora různé problémy, vytvářeli zajímavé 
produkty a ověřovali si v praxi poznatky ze školy nebo z úvodních částí workshopů. A co se 
naučili? Poznali vědecká pracoviště a ujasnili si, co všechno obnáší vědecký výzkum a jak 
rozsáhlé a důkladné poznatky jsou k němu potřeba, Mladší žáci se seznámili především formou 
hry s novými vědními obory, pro které se mohou v budoucnu rozhodnout. 

Projekt finančně podpořilo MŠMT v rámci dotačního programu „Podporujeme nadané žáky 
základních a středních škol“. 



Příměstské tábory 

O prázdninách se konaly tři příměstské 
tábory: 7. ročník Summer English Campu 
(19 žáků), Cesta z města (9 žáků) a tábor T-
Centra (10 žáků). Tábory se uskutečnily 
jednak v areálu Klubu lyžařů Struhy, jednak 
ve VCT v prvním, druhém a třetím srpnovém 
týdnu. Zúčastnilo se celkem 38 dětí. Cílem 
táborů bylo posílit přirozenou a poutavou 
formou komunikační dovednosti dětí 
v anglickém jazyce, seznámit je s původními 
řemesly a rukodělnými technikami a přiblížit 
jim činnost v technických a přírodovědných 
workshopech. Dopoledne probíhala 
v naučném duchu, odpoledne se konaly 
pohybové a zájmové aktivity. Dětem se 
věnovali odborní lektoři a pracovníci 
Vzdělávacího centra. 

Kurzy pro seniory 

V letošním roce se neuskutečnily 
samostatné kurzy pro seniory. 20 lidí ve věku 
nad šedesát let navštěvovalo jazykové kurzy, 
5 seniorů absolvovalo kurz Základy práce na PC. 

Veřejné zakázky, výběrová řízení 

 Projekt „Otvíráme dveře do světa vědy“ v rámci dotačního programu MŠMT 
„Podporujeme nadané žáky základních a středních škol“ 

 Podpora přírodovědně a technicky zaměřených workshopů T-Centra z dotačního 
programu Libereckého kraje 

  



Personální zajištění 

Realizační tým 

ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková 

zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka 

projektové manažerky: Ing. Lenka Krupařová 

 Mgr. Tereza Prevužňáková (od 1. 11. 2016)  

organizační manažerka: Mgr. Alena Jandíková 

organizační manažerka T-Centra: Pavla Stará 

účetní a sekretářka: Pavla Stará 

Správní a dozorčí rada 2016 

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. 
Ing. Milena Lednejová 
Mgr. Jaromír Frič 
Mgr. Michal Loukota 
Mgr. Ivo Filip 
Ing. Martina Drahoňovská 

V Turnově 2. dubna 2017 

Zpracovala: Jaroslava Dudková 
  



Finanční zpráva 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu 267.843,25 

504 Zboží – učebnice 43.122,93 

512 Cestovné 13.466,00 

513 Náklady na reprezentaci 3.652,00 

518 Ostatní služby 1,760.478,00 

521 Mzdové náklady 2,511.316,00 

524 Zákonné sociální pojištění 444.206,00 

528 Ostatní sociální náklady 2.244,00 

531 Daň silniční 225,00 

542 Ostatní pokuty a penále 30,00 

543 Odpis nedobytné pohledávky 2.520,00 

548 Manka a škody 8.344,60 

549 Jiné ostatní náklady 902.342,00 

Celkem 5,959.789,78 

Výnosy 

602 Tržby z prodeje služeb 2,827.398,00 

604 Tržby za prodané zboží 55.928,00 

644 Úroky 15.355,41 

648 Zúčtování fondů 100.000,00 

691 Provozní dotace 2,878.657,90 

Celkem 5,877.339,31 

 

Ztráta  –82.450,47 

Rentabilita –1,38 % 

  



Aktiva Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 

063 Dlouhodobé cenné papíry do splatnosti 400.000,00 400.000,00 

132 Zboží na skladě 38.114,20 37.695,42 

211 Pokladna 40.868,00 45.748,00 

213 Ceniny 117,00 288,00 

221 Účty v bankách 1,255.237,59 2,988.911,90 

311 Odběratelé 362.930,00 367.678,00 

314 Poskytnuté provozní zálohy 0,00 784.992,10 

335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 1.485,00 

346 Nároky na dotace 0,00 2,256.810,90 

385 Příjmy příštích období 32.656,00 21.682,00 

388 Dohadné účty aktivní 36.800,00 51.200,00 

Celkem 2,166.722,79 6,956.491,32 

 

Pasiva Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 

321 Dodavatelé 69.023,00 44.741,00 

324 Přijaté zálohy 0,00 5,000.609,00 

331 Zaměstnanci 260.134,00 335.157,00 

336 Zúčtování sociální a zdravotní 97.334,00 99.810,00 

342 Ostatní přímé daně 37.821,00 20.872,00 

344 Důchodové spoření 2.014,00 0,00 

383 Výdaje příštích období 39.719,00 3.412,00 

384 Výnosy příštích období 143.160,00 116.823,00 

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

911 Rezervní fond 1,083.124,27 1,217.517,79 

963 Účet výsledku hospodaření 234.393,52 –82.450,47 

Celkem 2,166.722,79 6,956.491,32 

 

 


