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1 – Základní údaje o školském zařízení

1.1. Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily , se sídlem Husova ul. 77, 511 01 
Turnov je školské zařízení pro mimoškolní výchovu, zřízené dle vyhlášky č. 432 MŠMT ČR z 
31.7.1992 a ve znění dalších školských zákonů. Od 9.2.2005 je platná vyhláška č. 74  / dle § 
112,§121 ods.1 a § 123 odst.5 školského zákona č. 561/2004 Sb./,  kterou jsou Střediska volného 
času / dále jen „Středisko“ / zařazena mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

Zřizovatelem SVČDM Turnov je Město Turnov, od 1.10. 1993. 

Podrobná charakteristika činnosti Střediska / hlavní činnosti  a vedlejší hospodářské činnosti / je 
obsažena v jeho zřizovací listině SVČDM vydané v r. 2001. Aktualizace z r. 2009.

Právní subjektivita - od 1.1.1995,  IČO :  00855022

Hospodářská jednotka - příspěvková organizace ( od 1.1.1995 ),

Zápis do sítě škol:  21.4.1996,  IZO: 108 036 502

Ředitel : do 31.7.2012 - Mgr. Karel Štrincl, od 1.8.2012 - Ing., Mgr. Tomáš Zakouřil

Zástupce ředitele: do 31.10.2012 - Ing. Anna Holasová, od 1.11.2012 Eva Horáčková 

Rada školského zařízení nebyla zřízena.

1.2. - Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikace, praxe, způsobilost

interní zaměstnanci

Počet pracovníků SVČDM pro šk. r. 2011/12  – dle stavu k 31.7.2012

4 interní funkce úvazek plat.třída plat.stupeň vzdělání

Mgr. Karel Štrincl – ředitel  1,0 11 11 VŠ

Bc.Lada Capoušková vychovatel 1,0 10 3 BC PF TUL

Ing.Tomáš Špinka vychovatel 1,0 9 2 VŠE

Ing. Anna Holasová ekonomka 0,8 10 12 VŠ

Jan Kmošťák domovník 0,6 5 12 SŠO

Počet pracovníků SVČDM pro šk. r. 2012/13  – dle stavu k 1.11.2012

4 interní funkce úvazek plat.třída plat.stupeň vzdělání

Ing. Mgr.Tomáš Zakouřil ředitel  1,0 11 11 VŠ

Bc.Lada Capoušková pedagog 1,0 10 3 BC-PF TUL

Ing.Tomáš Špinka pedagog 1,0 9 2 VŠ-ČZU

Eva Horáčková účetní 0,5 10 12 SŠE

Jiří Zakouřil správce budov 0,5 5 12 SŠO

Externí zaměstnanci

- 23 externích výchovných pracovníků, kteří vedou celkem 31 zájmových útvarů (s dohodami o 
provedení práce průměrně na 2-5 hod. týdně)



2 – Organizace činnosti 

Výroční zpráva navazuje na rámcový plán činnosti na šk. rok 2011-2012.

SVČDM Turnov ukončilo 10. školní rok v nových podmínkách – se sídlem v budově v Husově ul. 77 a 
lze říci, že to byl rok završení éry předchozího ředitele. Navržená koncepce práce SVČDM, schválena 
Městskou radou na jaře 2011, která vycházela z metodického materiálu "Souhrn metodických textů k 
vybraným problémům činnosti domů dětí a mládeže a stanic zájmových činností" (MŠMT ČR, 1998) 
byla obsažena v plánu práce na školní rok a byla snaha i realita ji v jednotlivých bodech  plnit. Vedení 
SVČDM Turnov se pravidelně zúčastňuje porad ředitelů DDM z Libereckého kraje i celostátních 
seminářů , kde jsou čerpány zkušenosti kolegů z činnosti v jiných DDM .Lze opět  konstatovat, že 
uplynulý školní rok 2011-2012 byl rokem úspěšným.

V květnu 2012 proběhlo výběrové řízení do funkce ředitele, na jehož základě byl od 1.8.2012 Radou 
města do funkce jmenován nový ředitel. Během prázdnin a konce léta proběhla v budově na Husově 
ulici reorganizace vnitřních prostor a velký úklid. Předávání dokumentace organizace proběhlo neúplně 
a s některými pochybeními, o kterých byl informován zřizovatel.

Během podzimu2012 dochází k výměně a předávání dalších funkcí ve Žluté ponorce. Seznamování 
nového ředitele s širším okruhem spolupracujících orgánů a osob, především na městském úřadě, 
Libereckém kraji a školách.

2.1. – Pravidelná činnost

V pravidelné činnosti Střediska byly na šk. rok 2011-12 aktivní následující zájmové útvary / 
tzv.“kroužky“/ v počtu 30(včetně dílčích oddělení) za účasti 447 dětí a mládeže. Zájmové útvary 
pracovaly v 5 sekcích : 

vedoucí zájm.útvarů obor zájm.útvaru počet členů  umístěn

A - Kulturní sekce 

1/ Mgr.Hlaváčová Eva anglická konverzace   27 ZŠ Mašov

2/ Mgr.Vildová Jana hra na flétnu I   36 ZŠ Mašov

3/ Mgr.Tichá Ivana hra na kytaru  12 SVČDM

B - výtvarná sekce

4-6/ Capoušková Lada výtvarná výchova I-III    39 SVČDM 

7/ Mgr.Holasová Jaroslava výtvarný kroužek 17 ZŠ Skálova, Tu2

8-9/ Mgr.Brožková Veron. výtvarný kroužek  34 ZŠ Mašov

10+11/ Kupkárová Dana keramika I + II 18 Dílna ZŠ Žižkova

12+13/ Mgr.Kokešová Radmila keramika III + IV 34 Dílna ZŠ Žižkova

C - přírodovědná sekce

14/ Mgr.Kafka Vladimír astronomie 11 hvězdárna

15-16/ ing. Cuchý Zdeněk mineralogie I+II 23 SVČDM

D - všeobecně technická sekce 



17/ Novotná Alena fotografický kr. 5 SVČDM

18/ Ing. Špinka Tomáš                 počítač. Kroužek 11 ZŠ Mašov

E - sportovní sekce 

19/ Šonská Vlasta volejbal dívky 12 TJ Turnov

20/ Jarošová Jana volejbal přípravka 15 TJ Turnov

21/ Mgr.Rakouš Jan volejbal I-chlapci 12 TJ Turnov

22/ Mgr.Růžičková Jolana  pohyb. Hry  I 19 těl. ZŠ Žižkova 

23/  Bc. Kořínek Jindřich orientační  běh 13 TJ Turnov

24/ Galík Tomáš    fotbal 13 ZŠ Přepeře

25/ Mgr.Šulcová Renata sport.kroužek 22 ZŠ Mašov

26/ Ing. Špinka Tomáš sport.kroužek 29 ZŠ Mašov

27/ Mgr.Pozdníček Vítězslav florbal 20 těl. ZŠ 28.října 

28/ Ježková Jana .   šachy 8 SVČDM

29/ Verichová Pavlína deskové hry 9 SVČDM

V novém školním roce 2012/2013 se počet zájmových útvarů zvýšil, i když musel být astronomický 
kroužek z důvodu havarijního stavu hvězdárny ukončen. Celkem se nám do všech kroužků v novém 
školním roce přihlásilo 481 dětí. Zaznamenali jsme tedy hned v prvním roce s novým vedením nárůst 
zájemců o kroužky a to téměř o 10%.

2.2. – Příležitostná činnost

Byla realizována se záměrem zaujmout zájemce o určité aktivity, včetně soutěží a přehlídek 
vypisovaných MŠMT/ 

Některé akce byly tradičně připravovány a realizovány ve spolupráci se školami a kulturními institucemi 
ve městě.

Přehled příležitostných akcí: 

- výtvarné dílny  - měsíční akce ve výtvarné dílně pro veřejnost  

- burzy pro sběratele – ve spolupráci s filatelistickým klubem   

- pořádání  turnajů v deskových hrách pro účastníky ze ZŠ

- organizace a vyhodnocení ankety „Nejlepší sportovec Turnova 2011“  – únor 2012

- otevřené soutěže a závody v různých sportech se snahou zapojit co nejširší počet zúčastněné mládeže  / 
Zátopkovy štafety, otevřené turnaje v míčových hrách,.  

- úspěšné zábavné pořady: 

- „ Karneval Žluté ponorky “ – v sále KC Turnov  - březen 2012

- „ Den dětí ve spolupráci s Jednotou bratrskou  -  červen 2012

Vlastními silami a iniciativou členů astronomického z.ú. byl zajišťován provoz Lidové hvězdárny na 
Vrchhůře.



2.3. -  Individuální činnost

- nemám žádné doklady ani zprávy, že by ve školním roce 2011-12 byla vyvíjena individuální činnost 

2.4. – Prázdninová činnost

- prázdniny v průběhu školního roku 

podzimní prázdniny říjen 2011 - akce zájmových útvarů

jarní prázdniny březen 2012-  akce zájmových útvarů

- hlavní letní prázdniny:

- dětský sportovní tábor(10-15 let) – v tábor.základně Krčkovice

- divadelně výtvarný tábor - Mukařov 2012 –  ubytovna Mukařov na Malé Skále

2.5. – Soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT

kulturní soutěže

- oblastní festival mateřských školek „Turnovská mateřinka 2012 - březen, za účasti 4 MŠ.-

- okresní přehlídka Dětská scéna, tzv. „Turnovský štěk 2012 “ – účast 8 souborů  - duben

- regionální pěvecká soutěž (13.ročník) „Turnovský kos“ pro mládež od 5 do 18 let  - duben

- celostátní fotografická soutěž „Ekofoto“

sportovní soutěže   

- okresní finále volejbal, basketbal  ZŠ+SŠ , Pohár Č.rozhlasu v atletice žactva

- okrskové a okresní finále florbal ZŠ+SŠ,

- okrskové kolo plavání ZŠ+SŠ, vybíjená

- krajské finále Pohár Č.rozhlasu v atletice žactva 

- okresní finále CORNY - atletický středoškolský pohár - SŠ

soutěže mimo MŠMT

- mezinárodní sportovní 3boj, závod s dětmi ze ZŠ z polského Jawora – květen

- 11. Dětské olympijské hry v atletice 2012  - Hry 3. tisíciletí - červen 

- okrskové, okresní a krajské finále 3boje všestrannosti pro 1. stupeň ZŠ - červen

3. – Výkon státní správy 

Nebyla vydána žádná správní rozhodnutí, ani odvolání proti rozhodnutí ředitele

4. - Údaje o počtu dětí

Počty dětí a mládeže v zájmových útvarech jsou uvedeny v bodě 2.1. – pravidelné zájmové útvary .



5. - Výsledky výchovy a vzdělávání

Činnost Střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání a zaměřuje se na rozvoj 
talentu zúčastněné mládeže. Aktivity v zájmových útvarech jsou na relativně kvalitní úrovni. 
Pokračujeme v trendu práce našeho SVČDM . Opíráme se o kvalitu vedoucích zájmových útvarů, kde 
v mnohých z.ú. pracují jako vedoucí pedagogové a ostatní vedoucí jsou nadšení pro svůj obor. Jejich 
snahou je zaujmout děti pestrou činností vychovat je k pravidelné zájmové činnosti podle oborů.

Propagace činnosti SVČDM byla realizována formou:

- propagace ŽLUTÉ PONORKY – toto logo se již dostalo do podvědomí veřejnosti

- nabídkového bulletinu pro zápis do pravidelných zájmových útvarů – září, říjen 2011

- propagace na webových stránkách SVČDM : www.zlutaponorka.turnov.cz

- příležitostné akce, soutěže a ostatní aktivity SVČDM jsou propagovány na plakátech ve školách, 
propagačních skříňkách, na vývěsních plakátových tabulích ve městě, pravidelnou propagací akcí v 
HOT/ měsíčním kulturním kalendáři Hlasy a ohlasy Turnovska - vydávané Turn. kult. Centrem + 
elektronická + tisková forma „Turnovsko v akci“ .  

6. - Řízení SVČDM

Činnost SVČDM  je  řízena organizačním vnitřním řádem Střediska. Realizace plánované činnosti je 
řešena konáním pravidelných pedagogických a organizačních porad  interních zaměstnanců 1x měsíčně 
a koordinačně-pedagogické porady s externími pracovníky 2x ročně.

Pro externí návštěvníky budovy Střediska platí návštěvní řád a úřední hodiny

7. - Poradenské služby

Poradenská činnost pro děti, mládež a rodiče – probíhala, dle prohlášení Mgr.Štrincla, v konzultačních 
hodinách SVČDM – tradičně v pondělí 14 - 17 hod v budově SVČDM – Husova ul. 77 , včetně 
telefonických dotazů a konzultací, jejichž obsahem byly – porady o zapojení určitého dítěte do aktivit 
pro volný čas ve SVČDM i v jiných zájmových aktivitách ve městě / sportovní kluby, ZUŠ, spolky /.

8. - Údaje o výsledcích kontrol

- Říjen 2011 – kontrola Okresní zprávy soc. zabezpečení v Semilech – bez závad

9.- Další aktivity SVČDM

Ze SVČDM byly podány granty  a byly realizovány :

na Měst.úřad  Turnov

– komise kulturní  

- Turnovská mateřinka 2012– oblastní festival MŠ

- Turnovský kos  2012 - soutěž ve zpěvu 

- Turnovský štěk 2012 – okresní  přehlídka dětské scény 

     Vyúčtování proběhlo ještě v režii předchozího ředitele..

– komise sportovní  



- Vyhlášení ankety nejlepšího sportovce města 2011

- Florbalové utkání turnovských ZŠ a polských dětí z Jawora

na Krajský úřad Libereckého kraje 

- Turnovská mateřinka 2012 – oblastní festival MŠ   ( odbor kultury )

- Dětská scéna okresní kolo /  „Turnovský štěk“ / ( odbor kultury )

- Dětské dopravní hřiště  ( na KÚ a BESIP Praha )  ( odbor dopravy )

- Turnovský kos  2012 - soutěž ve zpěvu  (odbor kultury)

- 10. Dětské olymp. hry v atletice škol    ( odbor školství)

- realizace dotace pro konání sportovních soutěží ve spolupráci s AŠSK ČR ( odbor školství)

na EUROREGION NISA Liberec

-  3boj - mezinárodní závod s dětmi ze ZŠ z polského Jawora

- Výtvarný workshop - s s dětmi ze ZŠ z polského Jawora

10. Další záměry SVČDM

Hlavním úkolem je zajištění finančních zdrojů pro mzdy interních a externích pracovníků SVČDM. 
Výše státního rozpočtu na mzdy, který má trvalou tendenci  snižování z důvodů úbytku žactva na 
školách v regionu, doslova ohrožuje činnost a další rozvoj Střediska a jeho aktivit.

Stále však pracujeme na získávání dalších externích a dobrovolných spolupracovníků Střediska -
vedoucích i organizátorů pro další kulturní, sportovní a polytechnické obory pro rozšíření činností v hl. 
budově čp. 77.  

Spolupráce s OSM MÚ na zajištění provizorního provozu tábor. základny v Krčkovicích. Ačkoli byl 
zaznamenán částečný úspěch v podobě stavebního povolení, problém financí na novou stavbu se tím 
nevyřešil. Pro zajištění dlouhodobého a stabilního provozu základny bude třeba rozhodných kroků 
pověřených pracovníků města a zvýšeného úsilí při hledání finančních prostředků.

Spolupracujeme také na přípravě projektů přestavby objektu Lid. hvězdárny na Vrchhůře., která je 
v současnosti v havarijním stavu. Po dohodě s vedoucím astronomického kroužku byla jeho činnost 
prozatím přeručena.

Budeme dále provozovat Dětské dopravní hřiště na skautském ostrově v jarním a podzimním termínu 
formou výuky dopravní výchovy a dalších aktivit prevence dětské nehodovosti a úrazů na kole. 
Podmínky pro jeho provoz je třeba stále zlepšovat ( vybudování skladu a výdejny kol ). Je třeba pracovat 
na konstruktivní dohodě s nájemci ostrova -  Skautským střediskem a majitelem ostrova Sokolem 
Turnov.  

Z hlediska nového ředitele jsou klíčové oblasti pro rok 2012/13 následující:
- doplnění chybějící dokumentace organizace
- investice do HIM alespoň ve výši odpisů
- udržení provizorního provozu v Krčkovicích
- zefektivnění využívání spravovaných nemovitostí - pronájmy
- udržení a rozšiřování nabídky kroužků a akcí pro veřejnost
- získávání dalších dobrovolníků pro zájmovou činnost
- otevření spontánního volnočasového klubu v prostorách Žluté ponorky



11. Zpráva  o hospodaření  za r. 2011 / dle zřizovací listiny / 

Byla předána zřizovateli v termínu roční uzávěrky. V r. 2012 – byly rovněž předány kvartální 
uzávěrky. K nahlédnutí na MěÚ Turnov a v účtárně SVČDM.

Opravy a udržování budov probíhá ve spolupráci s OSM MěÚ, kam byl rovněž předán plán 
oprav pro příští kalendářní rok. Do budoucna je třeba řešit opravu hl. budovy SVČDM v Husově 
ul. ( sanace přízemí a sklepů, výměna oken ).

12. Stav plnění rozhodnutí a úkolů uložených zřizovatelem

Úkoly vyplývající z kritérií hodnocení SVČDM pro rok 2012 byly následující:

 zahájit autoevaluaci školy nebo v ní pokračovat a s výstupy průběžně seznamovat zřizovatele

prozatím nebyla autoevaluace realizována (pro rok 2012/13 připravujeme)

 personální zajištění činnosti SVČDM – zajištěno

 účast na výjezdním zasedání ředitelů – ano

 zajištění provozuschopnosti táborové základny Krčkovice (povolení pro provoz pro další období)

pouze provizorní, závisí na technickém stavu a realizaci stavby ze strany města

 dopravní hřiště na Ostrově (zajistit sklad kol a připravit zlepšený provoz dopravního hřiště i 
mimo výuku dopravní výchovy) – zůstává ve fázi hledání financí na realizaci skladu

 Hvězdárna na Vrchhůře – zajištění provozu – provoz ukončen z důvodu havarijního stavu

 realizace přehlídek, soutěží a dalších akcí dle pololetních plánů

 realizace grantů ve sportovní a kulturně-výtvarné oblasti  - realizováno dle plánu

 projekt s městem Jawor – trojboj/florbal + výtvarný workshop – realizováno dle plánu

 novelizace + aktualizace webových stránek– v roce 2011-2012 neproběhla, nyní ve fázi realizace

 propagace činnosti SVČDM – plakáty, letáky, vývěsky, media – probíhá průběžně

 realizace grantových programů – KÚLK, NISA, EU, sponzoři – probíhá

 spolupráce s městem na přípravě investičních projektů pro dotace z EU – probíhá




