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1. ÚVOD  
 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily ( dále SVČ Turnov), se sídlem Husova ul. 77, 
511 01 Turnov  je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zřízené 1. 10. 1993 Městem Turnov, dle vyhlášky č. 
432 MŠMT ČR z 31. 7. 1992. Zřizovací listina příspěvkové organizace SVČ Turnov byla vydaná v roce 2001, 
poslední aktualizace 2009. 

Zápis do sítě škol:  21. 4. 1996,  IZO: 108 036 502 

Ředitel: od 1. 8. 2012 - Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil 

IČO: 00855022 Školská rada nebyla zřízena.  

 

2. PŘEDSTAVUJEME ŽLUTOU PONORKU TURNOV 
 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže – Žlutá ponorka Turnov (dále jen „středisko“ nebo „Žlutá ponorka“) 
má velice různorodou činnost. Jádro tvoří malý tým stálých zaměstnanců rozdělený na: vedoucí pedagogy, 
kteří spolu s ředitelem zajišťující kromě pedagogické činnosti i práci organizační, fungování kanceláře, PR  
a projekty. Druhá část týmu zajišťuje účetní agendu, správu vybavení, správu a úklid objektů. Řada z dílčích 
činností vnitřního provozu střediska je zajišťována externími pracovníky. Před prázdninami bylo rozhodnuto  
o doplnění stávajícího stálého týmu zaměstnanců o vedoucí vznikajícího volnočasového klubu. 

Změněné organizační schéma 9/2014  : 
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Tým Žluté ponorky ve šk. roce 2013/14 

Rozdělení pracovníků 

ROK 
ZAMĚSTNANCI 

CELKEM 
INTERNÍ 
PEDAGOGOVÉ 

INTERNÍ 
NEPEDAGOGOVÉ 

EXTERNÍ 

SPRÁVCE 
EXTERNÍ 

PEDAGOGOVÉ 
OSTATNÍ EXTERNÍ ZAMĚSTNANCI 
(VČETNĚ ROZHODČÍCH, PRAKTIKANTŮ,…) 

2013/14 61 3 2 1 26 cca 40 

 

Nelze opomenout také řadu dobrovolníků z řad starších dětí, rodičů a příznivců Žluté ponorky, kteří se 
podílejí na mnoha akcích z pouhého nadšení pro věc. 

 

Koncepce práce 

Cílovou skupinou jsou dle zákona "žáci  
a studenti SŠ". Žlutá ponorka Turnov se nyní 
věnuje převážně žákům a to ještě z 80% věku 
od 6 do 12 let. Toto úzké zaměření chceme 
do budoucna rozšířit. Proběhly první pokusy 
s kurzy pro dospělé (kresba), s předškoláky 
pracujeme skrze MŠ při organizaci festivalu 
Turnovská Mateřinka. Pro středoškoláky  
v nabídce mnoho možností zatím nemáme. 

V nadcházejícím roce chceme začít 
s pravidelným strategickým plánováním 
organizace a založit externí poradní orgán 
složený ze zástupců našich partnerů, města  
a spolupracujících organizací. 

Způsob financování organizace rozhodně není optimální (nízká transparentnost výpočtu normativu KÚ, 
způsob stanovení provozního rozpočtu), všechny naše objekty jsou dlouhodobě podfinancované. Značnou část 
kapacit proto musíme věnovat údržbě a technickému řešení nutných oprav k zajištění provozu, pak zbývá 
menší prostor pro soustředění se na vlastní obsah zájmového vzdělávání a kvalitu nabízených aktivit. 

PŘEDSTAVUJEME 
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 BUDOVA ŽLUTÉ PONORKY TURNOV, Husova 77 

Zde sídlí středisko od roku 2000 a díky původně jásavé barvě fasády 
v Husově ulici získalo i svůj neformální název „Žlutá ponorka“. Zde 
probíhá činnost 17 skupin různých kroužků, pravidelně sem přichází 
přes 180 dětí. Řada dalších organizací si naše prostory pronajímá. 

Během jara došlo k částečné rekonstrukci přízemí a II. NP díky 
evropskému projektu realizovanému s německým partnerem. V pravé 
části přízemí tak mohl vzniknout volnočasový klub. 

 Celkový přehled činnosti 

Hlavní činností střediska je zájmové vzdělávání, jak nám 
ukládá zřizovací listina a náš školní vzdělávací program. Jakožto 
školské zařízení vzděláváme naše klienty dle školského zákona  
a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. 

Středisko pro volný čas působí v řadě objektů v Turnově  
i okolí. Kromě tělocvičen, učeben PC a školních tříd jiných 
organizací, kde se realizuje více než 50% volitelných kroužků, 
provozujeme činnost na čtyřech hlavních destinacích.  

 

Hlavní pracoviště: 
 

Hlavní budova Žluté ponorky  Turnov, kde sídlí i naše kancelář, slouží pro činnosti mnoha kroužků  
a k příležitostným akcím jako jsou: výtvarné dílny, besídky, kurzy, různé soutěže a podobně. Působí zde 
loutkový soubor Na židli, pod vedením Petra Záruby, dále si pronajímají zkušebnu tři turnovské hudební 
skupiny. Sálu využívá dospělá taneční skupina Keltský tygr. Každou neděli v sále probíhá Bohoslužba církve 
„Křesťanské Společenství“ Turnov. Krátkodobé i dlouhodobé pronájmy představují nezanedbatelný přínos 
do provozního rozpočtu, v loňském roce příjmy z pronájmů v budově činily cca 80 tis. Kč. 

Z technického hlediska je zde nevyhovující systém topení (pouze elektřina, akumulační kamna), absence 
zateplení pláště + nutná rekonstrukce oken a absence vodorovné izolace v přízemí. Budova má však ideální 
polohu v sousedství parku a blízkosti turnovských škol. 

ČINNOST POČET KLIENTŮ 

Zájmové kroužky 43      512 

Akce pro veřejnost 25      962 

Soutěže, přehlídky 21    2305 

Pobytové akce a tábory 6      145 

Jiné akce 5 cca 996 

Dopravní hřiště 40 dnů   1377 

PŘEDSTAVUJEME 
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 LIDOVÁ HVĚZDÁRNA TURNOV, Výšinka 

Hvězdárnu využívá tradičně astronomický kroužek Žluté ponorky, který 
díky ochotě vedoucího pana Kafky zajišťoval i občasná veřejná 
pozorování. Budova byla po nerealizovaném projektu ERN z důvodu 
havarijního stavu uzavřena. 

Díky dohodě se společností Sundisk s.r.o. se v letošním roce podařilo 
rozběhnout znovu zájmovou činnost. Astronomický kroužek funguje 
dál, společně pořádáme rodinné dny, proběhla zde Noc vědců a pod. 

 TÁBOROVÁ ZÁKLADNA KRČKOVICE, Hrubá Skála 

Tábořiště pod vesnicí Krčkovice u Hrubé Skály čítá 30 stanů 
s dřevěnými podsadami, pevný objekt soc. zařízení, kuchyň a jídelnu. 
Lokalita základny blízko rybníku Věžák je unikátní. V rámci vedlejší 
činnosti ji pronajímáme od června do září a v sezóně 2014 se tu 
vystřídalo 7 týdenních táborových běhů + kratší školní výlety. 

Náš vlastní sportovní tábor představuje tradičně nejnabitějších 14 dní 
prázdnin (50 - 60 účastníků).   

 

Toto tradiční místo letních táborů mnoha generací turnováků nese Genius loci, který je třeba udržovat. 
Proto je naším cílem zachovat činnost v tomto chráněném území (CHKO), což bude vyžadovat postupnou 
rekonstrukci všech objektů tábořiště. V rámci vedlejší hospodářské činnosti je základna pronajímána dalším 
subjektům. Vzhledem k provozním nákladům (kam patří i pronájem louky pod stany) je současný výnos 
z pronájmů 5 - 15 tisíc/týden.  

Správa:   Jiří Zakouřil 

 

 

PRACOVIŠTĚ 
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 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Ostrov 

Žlutá ponorka Turnov dlouhodobě provozuje dětské dopravní hřiště 
v Turnově. Hřiště funguje v areálu skautského „Ostrova“, který si po 
dobu výuky pronajímáme. Dopravní výchova probíhá sezóně – jaro, 
podzim. Výuka je určena pro žáky 4. tříd ZŠ a je v jarní části zakončena 
zkouškami. Dále pořádáme dopravní výchovu pro děti z MŠ celé 
spádové oblasti Turnovska 

Kolový park (cca 25 kol) průběžně obnovujeme hlavně díky dotacím 
krajského úřadu.  

Hvězdárna byla budována v 60. letech především z iniciativy a za finanční podpory RNDr. Ivana Šolce, CSc. 
Do roku 1992 byl objekt v nájmu Fyzikálního ústavu ČSAV, sídlila zde vývojová dílna. Od té doby využíval 
hvězdárnu pouze astronomický kroužek, takže město nakonec předalo hvězdárnu do užívání Žluté ponorce. 

Během léta 2013 došlo k dohodě se společností Sundisk s.r.o. a Klubem astronomů Liberecka o pronájmu 
objektu. Díky vstřícnosti města byly během podzimu vyřešeny nejnutnější opravy, takže náš astronomický 
kroužek se na hvězdárně schází dál. V listopadu 2013 se uskutečnilo především z iniciativy pana Majera  
a Klubu astronomů slavnostní znovuotevření hvězdárny spojené s veřejným pozorováním komety Ison. 

Správa:  Aleš Majer, Sundisk s.r.o.    Mgr. Vladimír Kafka, vedoucí astronomického kroužku 

 
 

Provoz a údržbu Dětského dopravního hřiště zajišťuje Žlutá ponorka a spolufinancuje ho odbor dopravy 
KÚ Libereckého kraje, Ministerstvo dopravy ČR skrze svoji organizaci BESIP a odbor dopravy MÚ Turnov. 

Na podzim 2013 se výuky zúčastnilo 321 žáků 4. ročníků základních škol ze spádové oblasti Turnova. Tato 
výuka je zaměřena hlavně na praktickou část. V jarním cyklu se výuky zaměřené prioritně na teoretickou část 
zúčastnilo 286 dětí ze ZŠ. Výuka pro děti ze ZŠ je vždy na jaře zakončena teoretickými a praktickými zkouškami. 
Během podzimní i jarní sezóny absolvovalo návštevu DDH i 770 dětí z mateřských školek téže oblasti. 

           Ing. Tomáš Špinka, vedoucí DDH V Turnově      Ing. Zdeněk Cuchý, lektor     Jan Kmošťák, servis 

PRACOVIŠTĚ 
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Výtvarné kroužky Žluté ponorky 

A ještě …  

Dále částečně spravujeme ve spolupráci s turnovskými školami dvě místa s bohatou činností kroužků. 
 

Keramická dílna v ZŠ Žižkova 

Zde máme naši elektrickou pec, skladujeme zde materiál pro fungování keramických kroužků a dochází 
sem i naše externí výtvarnice Dana Kupkárová. Kapacita dílničky je pouze 14 dětí.  

V loňském roce zde probíhaly výtvarné kroužky 3 odpoledne v týdnu. V dopoledním čase byla dílna 
využívána pro zpestření hodin výtvarné výchovy školních dětí.  

Správa:      Mgr.Radmila Kokešová, vedoucí kroužku       Dana Kupkárová, vedoucí kroužku      
 

Výtvarná místnost v ZŠ Alešova, Turnov II  

V oblasti „u nádraží“ jsou možnosti volnočasových aktivit značně omezené, proto se snažíme rozvinout 
zájmovou činnosti právě zde, a to díky spolupráci se ZŠ Skálova a jejím pracovištěm v Alešově ulici. 

V uplynulém školním roce zde probíhaly 2 výtvarné kroužky a docházel sem jeden externí zaměstnanec. 

Správa:      Mgr.Jaroslava Holasová, vedoucí kroužku       Kateřina Kmínková, vedoucí kroužku      

 

3. ZÁJMOVÁ ČINNOST  
Ve školním roce 2013/14 probíhaly v budově Žluté 

ponorky Turnov následující kroužky: 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ ÚČAST 

Výtvarné kroužky I a II Bc. Lada Capoušková 44 

Hra na kytaru bez not Mgr. Iva Tichá 20 

Pokusárium Mgr. Pavel Jirman 3 

Šachový kroužek Jana Ježková 12 

Deskové hry Pavlína Verichová 7 

English klub Mgr. Kamila Zakouřilová 6 

Irské tance I a II K. Štefanová, M. Vít 21 

DALŠÍ PRACOVIŠTĚ 
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Mineralogický kroužek  Ing. Zdeněk Cuchý 28 

Rybářský kroužek Martin Bulva 14 

Křesťanský dorost Tomáš Zakouřil 10 

Celkem účastníků zájmových útvarů: 165 

 

Ve školním roce 2013/14 probíhaly v ZŠ Mašov: 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ ÚČAST 

Výtvarné kroužky I a II 
Mgr. E. Hlaváčová, 

Mgr. V. Brožková 
43 

Hra na flétnu I a II Mgr. Jana Vildová 36 

Počítačový kroužek Ing. Tomáš Špinka 14 

Pohybové hry  I a II Ing. Tomáš Špinka 49 

Celkem účastníků zájmových útvarů: 142 

 
Ve školním roce 2013/14 probíhaly v ZŠ Žižkova: 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ ÚČAST 

Keramika III Mgr. Renata Kokešová 26 

Keramické kroužky Mgr. Dana Kupkárová 25 

Pohybové hry I a II Mgr. Jolana Růžičková 41 

Celkem účastníků zájmových útvarů: 92 

 
Ve školním roce 2013/14 probíhaly v ZŠ Alešova: 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ ÚČAST 

Výtvarný kroužek I Mgr. Jar.  Holasová 12 

Zvídavý historik Kateřina Kmínková 9 

Kroužek němčiny Kateřina Kmínková 8 

Pohybové hry Miroslav Reichl 15 

Celkem účastníků zájmových útvarů: 44 

 

Vánoční besídka kroužku Irských tanců 

 
Mineralogický kroužek má u nás dlouhou tradici 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 
Technický kroužek „Pokusárium“ patřil k loňským novinkám 
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Další kroužky ve školním roce 2013/2014: 

NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ ÚČAST 

Míčové hry I+II, hala TJ J. Rakouš,V. Šonská 36 

Kroužek orientační běh Tomáš Zakouřil 10 

Florbal, při ZŠ 28.října Mgr. V. Pozdníček 14 

Astronomický kroužek Mgr. Vladimír Kafka 9 

Celkem účastníků zájmových útvarů: 69 
 

Podařilo se nám rozšířit počet kroužků, především 
v oblasti Turnova II. Díky spolupráci se ZŠ Skálova 
mohou nově probíhat v prostorách v Alešově ulici 
kroužky pro celkem 44 dětí. Další rozšíření nastalo  
i v budově v Husově ulici. 

Otevření volnočasového klubu v prostorách Žluté ponorky bylo odloženo na školní rok 2014-15 z důvodu 
rekonstrukce, která proběhla na jaře 2014. 

4. AKCE PRO VEŘEJNOST  
Mezi akce pro veřejnost počítáme pouze jednorázové akce otevřené veřejnosti bez dalšího omezení. 

Počet účastníků se určuje počtem vydaných lístků, kartiček, letáků nebo odhadem. Nezahrnujeme sem 

NÁZEV VEŘEJNÉ AKCE ÚČAST 
Celkem 12 výtvarných dílen pro veřejnost 179 

Celkem 3 otevřené turnaje deskových her 51 

Celkem 2 zasedání Parlamentu mládeže 13 

20 let Žluté ponorky – oslava dětí, rodičů a přátel 75 

Dvě vernisáže Výtvarného salonu Turnov – Jawor 2013 95 

Velký rodinný karneval KRÁLOVSKÝ BÁL v KC Střelnice   198 

Vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce Turnova 2013 95 

Rodinný den na hvězdárně 64 

Atletické hrátky dětí na stadionu při Memoriálu L. Daňka 60 

Ponorka OPEN – rodinné odpoledne na zahradě Ponorky 132 

 
Keramické kroužky a dílny probíhají v ZŠ Žižkova 

 
Rodinný karneval v KC patří k oblíbeným akcím 

AKCE PRO VEŘEJNOST  
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T. Hocke, T. Zakouřil a M. Langwald připíjí na 

spolupráci saských a turnovských dětí a Žluté ponorky 

  Turnovský přebor v plavání 

návštěvy veřejnosti na soutěžích ani partnerskou podporu 
na akcích, které jsme přímo neorganizovali. 

Z našich akcí pro veřejnost chceme za loňský rok 
vyzdvihnout letní rodinné odpoledne Ponorka OPEN, 
které bylo zároveň slavnostním zakončením česko-
německého projektu „Společná cesta k přírodním vědám“. 
Akce se účastnili také vybraní žáci ZŠ 28. října  
a Grundschule Ottendorf - Okrilla, kteří měli v předchozích 
dnech společný přírodovědný program. 18. června dorazila 
na zahradu Žluté ponorky i řada rodin s malými dětmi, 
žáků základních škol i náhodných kolemjdoucích. 

 Starostové obou partnerských měst Ing. Tomáš 
Hocke a Michael Langwald připili symbolicky na další 
spolupráci partnerských měst a úspěšné fungování rekonstruované Žluté ponorky Turnov. 

5. SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY 

Kulturní postupové soutěže 

Žlutá ponorka organizuje tradičně tři postupové kulturní soutěže, které 
v loňském roce měly velmi dobrou uměleckou úroveň i hojnou účast diváků.  

Sportovní postupové soutěže 

Veškeré sportovní soutěže vypisované MŠMT jako postupové soutěže typu 
A nebo B, jsou centrálně spolu vypisované Asociací školních sportovních klubů 
ČR – AŠSK, se kterou jsme v osobě pana Mgr. Karla Štrincla při organizaci 
jednotlivých soutěží spolupracovali.  

 

SOUTĚŽ ÚČAST 
Turnovská mateřinka 2014 - oblastní festival mateřských škol  8 MŠ, 161 dětí, 290 diváků 

Turnovský štěk 2014 – divadelní přehlídka Dětská scéna, ZŠ + SŠ 11 souborů, 140 účastníků, 216 diváků 

Turnovský kos 2014 - regionální pěvecká soutěž, ZŠ + SŠ  69 soutěžících 

AKCE, SOUTĚŽE 
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Hejtman M. Půta a reprezentant A. S. Helcelet 

při vyhlášení krajského finále Trojboje 

 
Partnerem sportovních 
soutěží je okr. Asociace 

školních sportovních klubů 

 

 

Ostatní soutěže (mimo MŠMT) 

SOUTĚŽ ÚČAST 

Okresní přebor škol Šachy, ZŠ 25 

Vědomostní soutěž „Svět v kostce“, okrsek, 1. stupeň ZŠ 28 

Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 143 

Trojboj všestrannosti s Adamem (okrsek, okres, kraj) 572 
 

Pořadateli 9. ročníku Trojboje všestrannosti byly Česká unie 
sportu, AŠSK ČR a Žlutá ponorka Turnov za významné finanční 
podpory Libereckého kraje. 

 

6. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST, táborové akce 

 

Kromě delších táborů uvedených v tabulce 
pořádáme během školního roku pouze akce menšího 
rozsahu v rámci jednotlivých kroužků. Především se 
jedná o soustředění nebo víkendové výjezdy.  

SOUTĚŽ ÚČAST 
Turnovský plavecký přebor - okrskové kolo v plavání, ZŠ + SŠ 127 

Orion Florbal cup - okrskové a okresní kolo florbal, ZŠ (mladší, starší, dorost) 221 

Volejbalový turnaj - okrskové a okresní kolo volejbal, ZŠ  71 

Pohár Českého rozhlasu - okresní přebor v atletice žactva, ZŠ 312 

Vybíjená - okrskové kolo turnaje ve vybíjené, I. stupeň ZŠ 104 

Atletický středoškolský pohár Corny - okresní kolo v atletice, SŠ   134 

Atletický 4boj žactva - okresní kolo soutěže žactva, ZŠ  198 

Sportovní tábor Krčkovice 2014, děti 8 - 15 let  účast 55  

Divadelně výtvarný tábor 2014, děti 6 - 15 let účast 34 

Příměstský tábor Irských tanců, věk neomezen účast 15 

TÁBORY A DALŠÍ 

 
Divadelně výtvarný tábor 2014 v Krkonoších 
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Během prázdnin poskytujeme azyl na táborové 
základně i v prostorách samotné Žluté ponorky řadě 
dalších uskupení pro volnočasové aktivity s dětmi. Vloni se 
vystřídalo v Krčkovicích celkem 172 účastníků několika 5ti 
až 14ti denních akcí. V hlavní budově na Husově ulici pak 
11 skupin s celkem 119 dětmi. 

 

7. DALŠÍ AKTIVITY  
Do dalších aktivit zahrnujeme akce, na kterých se 

pouze podílíme spoluorganizací nebo se jich účastníme. 

Velmi významnou činností uplynulého školního roku 
byla rekonstrukce vnitřních prostor, která probíhala 
během pravidelného chodu kroužků. Investorem 
rekonstrukce bylo Město Turnov a 85% nákladů pokryl zmíněný evropský projekt. Vítězem veřejné zakázky (za 
méně než 1 mil. Kč) se stala firma Vnučko s.r.o.. O kvalitě odvedené práce z její strany lze jen těžko hovořit. 
Zůstaňme u konstatování, že pokud výsledná podoba prostor není viditelně nedostatečná, jde o výsledek snahy 
odboru správy majetku a ředitele SVČ. 

 

 

AKCE JINÉ, TĚŽKO ZAŘADITELNÉ… ÚČAST 
Jízda zručnosti v rámci Dne bez aut ve Skálově ulici 61 

Účast na festivalu ZOOM - Zbliženia, Jelenia Gora 4 

Přespání na Valdštejně v rámci  Noci s Andersenem 14 

Dětský program „Čarodějnice Na lukách“, SDH 
Turnov 

cca 400 

Noc vědců na hvězdárně - podpůrné programy cca 120  

Výtvarný a lanový program, Den dětí - Bouda 
v parku  

cca 400 

DALŠÍ AKTIVITY 

Rekonstrukce a nové prostory Žluté ponorky 
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8. EVROPSKÉ PROJEKTY  
V tomto školním roce jsme byli nositeli jednoho 

výtvarného projektu s názvem „Česko-polské setkání mladých 
výtvarníků 2013 - Člověk a prostor“, který se uskutečnil v září 
2013 v Sedmihorkách. Čtyřdenní setkání 10 českých a 10 
polských dětí bylo zaměřeno na prostorovou tvorbu  
z nejrůznějších materiálů, kreativní hry a týmovou spolupráci. 
Program připravily výtvarnice Lada Capoušková, Alice Maráková 
Hilmarová a Renata Kostulská, naše milá kolegyně z Jawora. Náš 
projekt získal 1. cenu Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa  
v kategorii: kultura * vzdělávání * sport za rok 2013. 

Podíleli jsme se významnou měrou na již zmíněném 
projektu „Společná cesta k přírodním vědám“, jehož nositelem 
bylo Město Turnov. Projekt zahrnoval workshopy učitelů, 
setkání projektového týmu, 4 přírodovědné dílny,  2 burzy, 2 
týdenní přírodovědné společné pobyty. Cílem bylo rozvíjet 
přeshraniční spolupráci mezi městem Turnov a obcí Ottendorf-
Okrilla a to zejména v oblasti práce s mládeží a dětmi.  

 

    9. FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ 
ORGANIZACE  

Hlavní příspěvek do rozpočtu získáváme: 

1) Z MŠMT PŘES KRAJSKÝ ÚŘAD (PROSTŘEDKY NA PLATY) 
2) VLASTNÍ ČINNOSTÍ (POPLATKY ZA KROUŽKY, KURZY, TÁBORY, ...) 
3) PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK MĚSTA  

Dále následují prostředky z grantů a dotací od 
nejrůznějších subjektů, obecních, státních i soukromých. 
Největší část tvoří granty Euroregionu Nisa, dále grantový fond 
Libereckého kraje, městské fondy a někdy i soukromí sponzoři. 

 
Lada Capoušková přebírá cenu Euroregionu za 

rok 2013, česko-polský projekt „Člověk a prostor“ 

 
Přírodovědecká práce na zahradě Žluté ponorky 

EVROPSKÉ PROJEKTY 
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ZJEDNODUŠENÁ – ROZVAHA 2013 – SVČ TURNOV 2013 (NETTO) PŘEDCHOZÍ OBDOBÍ 
 Aktiva celkem        2 706 307,30 Kč     2 874 488,64 Kč  

A. 021-31 Dlouhodobý hmotný majetek        1 817 993,00 Kč     1 863 557,00 Kč  

B. Oběžná aktiva          888 314,30 Kč     1 010 931,64 Kč  

 Pasiva celkem        2 706 307,30 Kč    2 874 488,64 Kč  

C.  Vlastní kapitál        2 133 095,22 Kč     1 962 171,64 Kč  

401-08 Jmění účetní jednotky a úpravné položky       1 854 627,90 Kč     1 863 557,00 Kč  

411-16 Fondy (rezervní, odměn, investiční)          183 257,00 Kč           82 252,73 Kč  

493 Výsledek hospodaření             95 210,32 Kč           16 361,91 Kč  

D.  Cizí zdroje          573 212,08 Kč        912 317,00 Kč  

326 Přijaté zálohy                      0,00 Kč        276 000,00 Kč  

331 Zaměstnanci            19 896,00 Kč        129 896,00 Kč  

333, 336 Závazky          187 417,25 Kč           62 561,51 Kč  

384 Výnosy příštích období          210 942,00 Kč        151 710,00 Kč  
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2013 – SVČ TURNOV PŘEDCHOZÍ OBDOBÍ 
ÚČET  NÁZEV POLOŽKY HLAVNÍ ČINNOST HOSP. ČINNOST HLAVNÍ ČINNOST HOSP. ČINNOST 

501 Spotřeba materiálu    494 833,57 Kč    1 707,00 Kč     399 486,60 Kč     1 650,00 Kč 

502 Spotřeba energií    141 833,92 Kč    8 000,00 Kč     152 892,96 Kč     8 785,84 Kč 

503 Neskladovatelné dodávky      15 778,00 Kč   10 954,00 Kč       21 274,00 Kč     8 954,00 Kč 

511 Opravy a údržba      98 765,00 Kč 

 

      21 968,00 Kč  

512 Cestovné      11 282,00 Kč    6 114,00 Kč       10 944,00 Kč  

518 Služby    484 915,48 Kč  16 719,00 Kč     497 685,80 Kč     4 134,00 Kč 

521 Mzdové náklady  1 744 088,00 Kč    9 100,00 Kč  1 860 919,00 Kč  

524 Zákonné sociální pojištění    423 329,01 Kč 

 

    500 908,29 Kč  

551 Odpisy majetku      45 564,00 Kč 

 

      40 765,00 Kč  

Celkem náklady:  3 567 240,83 Kč 54 683,00 Kč 3 559 812,07 Kč 23 523,84 Kč 

603 Výnosy z pronájmu 

 

103 750,00 Kč  111 600,00 Kč 

649 Ostatní výnosy 660 080,00 Kč 

 

593 842,00 Kč  

662 Úroky 1 642,79 Kč 

 

1 017,34 Kč  

672 Příspěvky a dotace 2 951 661,36 Kč 

 

2 896 330,48 Kč  

Celkem výnosy: 3 613 384,15 Kč 103 750,00 Kč 3 491 189,82 Kč 111 600,00 Kč 

Hospodářský výsledek 46 143,32 Kč 49 067,00 Kč -71 750,25 Kč 88 112,16 Kč 

FINANCOVÁNÍ 
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10. VNITŘNÍ ŽIVOT ŽLUTÉ PONORKY 

Řízení organizace  

Plány činnosti jsou probírány na pravidelných měsíčních poradách a vzhledem k malému okruhu 
zaměstnanců lze řadu úkolů předávat operativně. Existuje vnitřní elektronický kalendář a úkolovací systém. 
Inspiraci a reflexi uvnitř týmu pomáhá rozvíjet i neformální posezení při poradách mimo budovu SVČ. Pro další 
roky plánujeme zavést pravidelné dvoudenní výjezdní zasedání jednou za rok. 

Další vzdělávání pracovníků 

Vzhledem k zákonné povinnosti doplnit i u externích pedagogů příslušné vzdělání (od 2015) jsme se na 
kvalifikační předpoklady letos na jaře zaměřili a 7 externích vedoucích absolvovalo kurz dílčí pedagogické práce 
pod NIDV. Nelze opomenout ani pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP. Interní pedagogové se 
účastní kurzů dalšího nebo průběžného vzdělávání alespoň 2 dny za rok. Jako finanční zdroje vzdělávání bude 
Žlutá ponorka Turnov nadále využívat prostředků: provozního rozpočtu (cestovní náhrady), ONIV, případně 
prostředků EU – bezplatné kurzy podpořené EU (NIDV). 

Kontroly 

V létě 2013 proběhla v našem zařízení kontrola KÚLK OŠMTS, 
která dle protokolu 42/13 konstatovala, že SVČ Turnov čerpalo 
poskytnutou neinvestiční dotaci na platy hospodárně, účelně a 
efektivně. Na podzim 2013 proběhla kontrola majetkových 
inventur pracovnicí OŠKS MÚ Turnov, která dle protokolu 
neshledala v evidenci a účtování majetku závad. Výkazy pro UIV a 
KÚ  byly vyplněny včas a úplně. Čerpání prostředků z Grantového 
fondu ERN, LK, MÚ a jejich vyúčtování proběhlo včas a úplně.  

11. PODĚKOVÁNÍ  
Závěrem chci poděkovat všem vedoucím, kteří jsou ochotni za symbolickou finanční odměnu nebo zcela 

dobrovolně pracovat s dětmi, rozvíjet jejich osobnost a upevňovat nabité dovednosti i sebedůvěru. Jejich 
skutečná odměna leží dál než je oblast penězi vyčíslitelných hodnot. 

Rád bych vyslovil dík i rodičům, kteří nevnímají volný čas svých dětí jako problém, ale možnost.  

Tomáš Zakouřil, ředitel Žluté ponorky Turnov 

ZÁVĚR 

 
Z malých poměrů vyhlížíme do velkých dálek… 
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