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ÚVOD

1. ÚVOD
Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily, 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 a pozdější právní úpravy. Podrobná
charakteristika činnosti Střediska / hlavní činnost a
vedlejší hospodářské činnosti / je obsažena v jeho
zřizovací listině SVČDM vydané v r. 2001, poslední
aktualizace v roce 2009.
Právní subjektivita – příspěvková organizace od 1.1.1995,
IČO : 00855022
Zápis do sítě škol: 21.4.1996, IZO: 108 036 502
Ředitel: od 1.8.2012 - Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil
Školská rada nebyla zřízena
Tým Žluté Ponorky, foto: Pavel Charousek

Organizační schéma:
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Eva Horáčková
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Lada Capoušková
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2. PŘEDSTAVUJEME ŽLUTOU PONORKU TURNOV
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov – Žlutá ponorka (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.
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Rozdělení pracovníků
ROK

2012/13

Zaměstnanci
CELKEM

61

INTERNÍ
pedagogové

3

INTERNÍ
nepedagogové

Externí
pedagogové

2

Ostatní externí zaměstnanci
(včetně rozhodčích a praktikantů)

24

32

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.
Financování Žluté ponorky bylo, stejně jako v předchozích obdobích,
složeno z hlavní části - státního příspěvku na platy
volnočasových pedagogů (dle normativu KÚLK), dále
z příspěvku zřizovatele na provoz organizace a údržbu objektů,
a v neposlední řadě z vlastních zdrojů střediska – převážně
poplatků za kroužky či další aktivity.
Způsob financování není zcela 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.
příznivci

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.
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činnost

počet

klientů

Zájmové kroužky

38

476

Akce pro veřejnost

24

940

Soutěže, přehlídky

15

1115

Pobytové akce a tábory 8

195

Jiné akce

5

294

Dopravní hřiště

40 dnů

1432
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Hlavní pracoviště:

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 16ti skupin různých kroužků,
takže k nám pravidelně přichází přes 160 dětí a mládeže.
Schází se tu parlament mladých města Turnova, zkouší
hudební skupiny a řada dalších organizací si naše prostory
pronajímá.
V příštím roce plánujeme v součinnosti s městem rekonstrukci části
vnitřních prostor díky schválenému evropskému projektu.
Hlavní budova Střediska volného času v Turnově, kde sídlí i naše kancelář, představuje 2patrový
prvorepublikový dům s pěknou zahradou a vlhkými sklepy. Z technického hlediska je zde nevyhovující
systém topení (pouze elektřina, akumulační kamna), absence zateplení pláště budovy + nutná
rekonstrukce oken a také absence vodorovné izolace zdí v přízemí. Naše budova má však ideální
polohu v těsném sousedství parku a blízkosti většiny turnovských škol.
V roce 2013 sloužily tak jako dříve vnitřní prostory pro činnosti mnoha kroužků a k příležitostným akcím
zájmového vzdělávání jako jsou: výtvarné dílny, besídky, kurzy, různé soutěže a podobně.
Kromě toho dlouhodobě působí v budově Žluté ponorky loutkový soubor Na židli, pod vedením Petra Záruby,
dále hned čtyři turnovské hudební uskupení: Let’s blues, Soundfall, Banaopunk a The hoax. Prostory sálu
využívá i dospělá taneční formace Keltský tygr. Každou neděli pak u nás probíhá Bohoslužba církve
„Křesťanské Společenství“ Turnov, kdy kromě velkého sálu ožívá i malý sál naplněný dětmi.
Krátkodobé i dlouhodobé pronájmy představují nezanedbatelný přínos do provozního rozpočtu, v loňském roce
příjmy z pronájmů dosáhly více než 100 tis.Kč.
Kapitánský můstek:  Tomáš Zakouřil, ředitel
Kancelář, účtárna:  Eva Horáčková, účetní
Dílna, podpalubí:  Jiří Zakouřil, správce

 Tomáš Špinka, pedagog  Lada Capoušková, pedagog
 Monika Brodská, úklid  Dita Janků, úklid
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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
každý rok se tu vystřídá 6-9 týdenních táborových běhů.
Náš vlastní sportovní tábor představuje tradičně nejnabitějších 14
dní prázdnin (50-60 účastníků).
Toto tradiční místo letních táborů mnoha generací turnováků již bezesporu nese Genius loci, který je třeba
udržovat. Proto je naším cílem udržet činnost v tomto chráněném území (CHKO Český ráj), což bude
vyžadovat postupnou rekonstrukci všech objektů tábořiště.
Základna slouží k naší hlavní činnosti, tedy pro pobytové a táborové akce Žluté ponorky. Zároveň ale v rámci
vedlejší hospodářské činnosti je základna pronajímána za účelem pobytových akcí dalším subjektům.
Vzhledem k provozním nákladům (kam patří i pronájem louky) je zatím výnos z pronájmů velice nízký.
Správa:

 Jiří Zakouřil

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 v roce 2012 z důvodu havarijního stavu uzavřena.
Díky dohodě s vedením města a společností Sundisk s.r.o. se
v letošním roce podařilo částečně objekt opravit a na konci
roku 2013 provizorně otevřít veřejnosti.
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Hvězdárna byla budována v 60. letech především z iniciativy a za finanční podpory RNDr. Ivana Šolce, CSc.
V letech 1976-1986 byl objekt v nájmu AsÚ ČSAV a poté až do roku 1992 Fyzikálního ústavu, kdy
v prostorách sídlila Optická vývojová dílna. Od té doby využíval hvězdárnu de facto pouze náš
astronomický kroužek, takže město nakonec předalo hvězdárnu do užívání Středisku pro volný čas.
Objekt pomalu chátral, až v uplynulém školním roce byla činnost kroužku dočasně ukončena. Přes prázdniny
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 kroužek opět funguje a
v listopadu Klub astronomů uskutečnil první veřejné pozorování.
Správa:

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

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Na ostrově
Žlutá ponorka provozuje původně městské dopravní hřiště „Na
ostrově“, které na dopolední výuku pronajímá od turnovských
Skautů. Každoročně probíhá jarní i podzimní běh výuky pro 4.
třídy ZŠ (zakončen zkouškami). Podle zájmu a finančních
možností probíhá i výuka pro MŠ z Turnova a okolí.
Kolový park (ca 50 kol) průběžně obnovujeme hlavně díky dotacím
krajského úřadu.

Provoz a údržbu zajišťuje Žlutá ponorka a spolufinancuje jí odbor dopravy KÚ Libereckého kraje a Ministerstvo
dopravy ČR skrze svoji organizaci BESIP.
V podzimním termínu se výuky zúčastnilo 276 žáků 4. ročníků základních škol ze spádové oblasti Turnova a
440 dětí z mateřských školek téže oblasti. Tato výuka je zaměřena hlavně na praktickou část. V jarním
cyklu se výuky zaměřené prioritně na teoretickou část zúčastnilo 280 dětí ze ZŠ a 458 z MŠ.
Výuka pro děti ze ZŠ je vždy na jaře zakončena teoretickými a praktickými zkouškami. V tomto období splnilo
tyto zkoušky 253 dětí. Pro mateřské školy a jejich žáky, je to pak první zkušenost, jak se chovat
v „hromadném“ provozu, i když jen simulovaně na dopravním hřišti.

 Ing. Tomáš Špinka, vedoucí DDH V Turnově

 Ing. Zdeněk Cuchý, lektor  Jan Kmošťák, servis
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A ještě …
Jako další dvě místa, která částečně spravujeme ve spolupráci s turnovskými školami, chceme uvést dvě místa,
kde se činnost kroužků také zdárně rozvíjí.

Keramická dílna v ZŠ Žižkova
Zde máme naši elektrickou pec, skladujeme zde veškerý materiál pro fungování keramických kroužků a dochází
sem i naše externí výtvarnice Dana Kupkárová. Vybavení je skromné, ale dostačující pro ca 12 účastníků
skupiny. Keramická pec však vykazuje opakované poruchy.
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
Protože v oblasti „u nádraží“ jsou možnosti volnočasových aktivit značně omezené, snažíme se 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 2012/13 probíhaly v budově Žluté ponorky:
Název kroužku

Vedoucí

počet

Výtvarné kroužky I a II

Bc. Lada Capoušková

34

Hra na kytaru bez not

Mgr. Iva Tichá

10

Pokusárium

Mgr. Pavel Jirman

12

Šachový kroužek

Jana Ježková

18

Deskové hry

Pavlína Verichová

8

Fotokroužek

Jiří Večerník

7

Výtvarné kroužky Žluté ponorky
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Včelařský kroužek

Martin Šritr

5

English klub

Kamila Zakouřilová

16

Irské tance I a II

K. Štefanová, M. Vít

20

Mineralogický kroužek

Ing. Zdeněk Cuchý

28

Cvičení Tai-chi

Čestmír Kvíčala

8

Celkem účastníků zájmových útvarů:

164

Ve školním roce 2012/13 probíhaly v ZŠ Mašov:
Název kroužku

Vedoucí

Počet

Výtvarné kroužky I a II

Mgr. E.Hlaváčová,
Mgr. V.Brožková

39

Hra na flétnu I a II

Mgr. Jana Vildová

36

Počítačový kroužek

Ing. Tomáš Špinka

16

Pohybové hry I a II

Ing. Tomáš Špinka

42

Celkem účastníků zájmových útvarů:

Vánoční besídka kroužku Irských tanců

133

Ve školním roce 2012/13 probíhaly v ZŠ Žižkova:
Název kroužku

Vedoucí

Počet

Keramické kroužky I a II

Mgr. Renata Kokešová

28

Keramika III

Mgr. Dana Kupkárová

31

Pohybové hry I a II

Mgr. Jolana Růžičková

41

Celkem účastníků :

86

Ve školním roce 2012/13 probíhaly v ZŠ Alešova:
Název kroužku

Vedoucí

Počet

Výtvarný kroužek I

Mgr. Jar. Holasová

13

Výtvarný kroužek I

Tereza Vokounová

10

Celkem účastníků zájmových útvarů:

Mineralogický kroužek má u nás dlouhou tradici

23
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Další kroužky ve školním roce 2012/2013:
Název kroužku

Vedoucí

Počet

Míčové hry I a II, hala TJ Mgr. J.Rakouš,
Turnov
Mgr. V.Šonská

38

Florbal, při ZŠ 28.října

Mgr. V. Pozdníček

17

Fotbal, při ZŠ Přepeře

Pavel Galík

15

Celkem účastníků zájmových útvarů:

70

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 34 dětí. Další rozšíření nastalo
Keramické kroužky probíhají v dílničce ZŠ Žižkova
i v budově v Husově ulici.
Otevření volnočasového klubu v prostorách Žluté
ponorky bylo odloženo na školní rok 2014-15
z důvodu rekonstrukce, která bude budově probíhat na jaře 2014.

4. AKCE PRO VEŘEJNOST
Mezi akce pro veřejnost počítáme pouze jednorázové
akce otevřené veřejnosti bez předchozího
přihlášení nebo dalšího omezení. Počet účastníků
se určuje počtem vydaných lístků, kartiček, letáků
nebo odhadem. Nezahrnujeme sem návštěvy
veřejnosti na soutěžích ani partnerskou podporu
na akcích, které jsme přímo neorganizovali.

Náš rodinný karneval na Střelnici patří k oblíbeným akcím
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Název veřejné akce

počet

Celkem 9 Výtvarných dílen pro veřejnost

134

Celkem 3 Otevřené turnaje a hraní deskových her

51

Celkem 3 veřejné zasedání Parlamentu mládeže Města Turnov

19

Jízda zručnosti ve Skálově ulici v rámci Týdne mobility 2012

54

Dvě vernisáže Výtvarného salonu Turnov – Jawor

85

Velký rodinný KARNEVAL v KC Střelnice

248

Slavnostní vyhlášení Ankety o nejlepšího sportovce Turnova 2012

95

EXHIBICE OLYMPIONIKŮ při vyhlášení soutěže „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“

135

Atletické hrátky dětí na městském stadionu v rámci Memoriálu Ludvíka Daňka

28

Lanové a výtvarné atrakce v rámci Dne dětí v městském parku

25

Divadelní představení polské speciální školy v rámci mezinárodního projektu Moje Krkonoše

74

Z našich akcí pro veřejnost chceme za loňský rok vyzdvihnout
zcela nový sportovní počin v podobě pohybového
programu pro školy s názvem Odznak všestrannosti
olympijských vítězů – OVOV. Součástí tohoto projektu byl
dvoudenní desetiboj pro zástupce ZŠ našeho okresu a ZŠ
z polského města Jawor.
Slavnostní vyhlášení jsme pojali jako veřejnou akci v podobě
Exhibice přizvaných olympioniků a sportovních osobností,
která byla zakončena autogramiádou. Kromě soutěžích
dětí se v pátek odpoledne přišlo podívat mnoho rodičů a
sportovních příznivců. Hala TJ byla naplněna k prasknutí.
Imrich Bugár při vyhlášení a exhibici v hale TJ
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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.

soutěž

účast

Turnovská mateřinka 2013 - oblastní festival mateřských školek

8 MŠ, 154 dětí, 248 diváků

Turnovský štěk 2013 – divadelní přehlídka Dětská scéna, ZŠ+SŠ

9 souborů, 93 dětí, 112 diváků

Turnovský kos 2013 - regionální pěvecká soutěž, ZŠ+SŠ

43 soutěžících

Sportovní postupové soutěže
Veškeré sportovní soutěže vypisované MŠMT jako postupové soutěže
typu A nebo B, jsou centrálně spoluvypisované Asociací školních
sportovních klubů ČR – AŠSK, se kterou jsme v osobě pana Štrincla
při organizaci jednotlivých soutěží spolupracovali.
Celkem bylo zorganizováno 7 postupových sportovních soutěží od
okrskových po okresní nebo i krajská kola, což představuje celkem
13 soutěžních dnů.

Sportovní soutěž s „velkým míčem“

soutěž

účast

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

167

Orion Florbal cup - okrskové a okresní kolo florbal, ZŠ

187

Volejbalový turnaj - okrskové a okresní kolo volejbal, ZŠ

58

Pohár Českého rozhlasu - okresní přebor v atletice žactva, ZŠ

323

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

64

Atletický středoškolský pohár Corny - okresní kolo v atletice, SŠ

165

Atletický 4boj žactva - okresní kolo soutěže žactva – ZŠ

243
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Ostatní soutěže (mimo MŠMT)
soutěž

účast

Okresní přebor škol Šachy, ZŠ

23

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

43

Okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, květen

121

Trojboj všestrannosti s Adamem, MŠ a okrsek, okres, kraj pro 1. stupeň ZŠ

celkem 562

Cyklo-soutěž na dopravním hřišti, ZŠ

51

6. PRÁZDNINOVÁ ČINNOST, táborové akce
V průběhu školního roku jsme o jarních, podzimních a dalších prázdninách uspořádali pouze akce malého
rozsahu v rámci jednotlivých kroužků. Velké prázdniny patří tradičně našim dvěma velkým táborům:
Sportovní tábor Krčkovice 2013, děti 9-14 let, největší tábor na naší základně

54

Divadelně výtvarný tábor 2013, tentokrát na Dolních Mísečkách, děti 6-15 let

34

Příměstský tábor Irských tanců s názvem „Letní tancování“, 15 účastníků

15

Během prázdnin poskytujeme azyl na táborové základně řadě
dalších uskupení pro volnočasové aktivity s dětmi. Vloni se
vystřídalo v Krčkovicích celkem 172 účastníků několika 5ti
až 14ti denních akcí.

7. DALŠÍ AKTIVITY
Ještě chceme dát místo dalším více či méně pravidelným
aktivitám, z nichž na prvním místě jmenujme nově
v Turnově vzniklý parlament mladých. Zmínit musíme i
činnost dalších spolků v budově Žluté ponorky. Zde mám
na mysli především probíhající Včelařský kroužek, který
Sportovní tábor v Krčkovicích – luční hry
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u nás může nerušeně působit díky spolupráci s místní organizací Svazu včelařů. Dlouhodobé zázemí u
nás nalezl i loutkový soubor Na židli pod vedení Petra Záruby, se kterým se snažíme zaujmout děti pro
loutkařství. Dále bych rád zmínil 4 turnovské hudební skupiny, které u nás mají zkušebny: Let’s blues,
Soundfall, Ba naopunk a The Hoax.

Parlament mladých města Turnova – www.pmmt.cz
Jde o apolitické společenství, kde se schází mládež od cca 13ti do 20ti let. Hlavním cílem je přispění mládeže
do veřejné diskuze o životě města. Vznik se odvíjí od projektu Zdravé město, kam se Turnov připojil.
Akce jiné, těžko zařaditelné…

účast

Otevřený seminář pro učitele TV, ve spolupráci s projektem OVOV.cz

26

Přespávání v ponorce v rámci programu městské knihovny - Noc s Andersenem

25

Účast na mezinárodním festivalu ZOOM - Zbliženia, Jelenia Gora

12

Dětský program v rámci „čarodějnic Na lukách“, pořádaných SDH Turnov

190

Otevřené zasedání Parlamentu mladých města Turnov

14 hostů

8. EVROPSKÉ PROJEKTY
V tomto školním roce jsme realizovali dva
větší mezinárodní projekty s partnery z polského Jawora:
1) Sportovní desetiboj, který se s exhibicí olympioniků stal pro mnohé
děti sportovním vrcholem jara. Jedná se o celorepublikový projekt
pro mládež založený Robertem Změlíkem a Romanem Šebrle, který
jsme vzali jako základ mezinárodního utkání základních škol.
Ve dnech 9. a 10. 5. soupeřili české i polské děti v deseti disciplínách.
Na slavnostní exhibici a vyhlášení pak přijeli sportovní osobnosti:
Imrich Bugár, Pavla Hamáčková, Adam Sebastian Helcelet,
Zuzana Kocumová, Michaela Gomzyk-Omová, Tomáš Portyk a
Pavel Benc.
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2) Výtvarný projekt “Člověk a prostor“, česko-polské setkání
mladých výtvarníků 2013, který se uskutečnil v září
v Sedmihorkách, získal dokonce první cenu Euroregionu
Nisa při nedávném vyhlašování projektů roku. Jednalo se o
4 dny tvoření, her a seznamování se s národními
odlišnostmi pro 10 českých a 10 polských dětí, pod
vedením Lady Capouškové a výtvarnice z Jawora jménem
Renata Kostulska. Mnoho přírodního i výtvarného
materiálu bylo zpracováno a zážitky z oněch 4 dní
vztřebávali děti
ještě dlouho.
Lada Capoušková přebírá cenu Euroregionu za
česko-polský projekt „Člověk a prostor“

Výtvarný plenér v Sedmihorkách 2012

9. FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ
ORGANIZACE

Finanční prostředky získáváme z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jde zejména
o prostředky na platy – tato dotace tvoří hlavní část příjmové stránky rozpočtu. Druhou nejdůležitější
položkou na příjmové straně jsou příjmy z vlastní hlavní činnosti – poplatky za kroužky, kurzy, tábory apod.
Další velkou a důležitou část tvoří provozní příspěvek zřizovatele - Města Turnov. 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 soukromí sponzoři.

ROZVAHA 2012 – Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov
Název položky
Aktiva celkem

2012 (netto)

2 874 488,64 Kč

Předchozí období
2 643 288,87 Kč

A. 021-31
B.

1 863 557,00 Kč
1 010 931,64 Kč

1 861 662,00 Kč
780 986,87 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek
Oběžná aktiva
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314
241
243
261+3

C.
401-08
411-16
493
D.
321
326
331
336
341
342
345-49
383
384
378

FINANCOVÁNÍ
172 104,00 Kč
792 317,50 Kč
6 443,14 Kč
40 067,00 Kč

36 634,00 Kč
719 501,54 Kč
11 476,33 Kč
13 375,00 Kč

Pasiva celkem

2 874 488,64 Kč

2 643 288,87 Kč

Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a úpravné položky
Fondy
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky ze sociálního zabezpečení
Daň z příjmu
Jiné daně
Závazky k vybraným institucím
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Ostatní
Dohadné účty pasivní

1 962 171,64 Kč
1 863 557,00 Kč
82 252,73 Kč
16 361,91 Kč
912 317,00 Kč
21 143,70 Kč
276 000,00 Kč
129 896,00 Kč
62 561,51 Kč
0 Kč
33 547,00 Kč
0 Kč
32 130,79 Kč
151 710,00 Kč
33 868,00 Kč
171 460,00 Kč

1 978 092,17 Kč
1 861 622,00 Kč
195 924,08 Kč
79 493,91 Kč
665 196,70 Kč
15 728,70 Kč
81 000,00 Kč
100 196,00 Kč
123 653,00 Kč
0 Kč
49 651,00 Kč
18 000,00 Kč
0 Kč
70 870,00 Kč
188 108,00 Kč
17 990,00 Kč

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Běžný účet
Účet FKSP
Peníze a ceniny

Všem, kteří finančně přispěli na naše aktivity, velice děkujeme a pevně věříme, že spolupráce bude pokračovat i
v příštích letech.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT – rok 2012
Účet

Název položky

501
502
503
511
512

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Neskladovatelné dodávky
Opravy a údržba
Cestovné

2012
Hlavní činnost
399 486,60 Kč
152 892,96 Kč
21 274,00 Kč
21 968,00 Kč
10 944,00 Kč
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2012
Doplňková činnost
1 650,00 Kč
8 785,84 Kč
8 954,00 Kč
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518
521
524
527
549
551
558
569

FINANCOVÁNÍ

Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Náklady z drobného majetku
Ostatní finanční náklady
Celkem náklady:

602
603
648
649
662
672

Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Úroky
Příspěvky a dotace

497 685,80 Kč
1 860 919,00 Kč
500 908,29 Kč
14 556,75 Kč
38 411,67 Kč
40 765,00 Kč

4 134,00 Kč

3 559 812,07 Kč

23 523,84 Kč
111 600,00 Kč

Celkem výnosy:

Hospodářský výsledek

593 842,00 Kč
1 017,34 Kč
2 896 330,48 Kč
3 491 189,82 Kč

-71 750,25 Kč

111 600,00 Kč

88 112,16 Kč

10. VNITŘNÍ ŽIVOT ŽLUTÉ PONORKY
Řízení organizace
Vedení Žluté ponorky tvoří ředitel, s úzkým týmem interních a externích pracovníků, jak znázorňuje organizační
schéma na první straně. Jsou to 2 pedagogové, kteří zajišťují přípravu a vedení jednotlivých akcí; dále
účetní, která realizuje ekonomická rozhodnutí ředitele a vede finanční agendu; a také správce, který
zajišťuje fungování budovy i tábořiště a určuje náplň práce dvojici úklidových a pomocných sil Žluté
ponorky. Plány činnosti jsou probírány na pravidelných měsíčních poradách a vzhledem k malému okruhu
zaměstnanců lze řadu úkolů předávat operativně.
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.
V návaznosti na měsíční porady následují velké porady všech pedagogických pracovníků spojené s agendou
vedení kroužků, plánování další činnosti jednotlivých zájmových útvarů i sdílení inspirace. Mikulášské a
červnové posezení organizujeme dvakrát ročně a patří k pomalu se ustavující nové tradici Žluté ponorky.
Další operativní porady spojené s konkrétní akcí nebo účelem svolává ředitel nebo pověřený pracovník.
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Během podzimu vznikal poprvé Školní vzdělávací program Žluté ponorky, jehož nultá verze je k nahlédnutí na
našich nových webových stránkách. Fungování organizace v předchozích období.
V loňském školním roce vznikly nové interaktivní webové stránky napomáhající otevřené prezentaci organizace
navenek, komunikaci s veřejností i k archivování fotografií nebo dalších informací. Při poradách tradičně
zaučujeme pedagogy v možnostech využití nového redakčního systému.

Další vzdělávání pracovníků
Prvním úkolem v střednědobém horizontu (rok 2015) je splnění
kvalifikačních předpokladů všech pedagogických pracovníků, jak
interních (splněno),tak externích. Dále se jedná o studium
k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné vzdělávání) interních
zaměstnanců, jak pedagogických, tak i nepedagogických (účetní).
Nelze opomenout ani pravidelné školení všech zaměstnanců
v oblasti BOZP. Interní pedagogové by se měli zúčastnit kurzů
dalšího nebo průběžného vzdělávání alespoň 2dny za rok.
Žlutá ponorka se bude i nadále aktivně podílet na vzájemném předávání
zkušeností mezi ostatními DDM v regionu pod názvem „Kabinety“.
V loňské roce jsme zorganizovali výtvarný kabinet.
Jako finanční zdroje vzdělávání bude Žlutá ponorka nadále využívat
prostředků: provozního rozpočtu (cestovní náhrady), ONIV,
případně prostředků EU – bezplatné kurzy podpořené EU (NIDV).
Ocenění naší organizace Euroregionem

Kontroly
Ve školním roce 2012/13 proběhla v našem zařízení kontrola KÚLK
OŠMTS, která dle protokolu 42/13 konstatovala, že SVČ Turnov čerpalo poskytnutou neinvestiční dotaci
na platy zaměstnanců hospodárně, účelně a efektivně. Opatření k odstranění drobných nedostatků byla
předložena dle požadavků kontrolního orgánu. Dále proběhla kontrola OSSZ Semily bez zjištěných
nedostatků.
Výkazy pro UIV a KÚ byly vyplněny včas a úplně. Čerpání prostředků z Grantového fondu libereckého kraje a
jejich vyúčtování proběhlo včas a úplně. Čerpání prostředků ze státního rozpočtu proběhlo v souladu
s rozpočtovými pravidly.
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ZÁVĚREM

11. SPOLUPRÁCE
Jako jeden z hlavních bodů nového směrování Střediska pro
volný čas v Turnově jsme si stanovili zlepšování
spolupráce s ostatními subjekty neziskové sféry na
Turnovsku. Snažíme se v rámci našeho působení
spoluorganizátory spíše spojovat než na ně pohlížet jako
na konkurenci a jsem rád, že Žlutá ponorka začíná být
vnímána jako otevřená organizace. Patří sem dlouhodobě
TJ Turnov, AŠSK, Městská sportovní s.r.o., SCM Turnov,
centrum pro rodinu Náruč, fotoklub Safír, Svaz Včelařů;
dále v kulturní oblasti KC Turnov, Muzeum Českého ráje
a Městská knihovna.
Mezi hlavní mediální partnery patří Turnovsko v Akci,
Těšíme se v příštím školním roce na
Krkonošský deník, Turnovsko, regionální televize TvT a
nové zvědavé plavčíky…
samozřejmě Hlasy a ohlasy Turnovska. Dále spolupracujeme s několika webovými portály zaměřenými na
neziskovou sféru.
Hlavní profesní organizací, jíž jsme členy, je Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže – SP DDM, které
zahrnuje více než 300 SVČ a DDM v republice.

PODĚKOVÁNÍ
Závěrem chci poděkovat všem vedoucím kroužků, táborů i organizátorům akcí, kteří jsou ochotni za
symbolickou finanční odměnu nebo zcela dobrovolně pracovat s dětmi, rozvíjet jejich rašící osobnost a
upevňovat jejich nabité dovednosti i sebedůvěru. Skutečná odměna pro ně bývá totiž penězi těžko
vyčíslitelná. Bez ochotných vedoucích, nadšenců svého oboru, ali i pomocníků a příznivů by Žlutá ponorka
nebyla tím čím je.
Rád bych vyslovil dík i rodičům, kteří neberou volný čas svých dětí na lehkou váhu a vydali se spolu s námi do
konkurenčního boje o dětskou pozornost a zájmy. Až příliš často si uvědomuji, že pokud nebudeme
táhnout za jeden provaz, těžko můžeme před obrazovkami a dotykovými displeji obstát.

Tomáš Zakouřil, ředitel Žluté ponorky
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