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  Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková org. (dále SVČ Turnov nebo Žlutá 

ponorka), se sídlem Husova 77, Turnov 511 01 je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, zříze-

né 1. 10. 1993 Městem Turnov, dle vyhlášky č. 432/92 MŠMT ČR. 

  První zápis do školského rejstříku proběhl v roce 1996. Zřizovací listina příspěvkové organizace 

SVČ Turnov byla vydaná v roce 2001, poslední aktualizace 2016. 

  IČO: 00855022,   IZO: 108 036 502 

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

ÚVOD 

 ZAMĚSTNANCI  2017 - 2018 

  Jádro Žluté ponorky tvoří malý tým stálých zaměstnanců rozdělený na: vedoucí pedagogy, kteří 

spolu s ředitelem zajišťující kromě pedagogické činnosti i práci organizační,  propagaci organiza-

ce a projekty. Druhá část týmu zajišťuje účetní agendu, chod kanceláře, správu budovy a úklid.  

  V tomto školním roce jsme působili  v nezměněné sestavě, významný přínos pak představuje  

nová posila interního týmu nastupující od září roku 2018. K rozšíření došlo díky rozvojovému programu města zaměřenému na metodické vedení 

pedagogů prvního stupně v oblasti sportu.  U vedoucích kroužků došlo k obměně v očekávaném rozsahu, radost nám dělá hlavně množství nových 

členů posádky (8vedoucí skončilo, 7 nových nastoupilo). Na neodborných  činnostech se významně podíleli klienti OPP města Turnov. Po celý šk. rok 

jsme díky programu ÚP Semily  - VPP měli na zkrácený úvazek pracovnici na pomocné práce. 

ROK 
CELKEM 
Zaměstnanci  

INTERNÍ 
pedagogové 

INTERNÍ  
nepedagogové 

Externí 
pedagogové 

Ostatní  externí zaměstnanci
(brigádníci, rozhodčí, praktikanti, …) 

INTERNÍ  
pom.práce 

 2015/16  70  3,0  2,3  32  32 0,7 

2016/17  72  3,0  2,6  32  34 — 

2017/18  85  3,0  2,6  31  47 (z toho 13 pouze 1 den) 0,7 

INSPIRACE V NAŠEM KRAJI… 
Výjezd interního týmu do DDM Nový Bor : 

Milada, Monika, Lada, Tereza, Eva, (kapitán), Honza, Jindra 
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Organizační schéma : 

ŘÍZENÍ PONORKY 
  Základem řízení je souhrnný roční plán, který je dále roz-

pracováván do měsíčních programů. Roční plán sestavuje 

ředitel na základě zhodnocení předchozích a diskuze týmu. 

Během každoroční výjezdní porady jsme se zabývali podobou 

nových webových stránek a sloganem organizace. 

  Operativní řízení se odehrává skrze elektronickou interní  

poštu a kalendář organizace (Google Apps), dále při pravi-

delných poradách celého interního týmu.  

  Pravidelná činnost je rozdělena do 3 oddělení, viz. organi-

zační schéma nahoře. Rada všech pedagogických pracovníků 

se schází 3x ročně, menší porady probíhají i v rámci pracov-

ních týmů nebo oddělení. 

ŘEDITEL  (kapitán)  

Tomáš Zakouřil 

Estetické 
oddělení  

Lada Capoušková 

Sportovní 
oddělení    

   Jan Kovář 

Externí  
pedagogové 

Přírodovědné 
oddělení    

Tomáš Zakouřil  

Volnočasový 
klub    

Monika Brodská 

Kancelář 
M. Brodská 

Správce 
M. Kořínková 

Účetní 
E. Horáčková 

Úklid 
Brodská, Meletzká 

Externí  
pedagogové 

Externí  
pedagogové 

  KDE PŮSOBÍME : 

• 

 

• • 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

 
 

ZŠ ŽIŽKOVA 

 HALA TJ TURNOV 

 ZŠ  SKÁLOVA 

PONORKA HLAVNÍ BUDOVA 

 ZŠ  28.ŘÍJNA 

PLAVECKÝ BAZÉN 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

ZIMNÍ STADION 

 HVĚZDÁRNA TURNOV 

 HALA TSC 

  ZŠ  ALEŠOVA 

 ZŠ  MAŠOV 

TÁBOROVÁ ZÁKLADNA KRČKOVICE 

GYMNÁZIUM TURNOV 

• 

•  PONORKA TURNOV II 
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Pravidelně se zde schází kolem 300 dětí, 

probíhají dílny, kluby, dopolední setkávání 

maminek, nedělní Bohoslužby. Od barvy 

fasády se odvíjí náš název Žlutá ponorka. 

Během prázdnin proběhl projekt na úpra-

vu zahrady a rekonstrukci mineralogické 

dílny ze strukturálních fondů EU. 

Husova 77, Turnov  

HLAVNÍ BUDOVA  

Během léta se na tábořišti vystřídalo 231 

dětí na 1-2týdenních turnusech. Obsaze-

nost v letních měsících byla 84%. Základna 

má 30 nových stanů s podsadou, ale znač-

ně  zastaralé obslužné objekty. 

V předchozím roce došlo k odmítnutí hoto-

vého stavební projektu zázemí a letos 

začaly práce na novém, levnějším záměru .  

Neutěšený technický stav objektů tábořiš-

tě tak trvá od 90-tých let dále. 

Krkčovice, Hrubá skála, Český ráj 

TÁBOŘIŠTĚ KRČKOVICE 

Díky vstřícnosti zřizovatele byl naplněn náš 

dlouhodobý cíl a v budově OHŠ začíná po-

bočka s těmito místnostmi: cvičební sál, 

výtvarná dílna a malířský ateliér (foto).   

Provoz  bude jistě vyžadovat řadu úprav, ale   

od září 2018 je přihlášeno přes 100 klientů. 

OHŠ, Alešova 1732, Turnov 

PONORKA TURNOV II 
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Na sezónním dopravním hřišti, zajišťu-

jeme povinnou výuku pro  4. třídy ORP 

Turnov a ve spolupráci s MÚ i výuku pro 

mateřské školy. Během jarního a pod-

zimního provozu navštívilo hřiště přes 

1000 dětí s doprovodem. V tomto roce 

usilujeme o výstavbu trvalého skladu 

kolového parku přímo na místě. 

Koňský trh 200, skautský ostrov  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

I když jsou prostory malé, schází se zde 

pravidelně 36 dětí z kroužků. Zájem 

ovšem výrazně převyšuje technické 

možnosti dílny pro 12 dětí. Dále zde 

probíhá dopolední výuka ZŠ. Kapacity 

plánujeme pokrýt v nové dílně Ponorky. 

Vedoucí: Mgr. Radmila Kokešová 

areál ZŠ Žižkova, Turnov 

KERAMICKÁ DÍLNA 

  Počty klientů pravidelné činnosti narůstají poslední 3 roky velmi mírně. Poměrně více vzrůstá počet skupin, takže nám ubývá p řeplněných 
kroužků, což odpovídá trendu jisté individualizace v zájmovém vzdělávání. Téměř polovina všech letošních kroužků měla méně ne ž 10 
účastníků. Stále převažují žáci 1.- 6.tříd ZŠ. Úspěšně pokračuje i práce s dospělými. Volnočasový klub  ve Žluté ponorce  má za sebou další 
sezónu tentokrát s průměrným počtem 45-55 dětí/týden. 

  Větší část pravidelné činnosti probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky v mnoha pronajatých prostorech. Během druhého pololetí  se 
naplňuje náš dlouhodobý cíl zřídit pobočku Žluté ponorky na Turnově II. Od září 2018 zde již otevíráme řadu nových zájmových kroužků. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST  (kroužky, kurzy) 

Pokračuje spolupráce se Spolkem astrono-

mů Libereckého kraje. Probíhají zde veřej-

ná pozorování a programy pro školy.  

Astronomický krouže funguje nově pod 

vedením Mgr. Martina Gembece. 

Správa objektu: Aleš Majer, Sundisk s.r.o. 

Vrchhůra, Na Výšince, Turnov  

HVĚZDÁRNA TURNOV 
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  Nově otevřené pravidelné aktivity: florbal Mašov, pohybové hry Hrubá skála, doučování an-

gličtiny, dva dramatické kroužky a dvě další výtvarné skupiny. Ve druhém pololetí jsme připravo-

vali otevření nových aktivit v připravované pobočce Ponorky na Turnově II.  

SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY 

Sportovní postupové soutěže:  

Atletické: Pohár č. rozhlasu, Olympijský víceboj, Trojboj s Adamem, Atletický 4boj, SŠ pohár 

Ostatní: Turnovský plavecký přebor, Turnaje ve vybíjené, volejbale a florbale (vždy pro žáky ZŠ) 

Kulturní postupové přehlídky:  

Divadelní: Štěk 2018 (9 představení, 125 dětí, cca 120diváků)  

MŠ: Mateřinka 2018 (7 představení, 120 dětí, přes 300 diváků)  

Pěvecká: Turnovský Kos 2018 (2 sály, 84 dětí, cca 90 diváků)  

   Talentovanou mládež podporujeme ve spolupráci se základními školami, AŠSK, ZUŠ a Muzeem 

Turnov. V oblasti estetické a sportovní spolupracujeme s dalšími pedagogy a trenéry klubů při 

vedení nadaných dětí. Samostatně  poskytujeme konzultace a možnost individuálních lekcí.  

„Tvořínek“ v nově otevřené pobočce Turnov II  

Mezi naše tradiční veřejné akce patří Dětský den v parku, rodinný 

karneval v KC Střelnice, lampionový průvod,  vyhlášení ankety 

Nejlepší sportovec Turnova, také výtvarné vernisáže, dále podve-

čery deskových her v Ponorce a filmová promítání. Další veřejné 

akce organizujeme ve spolupráci s partnery: Čarodějnice na Lu-

kách (SDH Turnov), Atletické skotačení při Memoriálu L. Daňka (AC 

Turnov), Restaurant-day (Zazemí), Majáles (parlament mládeže) a další (Město Turnov). Celkem dle odhadů, vstupenek a slosovatelných 

lístků  bylo na všech našich veřejných akcích (mimo výše zmíněné soutěže) přes 4000 účastníků .  

Poháru rozhlasu na turnovském stadioně 

AKCE PRO VEŘEJNOST 
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  Poprvé proběhl tábor s koňmi na farmě v Kadeřavci za účasti 12ti dětí.  Co 

do počtu akcí, bylo méně „přespávaček“ v Ponorce z důvodu rekonstrukce 

ale počtem stávající akce naopak narostly. Bylo rozhodnuto o dalším turnu-

su sportovního tábora v Krčkovicích (z důvodu obrovského převisu zájemců.  

Sportovní tábor Krčkovice malý+velký    38+61  30. 6. - 21. 7. 2018 
Kreativně dobrodružný tábor        35 dětí 9. - 19. 8. 2018 
Letní tábor s Koňmi        12 dětí 8. - 13. 7. 2018 
 

Zimní příměstský tábor Turnov       15 dětí 26. 2. - 2. 3. 2018 

Příměstský tábor pro MŠ       17 dětí 16. - 20. 7. 2018 

Loutkářský příměstský tábor        23 osob 16. - 20. 7. 2018 
 

Víkendové pobyty a „přespávání“      6 akcí  celkem 206 osobodní 

POBYTOVÉ AKCE, TÁBORY 

Druhý ročník příměstského tábora pro „školkáče“ byl opět zaplněn. 

Kreativně dobrodružný tábor na Mísečkách - máme vskutku hravé vedoucí... 

V červnu jsme opět uspořádali DĚTSKÝ DEN S PONORKOU. Účast podle 

odhadů přesáhla 2000 osob. Spolupracovalo s námi 13 spolků a 11 firem.  

    Poprvé jsem ve spolupráci s farmou rodiny Vebe-

rů uspořádali pobytový TÁBOR S KOŇMI, který měl 

skutečně rodinný charakter a všech 12 účastníků se jen 

těžko se svými miláčky po týdnu loučilo. 
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  Hlavní činnost představuje zájmové vzdělávání dle našeho školního vzdělávacího programu. Ponorka je školské zařízení, takže se naše veškerá 

činnost řídí školským zákonem a vyhláškou o zájmovém vzdělávání. 

  Z přehledu je patrný neustálý mírný nárůst klientů, především ve sportovním oddělení. Také se nám dlouhodobě zvyšuje návštěvnost veřejných akcí 

(především na Dětském dnu, který tvoří téměř polovinu návštěvníků všech akcí). V posledním období se snížil počet dětí na dopravním hřišti přede-

vším omezením návštěvnosti ze strany mateřských škol. 

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI 

 rok 2016-17 rok 2015-2016 rok 2017-18 

Přehled hlavní činnosti: počet klientů počet klientů počet klientů 

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY 56 680 55 676 49 654 

   Estetické oddělení 29 299 26 302 25 299 

   Sportovní oddělení 17 257 17 234 14 209 

   Přírodovědné oddělení 4 33 5 54 5 46 

   Ostatní nezařazené  7 91 5 86 5 101 

Akce pro veřejnost 39 4669 37 3992 29 2384 

Soutěže (MŠMT), přehlídky 16 2451 13 2450 4+3 1618 

Pobytové akce a tábory 12 273 16 365 10 237 

Jiné akce (jiné soutěže, besedy, ...) 17 1426 12 1822 12 2182 

Dopravní hřiště Turnov 39 dnů 989 
38 
dnů 

1018 
46 
dnů 

1511 

  Jedná se především o pronájmy prostor a vybavení, dále 

poskytujeme služby při našich velkých veřejných akcích, kde 

provozujeme i hostinskou činnost.  

  Hlavní oblasti pronájmu: 

- 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 

 Vedlejší (hospodářská) činnost 

Příjemné posezení na dvoře Ponorky s nově zbudovanou pergolou.  
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Jiné aktivity spolupráce 
  Kromě projektů s partnerskými městy participujeme jako vysílající 

organizace na mezinárodním festivalu „ZOOM zbliženija“ v Polsku. 

  Parlament mládeže města Turnov (www.pmmt.cz), patří mezi 

aktivity projektu „zdravé město“, kterou iniciovala roku 2013  

Žlutá ponorka a i po „osamostatnění“ stále spolupracujeme. Letos 

žáci a studenti obnovili starou tradici májového „Majálesu“.  

  Stále udržujeme kontakty se zahraničními organizacemi v síti Evrop-

ské dobrovolné služby - EVS  Erasmus+, kde bychom v budoucnu rádi opět podali žádost o projekt na přijetí dobrovolníků ze zemí E U.  

ZNEVÝHODNĚNÍ KLIENTI DALŠÍ PROJEKTY 
  Žlutá ponorka každoročně realizuje projekt „Výtvarný salon Tur-

nov-Jawor“ se zahraničním partnerem z Polska. V tomto šk. roce 

dobíhal také mikroprojekt ERN CZ-PL „Svět rukama nemluvněte“. 

  V červnu jsme se zapojili do projektu OP VVV „šablony II“, který 

nám umožní v novém školním roce zaměstnat školní asistenty na 

doprovod, dozor nad dětmi a pomoc s administrativou. Dlouhodo-

bě jsme nositeli projektu 

ÚP Semily z EU fondu OP 

zaměstnanost -  zaměst-

nanec na  pomocné práce 

v SVČ. 

  Areál hlavní budovy zatím nemá bezbariérový přístup. Některé 

rekonstruované prostory sice již bezbariérovost splňují, ale řešení 

přístupu do budovy je zatím ve fázi projektové přípravy. 

  K začleňování znevýhodněných klientů do zájmového vzdělávání 

dochází individuálně, ve spolupráci s rodiči, případně pedagogicko-

psychologickým poradcem. Velkou část našich programů (včetně ne-

postupových soutěží) jsme schopni znevýhodněným klientům přizpůso-

bit. Spolupracujeme se sociálním odborem města na možnosti úhrady 

poplatku za zájmové vzdělávání tímto odborem na základě žádosti 

znevýhodněného klienta. 

Král turnovského majálesu  F.“Čuňas“ Stárek přebírá pro den oslavy od starosty klíče města. 

Vernisáž „mezinárodního výtvarné-

ho salonu“ v polském v Jaworu 

Za přítomnosti obou organizátorek: 

Lada Capoušková + Anna Gryspan, 

dále ředitel muzea Arkadiusz Muła 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

zjednodušená – ROZVAHA 2017 
* Aktiva celkem (Kč) 3 525 841,4 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 543 870,0 

Oběžná aktiva 981 971,4 

* Pasiva celkem (Kč) 3 525 841,4 

Vlastní kapitál 2 790 416,1 

Jmění jednotky a úpr. položky 2 580 504,9 

Fondy (rezervní, odměn, investiční) 120 762,0 

Výsledek hospodaření 89 149,1 

Cizí zdroje 735 542,3 

Přijaté zálohy 21 450,0 

Zaměstnanci 222 541,0 

Závazky 231 661,3 

Výnosy příštích období 256 890,0 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2017 – SVČ Turnov předchozí období 

Účet Název položky 
Hlavní      

činnost 

Vedlejší 

činnost 
Hlavní  

činnost 

vedlejší   

činnost 

501 Spotřeba materiálu 454 551,9 11 538,6 479 909,9 11 192,3 

502 Spotřeba energií 126 160,2 41 707,2 140 076,8 38 785,2 

503 Neskladovatelné dodávky 24 244,3 8 504,6 23 648,8 13 694,2 

511 Opravy a údržba 78 855,0 2 881,0 77 654,8 2 185,2 

512 Cestovné 3 880,0 4 288,0 2 625,0 0 

518 Služby 653 539,1 3 782,2 573 902,3 1 712,3 

521 Mzdové náklady 2 458 104,5 7 200,0 2 351 455,5 6 800,0 

524 Zákonné pojištění 625 097,7 0 566 251,7 0 

551 Odpisy majetku 104 808,0    170 708,0 0 

*Celkem náklady: 4 633 856 Kč 92 893 Kč 4 632 567,3 74 718,0 

602 Poplatky klientů 1 404 464,0 0 1 297 059,0 0 

603 Výnosy z pronájmu   215 927,0 0 202,0 

649 Ostatní výnosy     0 3 724,0 

662 Úroky     29,6 0 

672 Příspěvky a dotace 3 130 237,0   3 203 788,0 0 

*Celkem výnosy: 4 574 797 Kč 241 102 Kč 4 510 876,6 206 

Hospodářský výsledek -59 059 Kč 148 208 Kč -121 690,7 131 

CELKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK 89 149,15 Kč 9 785,3 Kč 

  Hlavní výnosové položky rozpočtu představují: 

 Státní příspěvek (na zaměstnance školství), poplatky klien-

tů (kroužky, kurzy, tábory), provozní příspěvek města 

(energie, odpisy, ale i konkrétní akce). Další výnosovou polož-

ku představují pronájmy, které dosáhly výše 241 102 Kč. 

  Důležitým zdrojem jsou tzv. mimorozpočtové dotace 

(granty, přímé dotace), které v roce 2017 dosáhly celkové 

výše 208 000 Kč (žádosti byly podány celkem na 232 tis. Kč). 

Velmi významná je pro nás podpora soukromých subjektů 

(jak materiální, tak i finanční). 

* z důvodu přehlednosti jsou malé položky obou přehledů vynechány. Celková čísla pak neodpovídají součtu uvedených položek zcel a přesně. 
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KONTROLNÍ ČINNOST A HODNOCENÍ 

Zhodnocení roku kapitánem  
  Závěrem mi dovolte zhodnotit uplynulý rok z kapi-

tánského můstku. Letos jsme propluli mnoha úžina-

mi a museli občas měnit kurz, přesto však byla 

plavba nesena příznivými proudy. 

   Opět jsme mírně rozšířili činnost a poupravili 

některé chátrající kajuty mateřské Ponorky. 

Po dlouhém úsilí byla v září spuštěna na vodu Po-

norka Turnov II, myšlenky na její vytvoření nás 

provázely téměř 5 let.  Jak úspěšně si povede uká-

žou až následující roky.  

  Poděkovat musím vedoucím kroužků, kteří jsou 

ochotni vedle své práce ještě něco z toho, co jim 

bylo dáno, předávat dál. Jsem vděčný za ochotné 

spolupracovníky na palubě Ponorky. Rád bych vyslo-

vil dík i rodičům, kteří nevnímají volný čas svých dětí jako problém, ale jako příležitost.  

 Tomáš Zakouřil, ředitel  a kapitán  Žluté ponorky Turnov 

Rozvoj Žluté ponorky 
  Loňský školní rok patřil k poklidným, co se externích kontrol týče. Zažili jsme letní kontroly KHSLB 

(hygiena Semily) během táborů - bez zjištěných závažných nedostatků. Na podzim 2017 proběhla 

průběžná kontrola finančního odboru MÚ,  během října proběhla kontrola OSSZ. 

  Jako hlavní nástroj vlastního hodnocení organizace byla použita SWOT analýza zpracovávaná a 

aktualizovaná celým týmem zaměstnanců během každoroční výjezdní porady (od roku 2014) .  

  Hodnocení externích pracovníků probíhá na základě hospitačního plánu a u interních pracovníků 

pomocí strukturovaných hodnotících pohovorů.   

MARKETING, PUBLIC RELATIONS 
Zvýšit využitelnost nového webu (galerie, atd.) 

Nová samostatná vývěska, na Turnově II 

Výzdoba a úpravy zahrady + vchodu hl.budovy 

Zavedení marketingového plánu 

FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE (vnitřní procesy) 
Zjednodušit systém vnitřních dokumentů 

Zprůhlednit hodnocení zaměstnanců 

Zefektivnit pravidelné pracovní porady 

PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 
Upevnit nové aktivity na Turnově II  (kvalita) 
Udržet kvalitu akcí (nepřibírat nové, lepší reflexe) 
1 nová klubová aktivita pro skupinu 14-18 let  

2 nové trendové sportovní aktivity 

PRACOVNÍCI (interní, externí, dobrovolní) 
5 nových externích pedagogů (1x  mineralogie)   

Hladké zapracování Metodika sportu  

Začít koncepčně pracovat s dobrovolníky 

vybrané  dlouhodobé cíle 2017 - 2019 

EKONOMIKA, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ 
Provoz pobočky na Turnově II (úklid, topení,…) 

Zbudování trvalého skladu Dopravní výchovy 

Úprava projektu základny v Krčkovicích 

Celkový směr udává kapitán spolu s důstojní-

ky na základě strategického plánu, který si 

společně připomíná a doplňuje celá posádka.  

Nechceme se uzavřít do bubliny a plout jen v rybníčku, 

oceán volného času je mnohem úžasnější. 




