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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, zřízené 1. 10. 1993 Městem Turnov, dle vyhlášky č. 432/92 

MŠMT ČR. 

  První zápis do školského rejstříku proběhl v roce 1996. Zřizovací listina příspěv-

kové 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  2020 - 2021 
  Jádro Žluté ponorky tvoří malý tým stálých zaměstnanců rozdělený na: vedoucí 

pedagogy, kteří spolu s ředitelem zajišťující kromě pedagogické činnosti i práci 

organizační,  propagaci organizace a projekty. Druhá část týmu zajišťuje účetní 

agendu, chod kanceláře, správu budovy a úklid.  V tomto školním roce jsme nadále působili v rozšířené sestavě 4 volnočasových pedagogů. 

U vedoucích kroužků a kurzů došlo k obměně v očekávaném rozsahu, radost nám dělá hlavně noví členové posádky (5 vedoucích skončilo, 4 noví 

nastoupili). Na neodborných  činnostech se významně podíleli klienti OPP města Turnov.  Výrazně pokleslo množství jednorázových externistů, proto-

že nedošlo k realizaci žádných soutěží ani přehlídek. 

ROK 
CELKEM 
Zaměstnanci  

INTERNÍ 
pedagogové 

INTERNÍ  
nepedagogové 

Externí 
pedagogové 

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

INTERNÍ  
asistenti 

2018/19  189  3,5  2,6  34  151 (z toho 63 pouze 1 den) - SOUTĚŽE 0,7 

2019/20  178  3,8  2,6  34  127 (z toho 68  jednorázově) 1,2 

2020/21  140  4,0  2,6  35  98 (z toho 28  jednorázově) 0,4 

Posádka Ponorky musela letos zdolat nejeden náročný vrchol 
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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 podzimu nedošla k výjezdní poradě, proběhly pouze 

individuální hodnotící pohovory. Především jsme se zabývali 

řešením činnosti bez přítomnosti klientů. Vnitřní pracovní 

režim byl upravován dle aktuálních hygienických opatření, 

částečně byl zaveden i home-office.  

  Rada všech pedagogických pracovníků, která se schází 3x 

ročně, se letos mohla sejít jen jednou a to v září 2019. Menší 

porady probíhaly i v omezeném režimu v rámci pracovních 

týmů nebo oddělení. 

ŘEDITEL  (kapitán)  

Tomáš Zakouřil 

Estetické 
oddělení  

Lada Capoušková 

Sportovní 
oddělení    

   Jan Kovář 

Externí  
pedagogové 

Techn.oddělení 
+ přírodověda    
Tomáš Zakouřil  

Oddělení    
táborů + akcí    
Jindřich Kořínek 

Kancelář 
M. Brodská 

Správce 
M. Kořínková 

Účetní 
E. Horáčková 

Školní asistent 
T. Marková 

Externí  
pedagogové 

Externí  
pedagogové 

Externí  
vedoucí táborů 

Externí kontroly v roce 2020:  

kontroly KHS (hygiena Semily) během táborů - bez zjištěných nedostatků 

Veřejnosprávní kontrola externím auditorem zřizovatele dne 17.7.2020

(K.Pítro) - bez zjištěných závažných nedostatků. 
  

  Jako hlavní nástroj vlastního hodnocení organizace byla použita tradiční  

SWOT analýza zpracovávaná a aktualizovaná celým týmem zaměstnanců 

doplněna dotazníkovým šetřením.  

  Personální hodnocení externích pracovníků probíhá na základě hospitačního 

plánu, který realizují interní pedagogové. U interních pracovníků provádí hod-

nocení  ředitel pomocí strukturovaných hodnotících pohovorů.   

KONTROLNÍ ČINNOST A HODNOCENÍ 
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  Hlavní činnost představuje zájmové vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. Jakožto školské zařízení vzděláváme naše klienty dle škol-

ského zákona. Hl. činnost se dělí na uvedené kategorie, navíc uvádíme dopravní výchovu a přímou pedagogickou práci metodika školního sportu. 

  Pokles v počtu klientů pravidelných kroužků byl způsoben z velké části nejistotou veřejnosti ohledně pandemických opatření. O letní tábory a poby-

tové akce byl naopak nebývalý zájem.   

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI 

 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 

 Nárazově se realizujeme i agenturní činnost - ve spolupráci 

s Agenturou Alias (L.Humenský)  

 Vedlejší (hospodářská) činnost 

Náš skákací hrad bývá vytížen 12-16 dnů za sezónu, letos o něco méně. 

 rok 2020-2021 rok 2019-20 rok 2018-19  

Přehled hlavní činnosti: počet klientů počet klientů počet klientů 

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY 65 680 69 814 65 765 

   Estetické oddělení 33 296 34 328 28 269 

   Sportovní oddělení 20 264 21 340 22 343 

   Přírodovědné oddělení 4 49 6 54 6 54 

   Ostatní nezařazené  8 71 8 92 9 99 

Akce pro veřejnost 4 2315 28 2502 32 4795 

Soutěže (MŠMT), přehlídky 0 0 10 1355 41 5182 

Pobytové akce a tábory 15 346 16 329 15 343 

Jiné akce (výukové prog., besídky) 21 173 8 183 10 803 

Dopravní hřiště Turnov 17 dnů 405 
13 

dnů 
385 

38 

dnů 
991 

Metodik školního sportu 13 tříd 215 
29 

tříd 
538 

46 

tříd 
732 
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  Nově jsme po dohodě s vedením školy otevřeli skupinu kroužků na ZŠ Rovensko pod Troskami, jinak 

jsme spíše rozšiřovali počet  skupin kroužků s převisem poptávky (kytary, textil, taneční kroužky).  

  Vlivem zákazu činnosti ze strany MŠMT v rozmezí 12.10. - 6.12. 2020 a dále 1.1.- 7.5.2021 jsme mu-

seli klientům vracet poměrnou část poplatků za činnost kroužků (celková částka přesáhla 200 tis. Kč).  

SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY 
Veškeré postupové soutěže byly omezeny vlivem úplného zákazu ze strany 

MŠMT od března 2020! 

Soutěže a přehlídky bez osobní účasti aktérů jsme se rozhodli nerealizovat.  

  Během „zanoření ponorky“ jsme vyvíjeli intenzivní činnost pro veřejnost. Šlo o pátrací fotosoutěže, 

lesní stezky za pokladem, mapové trasy a podobně. Realizovali jsme online výstavu a odučili řadu ho-

din individuálního doučování. Na dobrovolných službách jsme v turnovské nemocnici odsloužili přes 400 hodin. Mezi aktivity s největší ode-

zvou u veřejnosti patřilo naše „výtvarné okénko“, které se každý týden otevíralo s 

materiálem k práci a přijímalo výtvory z hlíny k vypálení. Celkem jsme za tři mě-

síce z výtvarného okénka obsloužili 774 klientů a rozdali přes čtvrt tuny kera-

mické hlíny.  

PRAVIDELNÁ ČINNOST 

Ponorková 3D tiskárna byla využita i k 
tisku štítů pro zdravotníky 

NÁHRADNÍ  ČINNOST (v pandemii) 

Mužská část posádky sloužila na ARO nemocnice Turnov  

Nejen restaurace mohly během pandemie  „vydávat z okénka“ 
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  Mezi naše tradiční veřejné akce patří Lampionový průvod, rodinný Kar-

neval v KC Střelnice, Vernisáž Mezinárodní výtvarné výstavy, Jarní pře-

hlídka v Ponorce a řada dalších menších. Většina plánovaných veřej-

ných akcí se bohužel opět neuskutečnila vlivem zákazu ze strany vlády a 

omezení činnosti ze strany MŠMT.  

  Během krátkého prosincového uvolnění jsme stihli Mikulášskou nadílku 

a pár veřejných dílen s malou účastí. Koncem května proběhlo několikrát 

odložené vyhlášení nejlepšího sportovce města Turnov.  

  V červnu 2021 jsme po uvolnění hygienických opatření uspořádali opět 

velůký Dětský den s Ponorkou. Účast přesáhla podle odhadů 2200 osob. 

Spolupracovalo s námi 11 spolků a 10 firem.  

  Po prázdninách jsme nově realizovali „Kroužkobraní“, počasí nám při této 

náborové akci přálo a dorazilo přes 300 dětí a rodičů. 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

  Během léta ‘21 jsme realizovali nejvíc táborových akcí v historii Ponorky. 

Přestože celkový počet táborových a pobytových akcí se nenavýšil, kvůli ruše-

ní příměšťáků i pobytů během roku to znamená rekordních 7 pobytových a 7 

příměstských táborů za léto. Celková obsazenost všech táborů byla 97,5%, 

což je skvělé číslo. Celkově se účastnilo všech akcí táborového typu  346 dětí. 

Některé oblíbené táborové akce jsou obsazeny i během několika hodin. Jako 

hlavní vedoucí táborů, převážně příměstských, se postupně přidávají i vedou-

cí kroužků, takže se tábor přirozeně stává vyvrcholením celoroční činnosti 

kroužku.  

POBYTOVÉ AKCE, TÁBORY 

DEN DĚTÍ S PONORKOU- první velká a barvitá akce po dlouhé pauze 

Tábořiště v Krčkovicích bylo i letos velice vytížené (nejen našimi turnusy) 
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ZNEVÝHODNĚNÍ KLIENTI PROJEKTY (ERN, MŠMT a další) 
  Žlutá ponorka tradičně realizuje projekty se zahraničními partne-

ry. Letos dobíhal projekt OP VVV - šablony II, pokračoval projekt 

MÚ Turnov „Metodik školního sportu“ a nově jsme získali projekt 

MŠMT „Podpora talentované mládeže“.  Díky slibně se rozvíjející 

práci kroužku elektro LAB a aktivním vedoucím, jsme intenzivně 

připravovali vznik otevřené dílny FAB-LAB. Vznik této dílny byl 

podpořen i nadací TESCO.  

  Areál hlavní budovy zatím má bezbariérový přístup pouze do 

přízemí přes zahradu, řešení celé budovy je zatím ve fázi příprav. 

  K začleňování znevýhodněných klientů do zájmového vzdělávání 

dochází individuálně, ve spolupráci s rodiči, případně pedagogicko-

psychologickým poradcem. Velkou část našich kroužků a programů  

jsme schopni znevýhodněným klientům přizpůsobit. Spolupracujeme 

se sociálním odborem města na možnosti úhrady poplatku za zájmové 

vzdělávání tímto odborem na základě žádosti znevýhodněného klien-

ta. 

Přirozeně integrovaná členka kroužku při vánoční besídce 

  Unikátní projekt má za sebou třetí rok fungování na čtyřech 

turnovských ZŠ, kde probíhá zkvalitňování výuky tělesné výcho-

vy, podpora učitelů a zapojování sportovních klubů do procesu 

podchycení zájmu dětí o pohybové aktivity.  

Metodik školního sportu 
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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 omeze-

ného provozu navštívilo  v roce 2020 

hřiště přes  dětí. Dlouhodobě usilujeme 

o výstavbu nového hřiště při areálu 

Maškovy zahrady Turnov. 

Koňský trh 200, skautský ostrov  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

I když jsou prostory malé, schází se zde 

pravidelně 32 dětí z kroužků. Zájem 

ovšem výrazně převyšuje technické 

možnosti dílny pro 10-12 dětí. Dále zde 

probíhá dopolední výuka ZŠ. Kapacity 

omezeně pokrýváme v dílně Ponorky. 

Vedoucí: Mgr. Radmila Kokešová 

areál ZŠ Žižkova, Turnov 

KERAMICKÁ DÍLNA 

- zajišťujeme v součinnosti s Městskou sportovní s.r.o. letní programy na koupališti Maškovka 

- participujeme jako vysílající organizace na mezinárodním festivalu „ZOOM zbliženija“ v Polsku 

-  spolkem ZaZemí z.s realizujeme promítání dokumentárních filmů Jeden svět a další akce 

-  

 

Pokračuje spolupráce se Spolkem astrono-

mů Libereckého kraje. Probíhají zde veřej-

ná pozorování a programy pro školy.  

Astronomický krouže funguje pod kvalit-

ním vedením Mgr. Martina Gembece. 

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

Vrchhůra, Na Výšince, Turnov  

HVĚZDÁRNA TURNOV 

Další aktivity spolupráce NAŠE PŮSOBIŠTĚ 
Na dvou stránkách shrnujeme krátce méně i 

více významná místa patřící pod patronát 

Žluté ponorky. Jejich správa a investiční rozvoj 

představují jisté úsilí a (v případě tří hlavních 

lokalit: hl. budova, pobočka TurII, tábořiště Krčkovi-

ce) především nemalé finanční výdaje. 
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Pravidelně se zde 

schází kolem 300 

dětí, probíhají 

dílny, kluby i ne-

dělní Bohoslužby. 

Někdy vzniká před  

vchodem i sněho-

vé sousoší.  

Od barvy fasády 

domu se odvíjí 

název Žlutá ponorka.  

Během  pandemmie došlo na úpravy za-

hrady , výměnu topení v celém objektu a 

kompletní obnovu branky. Nový systém 

umožňuje vstup do budovy přes zahradu. 

Husova 77, Turnov  

HLAVNÍ BUDOVA  

Během léta se na tábořišti vystřídalo 239 

dětí na 10-14ti denních turnusech. Základ-

na má 30 stanů s podsadou, ale značně  

zastaralé obslužné objekty. 

Během pandemie vznikl nový projekt na 

výstavbu nového zázemí i s kuchyní.- 

Věříme, že poslední vize na obnovu areá-

lu již konečně dospěje i k realizaci.        

Historicky nejstarší je v Krčkovicích stará kuchyně 

Krkčovice, Hrubá skála, Český ráj 

TÁBOŘIŠTĚ KRČKOVICE 

 Naše 3 místnosti byly již slušně vytíženy. 

Celkem jsme měli v pravidelné činnosti na 

pobočce 179 klientů. 

Velmi uspokojivě se rozvíjí ATELIER sloužící 

pro výuku malby 

a kresby. Během 

roku se na kur-

zech vystřídalo 

již 78 začínají-

cích umělců.  

Pokročilejší 

účastníci založili 

spolek  výtvarní-

ci českého ráje a 

nejzdařilejší díla 

se prodávají v 

online galerii. 

Ředitelství OHŠ nám bohužel neumožňuje 

užívat   naše prostory o víkendu, což znač-

ně omezuje činnost .  

Alešova 1732, Turnov 

PONORKA TURNOV II 

Nový projekt - dřevostavba se soc.zázemím a kuchyní  
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

zjednodušená – ROZVAHA 2020 
* Aktiva celkem (Kč) 5480071 

Dlouhodobý hmotný majetek 2585509 

Oběžná aktiva 2894562 

* Pasiva celkem (Kč) 5480071 

Vlastní kapitál 3047339 

Jmění jednotky a úpr. položky 2454614 

Fondy (rezervní, odměn, investiční) 476125 

Výsledek hospodaření 116599 

Cizí zdroje 2432731 

Přijaté zálohy 17200 

Zaměstnanci 318918 

Závazky 352315 

Výnosy příštích období 483306 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2020 – SVČ Turnov předcho-
zí období 

Účet Název položky (v tis. Kč) ( v tis. 

501 spotřeba materiálu celkem 481 583 

502 spotřeba energie celkem 216 223 

503 voda 36 42 

511 opravy a udržování 154 108 

512 cestovné 5 3 

518 ostatní služby celkem 844 830 

521 mzdové náklady (mimo MŠMT) 947 1029 

524 zákonné sociální pojištění 118 102 

54X - ostatní náklady 24 24 

551 odpisy dlouhodobého majektu 83 70 

558 drobný dlouhodobý hmotný majetek 79 153 

5xx ostatní  23 36 

 provozní náklady celkem (vše mimo MŠMT) 3010 3203 

 náklady na vedl. činnost (nákupy, opravy, správa) 93 124 

 realizace dalších projektů (vč. titulů EU) 432 1065 

 realizace dotace MŠMT (na interní mzdy, FKSP, ONIV) 3079 2080 

*Celkem náklady: 6614 6420 

602 poplatky klientů 1939 1891 

648 čerpání fondů 0 130 

649 ostatní výnosy z činnosti 13 85 

672 příspěvek Města (provoz, odpisy, metodik, pobočka TurII ) 708 1152 

 výnosy z vedlejší činnosti (hlavně pronájmy, omezeně prodej) 125 244 

 výnosy z dalších projektů a grantů (vč. titulů EU) 432 1028 

 státní  příspěvek (MŠMT na interní mzdy atd.) 3079 2080 

*Celkem výnosy: 6296 6580 

Hospodářský výsledek 118 108 

  Hlavní výnosové položky rozpočtu představují: 

 Státní příspěvek (na zaměstnance školství letos: 3mil.Kč), 

poplatky klientů (kroužky, kurzy, tábory) - letos stagnace, 

provozní příspěvek města (energie, odpisy). Další výnosovou 

položku představují pronájmy a reklamní činnost které byly 

významně omezeny, pouze 50% z úrovně roku 2019. 

  Důležitým zdrojem jsou další další dotace a projekty, které v 

roce 2020 dosáhly celkové výše 432tis. Kč. Mimo EU jsme 

získali 238 192,- Kč. 

* z důvodu přehlednosti jsou malé položky obou přehledů vynechány. 

Celková čísla pak neodpovídají součtu uvedených položek zcela přesně.  
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ZÁVĚREM 

    Plavba byla nakonec velmi bouřlivá, ale i přes nepříznivou vnější situaci mohu říci, že posádka fungovala flexibilně a jakmile se naskytla sebemen-

ší možnost, dokázali jsme po vynuceném přerušení činnosti opět rychle vyplout. Ze všech turnovských klubů a oddílů pracujících s mládeží jsme měli 

na jaře nejkratší pauzu (pouze 

39 prac. dní)   Poděkovat 

musím vedoucím kroužků, 

kteří byli ochotni vedle své 

práce ještě řešit možnosti 

jak dětem složitý čas volna 

naplnit. Jsem vděčný za 

ochotné spolupracovníky 

na palubě Ponorky. Rád 

bych vyslovil dík i rodičům, 

kteří nevnímají volný čas 

svých dětí jako problém, ale 

i nadále jako příležitost.  

    Tomáš Zakouřil 

     ředitel  a kapitán   

  Rok 2020-21 hodnotím jako rok upevnění týmu a test flexibility. Většina ze započatých aktivit (kroužky, akce, soutěže, dopravní hřiště, metodik 

sportu, výukové programy) se krátce rozběhly a následně byly přerušeny. Počátek školního roku přinesl výrazný pokles zájmu klientů o pravidelnou 

činnost (téměř o 20%). Z provozních rezerv jsme sen rozhodli podpořit i kroužky s malým počtem účastníků, které by za normálních okolností byly na 

zrušení. Celkem byla organizace uzavřena 8 týdnů na podzim roku 2020  a 18 týdnů v roce 2021. Během podzimních řešitelských porad jsme navrhli 

systém fungování pro dobu uzavření organizace – 1/2 Home office doplněný poradami a fyzickou přípravou distančních aktivit na pracovišti. Interní 

testování a prevence pomohla i v malém kolektivu, takže jsme za celou dobu pandemie nezaznamenali jediný přenos mezi zaměstnanci. 
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