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Hlavní oblasti činnosti v roce 2020 

Rok 2020 byl celý poznamenán pandemií Covid 19, která neumožnila normální fungování 
Vzdělávacího centra. Po většinu roku nemohly probíhat kurzy pro veřejnost. Většina firem 
zastavila 11. března své vzdělávání a do konce roku 2020 ho neobnovila. Práce se nezastavila 
pouze na našich dvou projektech, které se zaměřovaly na tvorbu vzdělávacích programů. Jejich 
pilotáž se ve školách a VCT ale nemohla uskutečnit. Pokračovali jsme v administraci Šablon pro 
6 škol. Malou část kurzů pro veřejnost a některé kurzy DVPP jsme realizovali v distanční formě. 
Nejvíce jsme se věnovali následujícím oblastem: 

 kurzy pro veřejnost 

 firemní vzdělávání 

 projektová činnost 

 sociální oblast 

 školství 

 akreditační činnost 

 T-Centrum 

 Šablony  

Kurzy pro veřejnost 

V jarním semestru jsme hned od počátku semestru (od 11. 3.) museli přerušit realizaci 
kurzů pro veřejnost. Několik setkání jsme uskutečnili v druhé polovině června a v září. 

V podzimním semestru jsme již od září pokračovali v začatých kurzech a od října jsme 
v několika kurzech začali s online výukou. 

Ve třech kurzech pokračovala výuka španělštiny, v pěti kurzech se vyučovala angličtina, 
v jednom kurzu pokračovala francouzština. Všechny kurzy by měly být dokončeny v březnu 
2021.  

Byla odučena pouze polovina lekcí z kurzu Genealogie a Excelu pro začátečníky. 

Firemní vzdělávání 

V roce 2020 jsme začali se 71 jazykovými kurzy pro následující firmy: Grupo Antolin Turnov, 
s.r.o., Centrum TOPTEC, Trima, s.r.o., Kamax, s.r.o., Formplast, Crytur, spol. s.r.o., Sklostroj 
Turnov CZ, s.r.o., SFS Intec, s.r.o., Trevos, KV Final, ZEA Sedmihorky, Schurter spol. s.r.o., Vyva 
Plast, s.r.o., SFS intec s.r.o., Crytur spol. s r.o. 

Počátkem března většina firem ukončila vzdělávání. Online kurzy pokračovaly pouze 
v Trimě, s.r.o., Centru TOPTEC, SFS intec, s.r.o. a Cryturu. 

Inovace 

V rámci společného projektu s MAS jsme doplnili naši technickou základnu o 3D tiskárnu 
a vypracovali vzdělávací program, který by měl doplnit naše robotické kurzy. 



Většina našich lektorů se vyškolila v distančním vzdělávání. Od září jsme nabídli firmám 
a veřejnosti online vzdělávání. 

Realizační tým VCT využívá při řízení projektů videokonference, meetingy a webináře. 

Projektová činnost 

V roce 2020 jsme ukončili projekt pro MŠ Za jeden provaz. Věnovali jsme se přípravě dvou 
nových projektů, které nebyly kvůli omezeným prostředkům v koronavirové krizi schváleny. 

Pokračovala práce na projektu Podporujeme rozvoj dětí a žáků, který je zaměřený na 
propojování formálního a neformálního vzdělávání. 

Celý rok jsme se věnovali projektu Hrátky s fyzikou, který je určený pro gymnaziální 
vzdělávání. 

V rámci T-Centra jsme byli zapojeni do projektu MAP Turnovsko II. 

V rámci OP VVV jsme administrovali Šablony pro následující školy: ZŠ Rovensko pod 
Troskami, ZŠ Hodkovice, ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ 28. října Turnov, ZŠ Skálova Turnov 
a Gymnázium Turnov. 

S ukončením dvou projektů nás opustily k 31. 6. dvě projektové manažerky – Ing. Krupařová 
a Mgr. Prevužňáková. 

Podporujeme rozvoj dětí a žáků 

Projekt byl zahájen 1. září 2018 a je realizován v rámci OP VVV – Budování kapacit pro rozvoj 
škol II a měl končit 31. 8. 2021. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli po celý rok pilotovat, 
prodloužili jsme ukončení projektu až do 31. 12. 2021. Podstatou projektu je propojování 
formálního a neformálního vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů, které jsou 
realizovány při společném vyučování na základních školách a pro nadané žáky v T-Centru VCT. 
Tematicky se zaměřujeme na rozvoj matematických kompetencí, které jsou potřebné pro 
zvládání robotiky a na rozvoj klíčových humanitních kompetencí s názvem Paměť regionu 
a vytváření kulturního povědomí. V každé oblasti zpracováváme šest vzdělávacích programů, 
které jsou určeny pro děti z MŠ a žáky ZŠ. Každý program tvoří společně dva učitelé a dva 
lektoři z neformálního vzdělávání. Navzájem sdílejí své zkušenosti a snaží se propojovat 
formální a neformální přístupy a prostředí i používat digitální techniku při vyučování. Do 
projektu jsou zapojeny MŠ a ZŠ z Turnova, Semil, Lomnice nad Popelkou a Hodkovic. Hlavní 
projektovou manažerkou je Bc. Marcela Jandová. 

Hrátky s fyzikou 

Projekt byl zahájen se zpožděním 1. prosince 2019. Zaměřuje se na tvorbu 17 fyzikálních 
aplikací, které jsou určeny studentům vyššího gymnázia a zájemcům o konkrétní fyzikální jevy. 
Každá aplikace představuje jeden fyzikální jev pomocí interaktivní simulace s různými 
funkcemi a parametry, s obrázky a příklady, s kterými žáci pracují v hodinách. Každá aplikace 
má základní a náročnější variantu a variantu pro samostudium žáků se zpětnou vazbou. Dvě 
aplikace budou uzpůsobeny žákům se SVP. Aplikace vyvíjejí dva programátoři a designový 
grafik ve spolupráci se šesti fyzikáři. Do projektu jsou zapojena tři gymnázia – z Turnova, 
Jilemnice a Jablonce nad Nisou. Každé gymnázium bylo vybaveno 17 notebooky pro ověřování 
aplikací. Předpokládané ukončení projektu je plánováno na 30. září 2022. 



Hlavní projektovou a finanční manažerkou je Mgr. Alena Jandíková 

Akreditační činnost 

MŠMT 

 Excel snadno a rychle 

 LMS Moodle 

 Anglický jazyk – začátečníci 1 

 Anglický jazyk – mírně pokročilí 1 

 Anglický jazyk – středně pokročilí 1 

 Anglický jazyk – pokročilí 1 

Evaluace, firemní kultura a další vzdělávání 

Pokračovali jsme ve spolupráci s novinami Turnovsko v akci, zveřejňovali jsme inzerci 
v Hlasech a ohlasech Turnovska a v newsletterech klientům. 

Vzhledem k ukončení dvou projektů a odchodu dvou projektových manažerek proběhla 
restrukturalizace a evaluace realizačního týmu. Došlo k přeskupení pracovních oblastí 
a výraznému zeštíhlení organizace vzhledem k probíhající pandemii. 

Nabídli jsme digitální školení v distančním vzdělávání všem lektorům. Někteří neměli zájem 
o online výuku a ukončili s námi spolupráci. 

K 30. červnu 2020 nás opustily dvě projektové manažerky – Ing. Lenka Krupařová 
a Mgr. Tereza Prevužňáková.  

V září se ujala organizace kurzů pro veřejnost a firmy Bc. Monika Švancarová. 

Sociální oblast 

V roce 2020 byl dvakrát – v jarním a podzimním termínu – organizován kvalifikační kurz 
Pracovník sociální péče, celkem bylo proškoleno 23 pracovníků. 

Vzhledem k situaci proběhl pouze jeden seminář Komunikačních dovedností pro organizaci 
Slunce všem.  

Podzimní kurz organizovala v kombinační formě Bc. Monika Švancarová. 

Školství 

V rámci kurzů DVPP probíhaly v omezeném měřítku kurzy: Anglický jazyk – středně pokročilí 
pro ZŠ Skálova, Anglický jazyk – mírně pokročilí pro ZŠ 28. října Turnov, Anglický jazyk – mírně 
pokročilí pro ZŠ Koberovy, Anglický jazyk – mírně pokročilí a začátečníci pro ZŠ Žižkova Turnov, 
Anglický jazyk – začátečníci pro SZŠ Turnov, Anglický jazyk – mírně pokročilí a středně pokročilí 
pro Gymnázium Turnov. Celkem 9 kurzů. 

Pro Gymnázium Turnov a SZŠ Turnov jsme organizovali 4 kurzy LMS Moodle. 

Administrovali jsme Šablony na šesti školách. 



Organizovala Mgr. Alena Jandíková. 

Vzdělávání pro pedagogy mateřských škol 

Pro MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov jsme organizovali kurz Excel snadno a rychle. 

Organizovala Mgr. Alena Jandíková. 

T-Centrum 

V roce 2020 jsme částečně realizovali 14 různých programů humanitně, technicky 
a přírodovědně zaměřených. Vzdělávací programy musely být přerušeny počátkem března, 
částečně pokračovaly v průběhu června. V září jsme na některé programy navázali dalším 
pokračováním a zahájili nové programy, které musely být přerušeny již v říjnu. Po rozvolnění 
v prosinci proběhlo jen několik setkání. 

V jarním semestru jsme nabídli od února následující vzdělávací programy: Programování je 
hra (9 žáků), Hravá robotika pro nejmenší (9 žáků ve dvou skupinách), Robotika pro 
začátečníky (8 žáků ve dvou skupinách), Robotika pro mírně pokročilé (13 žáků ve třech 
skupinách), Puzzle your world (6 žáků), Create your world (5 žáků). 

Za podpory MAP Turnovsko II proběhly 3 programy: Metoda dobrého startu, Matematika 
s klokanem a Tvůrčí psaní. 

V podzimním semestru jsme zahájili vzdělávací programy: Programování je hra (6 žáků), 
Hravá robotika pro nejmenší (13 žáků ve třech skupinách), Robotika pro začátečníky (10 žáků 
ve dvou skupinách), Robotika pro mírně pokročilé (5 žáků), Create your world (16 žáků ve dvou 
skupinách. 

Za podpory MAP Turnovsko II jsme částečně realizovali Matematiku s klokanem a 3D tisk.  

Celkem se účastnilo 102 dětí a žáků, někteří ve dvou programech. 22 žáků bylo podpořeno 
v rámci MAP Turnovsko II. 

Z většiny kurzů se uskutečnila pouze 3 setkání. 

Tradičně jsme realizovali v jarním semestru přípravné kurzy matematiky a českého jazyka 
pro uchazeče do primy (2 kurzy, celkem pro 32 žáků) a 1. ročníku (2 kurzy, celkem pro 35 žáků). 

Na podzim se rozjely dlouhodobé přípravné kurzy českého jazyka a matematiky do 
1. ročníku (celkem 24 žáků) a primy (celkem 18 žáků). V nouzovém stavu kurzy pokračovaly 
distanční formou. 

Organizovala Bc. Marcela Jandová. 

Příměstské tábory 

O prázdninách se konaly tři příměstské tábory: 9. ročník nglish campu pro mladší a starší 
žáky (37 žáků) a Cesta do minulosti (21 žáků). Tábory se uskutečnily v areálu Klubu lyžařů 
Struhy v prvním, druhém a třetím srpnovém týdnu. Zúčastnilo se celkem 58 dětí. Cílem táborů 
bylo posílit přirozenou a poutavou formou komunikační dovednosti dětí v anglickém jazyce, 
seznámit je s různými technikami a hrami a přiblížit jim hravým způsobem naši historii. 



Dopoledne probíhala v naučném duchu, odpoledne se konaly výlety a pohybové i zájmové 
aktivity. Dětem se věnovali odborní lektoři a pracovníci vzdělávacího centra. 

Kurzy pro seniory 

V letošním roce pokračoval kurz anglického jazyka pro seniory, který navštěvovalo sedm 
klientů. Kurz pokračoval online výukou. 

Veřejné zakázky – příprava projektů 

V rámci projektu Hrátky s fyzikou jsme realizovali veřejnou zakázku na nákup 54 notebooků 
pro tři gymnázia v Turnově, Jablonci nad Nisou a Jilemnici. 

Prognóza společnosti na rok 2021 

Vzhledem k pokračující pandemii Covidu 19 a trvání nouzového stavu můžeme působit jen 
ve velmi omezeném měřítku. Snažíme se udržet kontinuitu vzdělávání ve všech našich 
oblastech – ve školství, sociální oblasti, veřejnosti i některých firmách – alespoň minimálním 
počtem distančních kurzů. Jsme plně závislí na zájmu veřejnosti a firem. 

Nedokážeme odhadnout, kdy se současná situace zlepší, kdy se k nám naši klienti vrátí 
a v jakém měřítku se nám podaří obnovit naši činnost. 

Snažíme se inovovat naši nabídku a rozšířit ji v letních měsících.  

Pracujeme na současných projektech, ale potřebujeme nové výzvy, abychom mohli 
podpořit stabilitu společnosti. V současné situaci jsou všechny výzvy utlumeny.  

Náš hospodářský výsledek v roce 2021 nedokážeme z těchto důvodů odhadnout. 

  



Personální zajištění 

Realizační tým 

ředitelka: PaedDr. Jaroslava Dudková 

zástupce ředitelky: Mgr. Jan Voňavka 

projektová manažerka: Ing. Lenka Krupařová (do 30. 6. 2020) 

organizační manažerka vzdělávání pro veřejnost: Mgr. Tereza Prevužňáková (do 30. 6. 2020) 

projektová manažerka a organizační manažerka pro školství: Mgr. Alena Jandíková 

projektová manažerka a organizační manažerka T-Centra: Bc. Marcela Jandová 

organizační manažerka pro soc. oblast a veřejnost: Bc. Monika Švancarová (od 1. 9. 2020) 

účetní a sekretářka: Pavla Stará 

Správní a dozorčí rada 

Správní rada: 
PhDr. Hana Maierová – předsedkyně 
Mgr. Petra Houšková 
Eva Kordová 
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. 
Mgr. Jaromír Frič 
Mgr. Michal Loukota 
Mgr. Ivo Filip 
Ing. Eva Antošová 
 
 
V Turnově 25. března 2021 

Zpracovala: Jaroslava Dudková  



Finanční zpráva 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu 963.687,66 

504 Zboží – učebnice 10.025,25 

512 Cestovné 355,00 

513 Náklady na reprezentaci 672,00 

518 Ostatní služby 2,035.723,28 

521 Mzdové náklady 4,831.916,00 

524 Zákonné sociální pojištění 923.208,00 

527 Zákonné sociální náklady 6.712,00 

531 Daň silniční 100,00 

542 Ostatní pokuty a penále 487,00 

548 Manka a škody 29.890,10 

549 Jiné ostatní náklady 28.937,84 

Celkem 8,831.714,13 

Výnosy 

602 Tržby z prodeje služeb 2,787.908,00 

604 Tržby za prodané zboží 10.130,00 

644 Úroky 488,72 

648 Zúčtování fondů 53.520,00 

691 Provozní dotace 5,729.439,80 

Celkem 8,581.486,52 

 

Zisk –250.227,61 

Rentabilita –2,83 % 

  



Aktiva Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020 

132 Zboží na skladě 35.417,14 7.580,94 

211 Pokladna 65.467,00 51.665,00 

213 Ceniny 0,00 361,00 

221 Účty v bankách 6,537.273,68 4,375.848,76 

311 Odběratelé 543.825,00 255.577,00 

314 Poskytnuté provozní zálohy 359.101,36 0,00 

346 Nároky na dotace  25,215.589,74 9,016.339,68 

378 Jiné pohledávky 0,00 20.440,00 

381 Náklady příštích období 1.118,00 0,00 

385 Příjmy příštích období 0,00 10.373,00 

Celkem 32,757.791,92 13,738.185,38 

 

Pasiva Stav k 1. 1. 2020 Stav k 31. 12. 2020 

321 Dodavatelé 53.631,82 66.770,00 

324 Přijaté zálohy 30,913.714,26 12,154.168,00 

325 Ostatní závazky 0,00 35.045,00 

331 Zaměstnanci 337.879,00 330.760,00 

336 Zúčtování sociální a zdravotní 117.270,00 114.033,00 

342 Ostatní přímé daně 49.417,00 50.120,00 

379 Jiné závazky –2.485,15 0,00 

383 Výdaje příštích období 1.170,00 4.075,00 

384 Výnosy příštích období 115.025,00 114.792,00 

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

911 Rezervní fond 971.069,60 918.649,99 

963 Účet výsledku hospodaření 1.100,39 –250.227,61 

Celkem 32,757.791,92 13,738.185,38 

 

 


