V Ý R O Č N Í Z P RÁ V A
2014 - 2015

ŽLUTÁ PONORKA TURNOV
Středisko volného času

ÚVOD
Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres
Semily (dále SVČ Turnov nebo Žlutá ponorka), se sídlem
Husova 77, 511 01 Turnov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zřízené 1. 10. 1993 Městem Turnov, dle
vyhlášky č. 432/92 MŠMT ČR. Zápis, tehdy rozpočtové
organizace, do sítě škol proběhl v roce 1996.
Zřizovací listina příspěvkové organizace SVČ Turnov byla
vydaná v roce 2001, poslední aktualizace 2009.

IČO: 00855022, IZO: 108 036 502
Ředitel: od 1. 8. 2012 - Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil

TÝM ZAMĚSTNANCŮ v letech 2014 - 2015
Jádro Žluté ponorky tvoří malý tým stálých zaměstnanců rozdělený na: vedoucí pedagogy, kteří spolu s ředitelem zajišťující kromě pedagogické činnosti i práci organizační, propagaci + PR a projekty. Druhá část týmu zajišťuje účetní agendu, chod kanceláře, správu budov a
vybavení a úklid. Hlavní činnost, zájmové vzdělávání v kroužcích, je zajišťována z velké části externími pedagogickými pracovníky. Před
prázdninami bylo rozhodnuto o rozdělení činnosti do čtyř oddělení podle zaměření.
ROK

CELKEM
Zaměstnanci

INTERNÍ
pedagogové

INTERNÍ
nepedagogové

Externí
správce

Externí
pedagogové

Ostatní externí zaměstnanci
(malé DPP: rozhodčí, praktikanti, …)

2013/14

62

3

2

1

26

cca 30

2014/15

69

3

2

1

29

34

2

Organizační schéma (8/2015):

Estetické
oddělení
Lada Capoušková

Externí
pedagogové

Sportovní
oddělení
Tomáš Špinka,
Jan Kovář

Externí
pedagogové

Přírodní a Technické oddělení
Tomáš Zakouřil

ŘEDITEL
Tomáš Zakouřil

Volnočasový
klub
Katka Kmínková

Účetní
Eva Horáčková

Správce
Jiří Zakouřil,
Matěj Hajn

Externí
pedagogové

Kancelář
Monika Brodská,
M. Kořínková

Úklid
Brodská,
Kořínková

ŘÍZENÍ PONORKY
Základem řídící činnosti je souhrnný roční plán podrobně rozpracovním kalendáři organizace, který je závazný pro všechny zaměstk organizační změně (viz nové schéma) a otevření kanceláře s praúčastníky kroužků a jejich rodiče.

covávaný v elektronickém pranance. Během prázdnin došlo
videlnou otevírací dobou pro
Posádka má kormidlo Ponorky pevně v rukou.

Rada všech pedagogických pracovníků se schází 3x ročně, menší porady probíhají i v rámci interních pracovních týmů nebo oddělení.
V listopadu 2014 proběhla poprvé výjezdní porada vnitřního týmu s cílem společného hodnocení práce a diskuze o dlouhodobých
plánech organizace. Vznikly tak hlavní cíle v klíčových oblastech (vnitřní chod, ekonomika, pedagogická činnost, pracovníci a propagace + PR ), které byly následně utříděné do dokumentu: „Strategický plán SVČ Turnov 2015 - 2017“.
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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. Podrobně hlavní
činnost popisujeme dále.

Další (vedlejší) činnost
Jedná se především o pronájmy prostor a vybavení:
- v budově Žluté ponorky (sály, kuchyňky, nocleh, zkušebna)
- tábořiště v Krčkovicích (letní provoz, 30 stanů + zázemí)
- skákací hrad, velké párty stany, sportovní a jiné náčiní
Při akcích provozujeme hostinskou činnost a začínáme se
věnovat i oblasti sponzoringu a reklamní činnosti.

2014 - 2015

2013 - 2014

Přehled hlavní činnosti:

počet klientů počet klientů

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

49

654

44

578

Estetické oddělení

25

299

21

274

Sportovní oddělení

14

209

13

209

Přírodovědně - technické odd.

5

46

5

56

Ostatní

5

101

4

37

Akce pro veřejnost

24

4090

25

1554

Soutěže (MŠMT), přehlídky

3+3

1026

4

854

Pobytové akce a tábory

9

248

8

194

Jiné akce

7

1124

5

cca 996

Dopravní hřiště Turnov

39

1298

40
dnů

1377

Hlavní činnost probíhá v budově Žluté ponorky a řadě pronajímaných prostor na školách nebo v jiných tělocvičnách. Dále spravujeme
táborovou základnu Krčkovice, městskou hvězdárnu, dopravní hřiště
a další prostory.
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HLAVNÍ BUDOVA

HVĚZDÁRNA TURNOV

TÁBOŘIŠTĚ KRČKOVICE

Husova 77, Turnov

Na Výšince, Turnov

Hrubá skála, Český ráj

Zde sídlíme od roku 2000. Od barvy
fasády se odvíjí název Žlutá ponorka.

Po částečné rekonstrukci došlo k oživení činnosti a spolupráci se Spolkem
astronomů Libereckého kraje. Schází
se zde astronomický kroužek, probíhají veřejná pozorování a programy
pro školy. Během zatmění slunce (jaro
2015) byla návštěvnost přes 300 lidí.
Objekt má v pronájmu Sundisk s.r.o.

V letošní sezóně jsme zde realizovali
2 vlastní velké tábory a 3 další proběhly v pronájmu. Vytíženost v letních
měsících byla 100%

Každý týden se zde schází kolem 300
dětí. Navíc tu probíhají různé dílny,
kurzy malby, nedělní Bohoslužby. Sídlí
zde loutkový soubor Na židli a další.
Zastaralá budova má ideální polohu v
sousedství parku a turnovských škol.

Správa objektu: Aleš Majer, Sundisk
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Základna má 30 nových stanů s podsadou, ale značně zastaralé obslužné
objekty. Existuje projekt nové budovy
zázemí s kuchyní. Investice však zatím
nemá další finanční podporu.

ZÁJMOVÁ ČINNOST (kroužky, kurzy)
Naše činnost probíhá z větší části mimo hlavní budovu Žluté ponorky, významné
je rozšiřování aktivit v Turnově II (ZŠ Alešova, hala TSC). Spolupracujeme se všemi
turnovskými ZŠ (včetně malotřídních) a některými MŠ. Mezi naše dlouhodobé cíle
patří i další rozvoj dopravního hřiště (včetně možného otevření pro veřejnost).

TVOŘIVÁ MÍSTNOST
„ZŠ Alešova“, Turnov II

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Skautský ostrov, Turnov
Na sezónním dopravním hřišti, zajišťujeme (systémem jaro - podzim)
povinnou výuku pro 4. třídy a ve
spolupráci s MÚ Turnov i výuku pro
školky celé spádové oblasti. Na jaře
se účastnilo 305 dětí ZŠ, 276 MŠ .
Zpracováváme záměr pro omezené
otevření hřiště pro veřejnost .
Vedoucí DDH: Tomáš Špinka

KERAMICKÁ DÍLNA
areál ZŠ Žižkova, Turnov
Během jara jsme vybavili dílničku,
která funguje díky spolupráci se
ZŠ, novou pecí. I když jsou prostory malé, schází se zde pravidelně
56 dětí + dopolední výuka.

I přes velmi omezené možnosti se
zde činnost rozvíjí. Velký nárůst
zaznamenaly kroužky Tvořínek a
Hrátky s textilem. Celkem 31 dětí.

Vedoucí: Mgr. Radmila Kokešová

Vedoucí: Milada Kořínková
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ZÁJMOVÁ ČINNOST (kroužky, kurzy)
Již třetím rokem se nám daří navyšovat počet pravidelných klientů. Stále z 90% převažují
žáci 1.- 6.tříd ZŠ, postupně však navazujeme se staršími a zkoušíme oslovit nové cílové skupiny. Úspěšně se rozběhly večerní kurzy kresby nejen pro dospělé, několik zájemců nalezly i
víkendové kurzy video animace. K rodinnému stříbru Žluté ponorky patří Irské tance, Mineralogický kroužek, Fotokroužek a především široká škála kroužků výtvarných.
Úplnou novinkou je otevření volnočasového klub v prostorách Žluté ponorky od září 2014.

SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY
Sportovní postupové soutěže:
Atletické: Pohár Č.rozhlasu (12.-13.5., 13 ZŠ, 578 dětí)
Odznak všestrannosti (6.5., 6 disciplín, 11 ZŠ, 128 )
Trojboj s Adamem (22+27.5. 3+17.6., 23 ZŠ, 716 dětí)
4boj (1.10., 259 dětí ZŠ), Pohár Corny (16.9. 7SŠ, 172)
Turnovský plavecký přebor (13.11., 8 ZŠ+SŠ, 132 záv.)
Turnaje ve vybíjené (1.+8.+15.4., 6 ZŠ 183 dětí)

Soutěže MŠMT jsou spolu vypisované Asociací školních sportovních klubů (AŠSK ČR), se kterou jsme v osobě
Mgr. Karla Štrincla spolupracovali.
Irské tance, vystoupení pokročilých

Kulturní postupové přehlídky:
Divadelní: Štěk 2015 (18.3., 9 představení, 119 dětí, cca 120diváků)
MŠ: Mateřinka 2015 (30.- 31.3., 9 představení, 162 dětí, přes 300 d.)
Pěvecká: Turnovský Kos 2015 (28.4., 2 sály, 70 dětí, cca 100 diváků)

Talentovanou mládež podporujeme ve spolupráci se základními školami a ZUŠ Turnov
především v oblasti výtvarné a sportovní (konzultace, možnost individuálních lekcí, součinnost s dalšími pedagogy při vedení nadaných dětí).
Spoluorganizujeme i „Česko-polský výtvarný salon“, což je přehlídka nejlepších výtvarných prací v hodinách VV za celý školní rok u nás a v partnerském městě Jawor. Nejlepší
práce jsou každoročně oceňovány a vystaveny v obou městech.
Český reprezentant Adam Helcelet
předává ceny vítězům Trojboje
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AKCE PRO VEŘEJNOST
V červnu jsme uspořádali dosud největší veřejnou akci v historii, kterou se stal
Dětský den s Ponorkou. Účast podle odhadů dosáhla 1500-2000 osob. Jen
odevzdaných lístků s absolvovanými 10ti disciplínami jsme napočítali 451.
První akcí svého druhu bylo také Rodinné odpoledne na kolečkách v září 2014,
které postihla nepřízeň počasí, takže účast nebyla velká.
Mezi naše významné veřejné akce patří rodinný Karneval v KC Střelnice, Vyhlášení ankety o Nejlepšího sportovce Turnova, také Vernisáž výtvarné výstavy.
Další akce ve spolupráci s partnery: Zatmění slunce na Hvězdárně (Sundisk
Rodinné odpoledne na kolečkách - první akce svého druhu
s.r.o.), Čarodějnice na Lukách (SDH Turnov), spaní na Valdštejně (Turnovské
památky), atletické skotačení při Memoriálu L.Daňka (AC Turnov), oslavy dne republiky, týden mobility, ... (Město Turnov).
U nás v budově probíhají otevřené turnaje deskových her, taneční minikurzy, každý měsíc 1 -2 veřejné výtvarné dílny a tradiční říjnová ochutnávka činností: Narozeninová oslava Ponorky.
Celkem dle lístků+odhadů bylo na akcích přes 4000 návštěvníků.

POBYTOVÉ AKCE, TÁBORY
Letní tábor Krčkovice malý + velký 38+55 dětí 1. - 18. 7. 2015
Letní výtvarný tábor D.Mísečky
35 dětí
13. - 23. 8. 2015
Zimní příměstský tábor Turnov
14 dětí
2. - 6. 2. 2015
Odpolední týdenní taneční kurz

15 osob

29.6.-3.7.2015

Víkendové pobyty a přespávání

128 osob

celkem 14 nocí

Pobyty se nejvíce rozvíjí v rámci kroužků OB a Křesťanský dorost.
Tým vedoucích velkého sportovního tábora v Krčkovicích
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EVROPSKÉ PROJEKTY
Žlutá ponorka Turnov každoročně realizuje 1-2 projekty se zahraničními partnery. Letos
skončilo dotační období a získali jsme jeden (164tis.Kč). „Česko-polská hra králů“ byl
šachový projekt, kterého se s českým mistrem účastnili mladí hráči z Jawora i Turnova.
Letos jsme se stali akreditovanou organizací European Volunteer Service.
Dobrovolná služba je jednou z aktivit programu Erasmus+. Její účastníci mohou strávit až 12 měsíců v evropské zemi při dobrovolné práci. Rádi bychom
v roce 2016 přijali první cizí dobrovolníky.
Závěrečná simultánka proti 43 mladým soupeřům

DALŠÍ ČINNOST
Kromě aktivit s partnerskými městy Jawor (PL) a Ottendorf-Okrilla (GER) participujeme jako vysílající organizace na polském
mezinárodním festivalu „ZOOM zbliženija“, kde se každoročně prezentují naši tvůrci na některé z dílen.
Mezi aktivity projektu „zdravé město“ patří v roce 2013 založený Parlament mládeže města Turnov (pmmt.cz),
který i nadále přináší podněty pro vedení města a schází se pod hlavičkou SVČ Turnov v průměru 1x za měsíc v
prostorách Žluté ponorky.
Vnitřní úpravy a dílčí rekonstrukce dlouhodobě podfinancované budovy
sice nepatří do hlavní činnosti, ale významně vytěžuje zaměstnance, kteří
pak mají menší prostor pro zajišťování pedagogické práce.

Znevýhodnění klienti
Areál hlavní budovy nemá bezbariérový přístup z důvodu vysokých investičních požadavků. Některé pronajímané prostory bezbariérovost splňují.

K začleňování znevýhodněných klientů dochází individuálně, ve spolupráci s
rodiči, případně pedag.- psych. poradcem.
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Setkání Parlamentu mladých města Turnova s hejtmanem Martinem Půtou.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

zjednodušená – ROZVAHA 2014

Účet

Název položky

494 833,5

1 707,0

502

Spotřeba energií

123 180,8

23 000,0

141 833,9

8 000,0

503

Neskladovatelné dodávky

4 753,0

13 000,0

15 778,0

10 954,0

511

Opravy a údržba

41 922,5

0

98 765,0

512

Cestovné

13 828,0

0

11 282,0

6 114,0

21 873,0

484 915,4

16 719,0

29 655,0 1 744 088,0

9 100,0

Služby

1 930 529,0

521

Mzdové náklady

891 100,6

524

Zákonné pojištění

* Pasiva celkem (Kč)

2 821 629,6

551

Vlastní kapitál

Odpisy majetku

2 134 319,9

Jmění jednotky a úpr. položky

1 967 163,9

Cizí zdroje
Přijaté zálohy
Zaměstnanci
Závazky

Výnosy příštích období

436 359,5

*Celkem náklady:
602

Poplatky klientů

603

Výnosy z pronájmu

687 309,7

649

Ostatní výnosy

0

662

Úroky

217 722,0

672

Příspěvky a dotace

97 867,7

55 708,2

194 718,0

vedlejší
činnost

1 524,0

Dlouhodobý hmotný majetek

Výsledek hospodaření

Hlavní
činnost

458 466,8

518

69 288,3

Vedlejší
činnost

Spotřeba materiálu

2 821 629,6

Fondy (rezervní, odměn, investiční)

Hlavní
činnost

501

* Aktiva celkem (Kč)
Oběžná aktiva

předchozí obdo-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2014 – SVČ Turnov

*Celkem výnosy:

Hospodářský výsledek

1 943 406,7
470 568,7

7 787,7

423 329,0

0

73 464,0

0

45 564,0

0

98 595,8 3 567 240,8

54 683,0

3 881 250,2

0

** 0

0

0

148 350,0

0

103 750,0

0

0

660 080,0

0

709,5

0

1 642,8

0

2 940 485,1

0 2 951 661,3

0

3 929 363,1

14 8 350,0 3 613 384,1

103 750,0

48 113,5 Kč

46 143,3 Kč

49 067,0

912 834,0

49 754,2 Kč

* z důvodu přehlednosti jsou malé položky obou přehledů vynechány. Celková čísla pak neodpovídají součtu uvedených položek zcel a přesně.
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** dříve poplatky v ostatních výnosech

Hlavní výnosové položky rozpočtu představují:
příspěvek státu (na tabulkové zaměstnance),
poplatky klientů (kroužky, tábory), provozní příspěvek města (energie, odpisy). Další prostředky
nám přináší granty, dotace a pronájmy. Velmi
významná je podpora soukromých subjektů
(materiální, u některých partnerů i finanční).

ROZVOJ ŽLUTÉ PONORKY
Prošli jsme řadou změn, největším loňským přínosem byl ale
posun ve vnitřním fungování, nastavení a myšlení v organizaci. Strategický plán byl tvořen společně a určuje
kurz další plavby.

dlouhodobé cíle
2015 - 2017

Učíme se...

Kontrolní činnost a hodnocení
V loňském roce neproběhla v našem zařízení kontrola
KÚ, UIV ani ČŠI. Uskutečnily se dvě kontroly KHSLB (hygiena
Semily) během letních táborů bez zjištěných závažných nedostatků. Na podzim 2014 proběhla kontrola finančního odboru MÚ hospodaření za rok 2013. Dle protokolu FO/14/1692/MAJ
hospodařila organizace bez závad. Vedení účetnictví je průkazné, zjištěné nedostatky byly odstraněny v součinnosti s FO MÚ. Rozpočtová pravidla byla dodržena.

Improvizujeme a

Jsme na
cestě...

zkoušíme ...

Jako hlavní nástroj vlastního hodnocení organizace byla použita SWOT analýza
zpracovaná (podzim 2014) během procesu tvorby strategického plánu.
Během školního roku byli zaměstnanci dohromady 26 dnů na školeních nebo studijním volnu.

PODĚKOVÁNÍ

Závěrem chci poděkovat všem vedoucím, kteří vnímají smysluplnost v práci s dětmi a jsou ochotni něco z toho, co jim samotným bylo
dáno, předávat dál. 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 jako možnost.
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Tomáš Zakouřil, kapitán Žluté ponorky Turnov

ŽLUTÁ PONORKA TURNOV
Středisko volného času

Děkujeme partnerům naší činnosti

