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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  2018 - 2019 

  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 došlo od září roku 2018 k rozšíření týmu díky rozvojovému programu měs-

ta zaměřenému na metodické vedení pedagogů prvního stupně v TV a díky evropskému programu OP VVV.  U vedoucích kroužků došlo k mírnému 

nárůstu, radost nám dělá hlavně množství nových členů posádky a zvyšující se procento mužů na palubě (včetně interních to dělá 47%). V první polo-

vině roku jsme ještě měli díky programu ÚP Semily měli na zkrácený úvazek pracovnici na pomocné práce. Velký nárůst  v počtu rozhodčích a brigád-

níků jsme zaznamenali díky  kompletní správě postupových sportovních soutěží MŠMT, které jsme za okres Semily administrovali. 

ROK 
CELKEM 
Zaměstnanci  

INTERNÍ 
pedagogové 

INTERNÍ  
nepedagogové 

Externí 
pedagogové 

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

INTERNÍ  
pom.práce 

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 

2018/19  192  3,5  2,6  34  151 (z toho 63 pouze 1 den) 0,7 

VÝZNAMNÝ ŽIVOTNÍ KROK DALŠÍHO DŮSTOJNÍKA,

který navíc nastoupil na palubu teprve v letošním roce. 
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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 čerpali inspiraci v 

DDM Nový Bor a fungováním interních pracovních týmů. 

  Operativní řízení se odehrává skrze systém G-suite (pošta, 

kalendáře, týmové disky) a IS Domeček, dále při pravidel-

ných 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  

Tábory, soutěže 
Jindřich Kořínek 

Kancelář 
M. Brodská 

Správce 
M. Kořínková 

Účetní 
E. Horáčková 

Úklid 
Brodská, Marková 

Externí  
pedagogové 

Externí  
pedagogové 

Foto ze závěrečné pedagogické porady na zahradě Ponorky. Všech vedoucích 

pravidelných kroužků je v letošním roce dohromady 38, takže posádka posílila. 

Máme radost z nových členů a také z vysokého počtu mužů na palubě (45%).  
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V hlavní budově kromě dalších kanceláří 

důstojníků má sídlo volnočasový klub a 

dalších 25 kroužků. Pravidelně se zde 

schází 250 dětí za týden, probíhají dílny, 

kluby, dopolední setkávání maminek... 

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 

193dětí na 1-2týdenních turnusech. Obsa-

zenost v letních měsících byla 79%. Základ-

na má 30 nových stanů s podsadou, ale 

značně  zastaralé obslužné objekty. 

V letošním roce byl zpracován nový pro-

jekt na umístění stanů a objekty zázemí. 

Výstavba zázemí je však stále ve hvězdách.  

Neutěšený technický stav objektů tábořiš-

tě tak trvá od 90-tých let dál. 

Krkčovice, Hrubá skála, Český ráj 

TÁBOŘIŠTĚ KRČKOVICE 
První rok ukázal řadu slabin v provozu naší 

pobočky, přesto byly naše 3 místnosti sluš-

ně vytíženy. Celkem jsme měli v pravidelné 

činnosti na pobočce 148 klientů. 

Režim v OHŠ nám neumožňuje užívat   naše 

prostory o víkendu, což omezuje činnost a 

znemožnilo například realizovat záměr na 

vybudování  boulderingové stěny.  

 Velmi uspokojivě se rozvíjí atelier sloužící 

pro kurzy malby a kresby. Celkem se účast-

nilo všech kurzů 52 začínajících umělců. 

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 téměř 

1000 dětí s doprovodem.  

Vedoucí DDH: Milada Kořínková 

Koňský trh 200, skautský ostrov  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

I když jsou prostory malé, schází se zde 

pravidelně 38 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 letos výrazně narostly především díky novým aktivitám na otevřené pobočce Turnov II. Podaři lo se nám 
rozjet trendovou aktivitu Parkour, která zasáhla více než 100 zájemců (všechny jsme nemohli uspokojit). Mezi klienty stále př evažují žáci 1.
- 6.tříd ZŠ. Úspěšně pokračuje i práce s dospělými, nově i v oblasti keramiky. Volnočasový klub ve Žluté ponorce má stabilně 40 -50 dětí/
týden. Díky rekonstruované učebně mineralogie se v naší budově rozběhl nový výukový program pro 4. -5.třídy s názvem „Tajemství ukrytá 
v kameni“.   Větší část pravidelné činnosti probíhá mimo hlavní budovu Žluté ponorky v mnoha pronajatých prostorech.  

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 jsme otevřeli kroužky: Parkour, Street dance, Včelaři, Creative -audio, Na křídlech poezie, doučování angličtiny, Tvoření v pohybu, 

Experimentální tvorba a další skupiny výtvarných kroužků.  

SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY 

Sportovní postupové soutěže:  

Individuální sporty: atletický Pohár rozhlasu, 4boj, Trojboj 

(I.stupeň), Olympijský víceboj, SŠ atletický pohár, přespolní běh, orientační běh, plavání  

Týmové: turnaje ve vybíjené, přehazované, volejbale, minifotbale, basketbale a florbale (ZŠ I SŠ) 

Kulturní postupové přehlídky:  

Divadelní: Štěk 2019 (9 představení, 125 dětí, cca 120diváků)  

MŠ: Mateřinka 2019 (6 představení, 84 dětí, cca 200 diváků)  

Pěvecká: Turnovský Kos 2019 (2 sály, 81 dětí, cca 90 diváků)  

   Talentovanou mládež podporujeme ve spolupráci se základ-

ními školami, AŠSK, ZUŠ a Muzeem Turnov. V oblasti estetické 

a sportovní (konzultace, možnost individuálních lekcí, součin-

nost s dalšími pedagogy při vedení nadaných dětí).  

   V letošním roce jsme administrovali veškeré okresní postu-

pové sportovní soutěže, takže nám přibylo práce. Celkem 

jsme koordinovali 38 + 3 soutěží s rozpočtem přes 340 tis. Kč.  

Poprvé se uskutečnilo republikové finále atletického 

trojboje s Adamem Helceletem v Turnově. 

AKCE PRO VEŘEJNOST 
   Tradičně největší veřejnou akcí je Den dětí s Ponorkou, který 

letos přilákal do turnovského parku přes 2000 návštěvníků a 

spolupracovali jsme při něm s 15ti spolky a 11ti firmami.  

   Nově jsme uspořádali Jarní přehlídku v Ponorce, kde se pre-

zentovaly nové kroužky. 
Den dětí opět zcela zaplnil park 
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  Mezi další významné akce patří  rodinný Karneval v KC Střelnice, Lampionový průvod,  Vyhlášení 

ankety Nejlepší sportovec Turnova, také Vernisáž výtvarné výstavy. Dále Čarodějnice na Lukách 

(SDH Turnov), Atletické skotačení při Memoriálu L. Daňka (AC Turnov), Majáles (PMMT) a další.  

   Celkem dle odhadů, vstupenek a výherních lístků bylo na všech našich veřejných akcích (mimo  

zmíněné soutěže) přes 4600 návštěvníků. 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

Letní tábory Krčkovice    114 dětí 29.6. - 3. 8. 2019 
Letní tábor D.Mísečky  35 dětí  14. - 24. 8. 2019  
 

Příměstské tábory   64 dětí  3.-8.3., 8.-19.7. 2019 

Další pobytové akce        133 osob  celkem 22dnů, 8 akcí 
   

Příměstský tábor MŠ pro nejmenší proběhl letos přímo v Ponorce. V 

zimě byl opět populární náš sportovní příměstský tábor.  

POBYTOVÉ AKCE, TÁBORY 

Rodinný koňský tábor je velmi oblíben 

O letní sportovní tábory v Krčkovicích je stále větší zájem 

V roce oslav 100 let republiky měl Lampionový 

průvod téma: „staleté kořeny“ „Večerníčkovský“ karneval měl v KC Střelnice nebývalou účast. 
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  Hlavní činnost představuje zájmové vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. Jakožto školské zařízení vzděláváme naše klienty dle škol-

ského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Nově se podílíme na metodickém vedení učitelů I.stupně při realizaci tělesné výchovy. 

  V  přehledu hl. činnosti zaujme nárůst klientů v kroužcích, což ukazuje na rozvoj nově zřízené pobočce Ponorka TURNOV II. Zároveň se třikrát zvýšil 

počet soutěží, které i v rámci celého okresu koordinujeme. Zároveň držíme trend organizovat méně malých akcí a soustředit se na velké. 

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI 

 rok 2017-18 2016-2017 rok 2018-19 

Přehled hlavní činnosti: počet klientů počet klientů počet klientů 

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY 65 765 56 680 55 676 

   Estetické oddělení 28 269 29 299 26 302 

   Sportovní oddělení 22 343 17 257 17 234 

   Přírodovědné oddělení 6 54 4 33 5 54 

   Ostatní nezařazené  9 99 7 91 5 86 

Akce pro veřejnost 32 4795 35 4283 37 3992 

Soutěže (MŠMT), přehlídky 41 5182 16 2451 13 2450 

Pobytové akce a tábory 15 346 12 273 16 365 

Jiné akce (výukové prog., besídky) 10 803 17 1426 12 1822 

Dopravní hřiště Turnov 38 dnů 991 
39 
dnů 

989 
38 
dnů 

1018 

Metodik školního sportu 46tříd 632 - - - - 

 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 

Mezi pronájmy v budově Ponorky patří i malá hudební zkušebna v suterénu 
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Jiné aktivity  
  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 Žlutá ponorka. 

Od roku 2013 přináší podněty pro vedení města, a nově organizuje 

i úspěšný Turnovský Majáles, na kterém se podílíme.  

  Ve spolupráci se spolkem ZaZemí (www.zazemi-turnov.cz), reali-

zujeme tradičně promítání dokumentárních filmů Jeden svět a další akce. 

  Metodik školního sportu působí nově na čtyřech turnovských ZŠ, kam přináší podněty pro podchycení zájmu dětí o pohybové aktivity. 

Během prvního roku navštívil celkem několikrát celkem 46 tříd od první do páté, což zahrnuje téměř 650 dětí. Podařilo se navá zat spolu-

práci s učitelkami ve sborovnách I.stupně a společně podporovat i kultivovat pohybový projev dětí.  

ZNEVÝHODNĚNÍ KLIENTI DALŠÍ PROJEKTY A SPOLUPRÁCE 
  V minulosti jsme každoročně realizovali 1-2 projekty EU se zahra-

ničními partnery. V tomto roce jsme úspěšně zahájili čerpání dota-

ce OP VVV „šablony II“. Jde o projekt na 3 roky v celkové výši 1,2 

mil. Kč, který je využíván na pokrytí vzdělávacích potřeb, nových 

aktivit a dozorování dětí školními asistenty. Dále jsme tradičně 

nositeli projektu ÚP Semily z ESF k začleňování nezaměstnaných.  

Dlouhodobě organizujeme 

česko-polský výtvarný salon 

s vernisáží u nás i v partner-

ském městě Jawor, stejně 

jako česko-švédský florbalo-

vý turnaj Turnov-Alvesta. 

  Díky nové rekonstrukci již areál hlavní budovy má bezbariérový 

přístup. Vyšší patra bezbariérovost nesplňují, přízemí již ano.  

   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 na základě žádosti klienta. 

Integrovaná 

členka klubu 

křesťanského 

dorostu Žluté 

ponorky 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

zjednodušená – ROZVAHA 2018 
* Aktiva celkem (Kč) 3 786 137,5 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 439 062,0 

Oběžná aktiva 1 347 075,5 

* Pasiva celkem (Kč) 3 786 137,5 

Vlastní kapitál 2 839 096,2 

Jmění jednotky a úpr. položky 2 439 062,0 

Fondy (rezervní, odměn, investiční) 184 965,9 

Výsledek hospodaření 215 068,3 

Cizí zdroje 947 041,3 

Přijaté zálohy 18 200,0 

Zaměstnanci 313 972,0 

Závazky 350 763,5 

Výnosy příštích období 264 105,8 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2018 – SVČ Turnov předchozí období 

Účet Název položky 
Hlavní      

činnost 

Vedlejší 

činnost 
Hlavní  

činnost 

vedlejší   

činnost 

501 Spotřeba materiálu 498 774,2 30 530,3 454 551,9 11 538,6 

502 Spotřeba energií 141 765,8 32 590,8 126 160,2 41 707,2 

503 Neskladovatelné dodávky 40 616,5 5 818,0 24 244,3 8 504,6 

511 Opravy a údržba 203 473,8 6 256,6 78 855,0 2 881,0 

512 Cestovné 4 376,0 2 040,0 3 880,0 4 288,0 

518 Služby 654320,9 9 447,7 653 539,1 3 782,2 

521 Mzdové náklady 2 873 800,0 36 895,0 2 458 104,5 20 400,0 

524 Zákonné pojištění 754 354,6 8 980,3 625 097,7 0 

551 Odpisy majetku 104 808,0   104 808,0    

*Celkem náklady: 5 441 888,7 133 343,6 4 633 856 92 893 Kč 

602 Poplatky klientů 1 597 069,2 0 1 404 464,0 0 

603 Výnosy z pronájmu   211 049,9   215 927,0 

649 Ostatní výnosy 87 882,9       

662 Úroky         

672 Příspěvky a dotace 3 813 121,6   3 130 237,0   

*Celkem výnosy: 5 537 332,7 252 967,9 4 574 797 241 102 

Hospodářský výsledek 95 444,0 119 624,3 -59 059 Kč 148 208 

CELKOVÝ HOSP. VÝSLEDEK 215 068,3 Kč 89 149,15 KČ 

  V roce 2018 se ještě naplno nepromítly mzdové položky 

související s funkcí metodika sportu ani s čerpáním dotací na 

„šablony II“. Na výrazném zvýšení výnosů podílelo také navý-

šení počtu klientů a čerpání některých dotací. 

  Mimorozpočtové prostředky (mimo provozní rozpočet) 

dosáhly celkové výše 326 tis. Kč (granty EU, KÚLK a jiné). 

  Velmi významná je pro nás podpora místních soukromých 

subjektů (jak materiální, tak i finanční). 

  Státní příspěvek na mzdy činil 2 552 tis. Kč a provozní pří-

spěvek Města činil 684 tis. Kč. 

* 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  
     Letošní plavba byla optimistická, nesená výraz-

ným posílením stálé posádky (Jindra Kořínek, Tere-

za Marková) a novou činností na Turnově II (řešení 

nových kroužků, komunikace s ředitelstvím OHŠ a 

další). Byl dokončen nový projekt základny v Krčko-

vicích, jehož realizace je však stále daleko.  

   Provoz hvězdárny pod vedením spolku astrono-

mů LK byl uspokojivý. Na dopravním hřišti by do-

končen sklad kol a začali jsme spolupracovat s auto-

školou Novotný, což se ukázalo jako velmi prospěšné.  

   Poděkovat musím všem vedoucím kroužků, táborů i 

nejrůznějších akcí za výbornou práci. Nejvíce však chci poděkovat panu Ing. Cuchému, který se s 

činností mineralogického kroužku ze zdravotních důvodů (po 20ti letech) letos rozloučil.  
 

 Tomáš Zakouřil, ředitel  a kapitán  Žluté ponorky Turnov 

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

Semily) během táborů a kontrolu provozního rozpočtu externím auditorem zřizovatele(K.Pítro) - bez 

zjištěných závažných nedostatků. 

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

aktualizovaná celým týmem zaměstnanců během výjezdní porady. 

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

pomocí strukturovaných hodnotících pohovorů.   

MARKETING, PUBLIC RELATIONS 
Efektivní užívání nového webu 

Nová samostatná vývěska, na Turnově II 

Zavedení marketingového plánu 

Zvyšování dosahu facebookové propagace  

FUNGOVÁNÍ ORGANIZACE (vnitřní procesy) 

Zefektivnit pravidelné pracovní porady 

Zprůhlednit hodnocení zaměstnanců 

PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 
Otevřít dopravní hřiště i pro veřejnost 
Udržet kvalitu akcí (nepřibírat nové, reflexe) 
1 nová klubová aktivita pro skupinu 14-18 let  

1-2 nové tábory (pobytové akce) 

PRACOVNÍCI (interní, externí, dobrovolní) 
2-3 noví externí pedagogové (1 ved. mineralogie)   

Stabilizovat interní tým ponorky 

Začít koncepčně pracovat s dobrovolníky 

vybrané  dlouhodobé cíle 2018 - 2020 

EKONOMIKA, PROVOZNÍ ZÁZEMÍ 
Efektivní řízení pobočky na Turnově II 

Výměna topného systému hl.budovy 

Posunout nový projekt základny v Krčkovicích 

Dotažení prostor keramiky/miner. a zahrady 

Zbudování trvalého skladu Dopravní výchovy 

Celkový směr udává kapitán spolu s důstojní-

ky na základě strategického plánu, který si 

společně připomíná a doplňuje celá posádka.  

I v dalším roce společné plavby vyhlížíme nové výzvy, 

které nám vody oceánu volného času přinesou. 



MĚSTO 

TURNOV 

S t ř e d i s k o  v o l n é h o  č a s u  


