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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  2021- 2022 
  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 

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

2020/21  140  4,0  2,9 (vč. účetní) 36 (přep. úvazek 4,18)  98 (z toho 28  jednorázově) 0,4 

2021/22 137  4,0  2,3 (bez účetní) 37  (přep. úvazek 4,31)  93  (z toho 25 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 dvouměsíčních programů. Roční plán sesta-

vuje ředitel na základě zhodnocení předchozích a diskuze 

týmu. Provozní řízení probíhá v měsíčním cyklu porad. 

  Během podzimu proběhla výjezdní porada tentokrát v areá-

lu SVČ Trutnov, kde jsme načerpali množství inspirace.  

  Rada všech pedagogických pracovníků se schází 3x ročně, 

letos pouze 2x z důvodu pandemie.  

  Bylo obnoveno fungování stálých pracovních týmů pro ob-

lasti: pedagogika, propagace+PR, správa majetku, nově též 

BOZP.  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 

oddělení přír. věd  
a ostatní    

Tomáš Zakouřil  

Oddělení    
táborů + akcí    
Jindřich Kořínek 

Školní asistent 
T. Marková 

Správce 
M. Kořínková 

Kancelář 
M. Brodská 

Externí  
pedagogové 

Externí  
pedagogové 

Externí  
vedoucí táborů 

Externí kontroly v roce 2021/22:  

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

Kontrola plateb pojistného OZP (č. protokolu 2146000868/KOK1/2021) 

Veřejnosprávní kontrola MÚ Turnov - bez zjištěných 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 

Externí účetní 

N E P E D A G O G I C K I C K Á   S E K C E   P O N OR K Y  

Úklid - částečný úvazek 
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  Hlavní činnost představuje zájmové vzdělávání dle 

školního vzdělávacího programu. Jako školské zařízení 

vzděláváme naše klienty dle školského zákona. Hl. čin-

nost se dělí na uvedené kategorie, navíc uvádíme do-

pravní výchovu a přímou pedagogickou práci metodika 

školního sportu. 

  Více méně se nám v tomto roce podařilo vrátit počty 

klientů pravidelné činnosti na „předcovidovou“ úroveň. 

Podobné je to u akcí a soutěží. 

  O letní tábory a pobytové akce byl opět nebývalý zá-

jem. Nešli jsme však cestou zvyšování kapacity, ale nao-

pak jsme zvýšili počet táborů o téměř čtvrtinu.   
 

 Specifickou výzvou letošního roku pak bylo založení 

adaptačního centra pro ukrajinské uprchlíky. 

CELKOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI 

  Jedná se především o pronájmy prostor a vybavení:  

    - v budově Žluté ponorky, na tábořišti Krčkovice 

    - skákací hrad, párty stany, sportovní a jiné náčiní. 

Dále příležitostný prodej občerstvení na vl. akcích a 

nárazově i reklamní činnost (dle zájmu partnerů). 

 

* vliv pandemických omezení 

 Vedlejší (hospodářská) činnost 

HLAVNÍ činnost SVČ rok 2021-2022 rok 2019-20 rok 2019-20 

Přehled hlavní činnosti: počet klientů počet klientů počet klientů 

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY 67 796 65 680 69 814 

    Estetické oddělení 31 338 33 296 34 328 

    Sportovní oddělení 23 340 20 264 21 340 

    Přírodovědné oddělení 4 47 4 49 6 54 

    Ostatní nezařazené  9 71 8 71 8 92 

AKCE pro veřejnost 20 5380 4* 2315 28 2502 

SOUTĚŽE (MŠMT), přehlídky 17 2535 0* 0* 10 1355 

Další činnosti (výuk. prog., soustře-

dění, přednášky, individuální činnost 
39 dnů 119 21* 173 8 183 

TÁBORY a pobytové akce 20 411 15 346 16 329 

Dopravní hřiště Turnov 
33 dnů 

+8 MŠ 

979 

+109 MŠ 

17* 
dnů 

405 
13* 

dnů 
385 

Adaptační ukrajinské centrum  87 dnů 119 - - - - 

Metodik školního sportu 
37 tříd 

185lekcí 
701 

13 

tříd 
215* 

29 

tříd 
538 
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  Tradičně se podílíme na řadě akcí jako spoluorganizátor ať 

už jde o akce Města Turnov nebo škol či spolků. Patří sem: 

Čarodějnice Na lukách, Oslavy TGM, letní program v Maškov-

ce, Jarmark ZŠ Žižkova  nebo Noc s Andersenem. 

Turnov 750 - zapojení do oslav 

  Zároveň byly již obnovené tradiční veřejné 

akce menšího rozsahu jako jsou pravidelné 

výtvarné dílny, vernisáž výtvarného salonu 

TURNOV—JAWOR nebo Mikulášská nadílka. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST - kroužky 

DEN DĚTÍ  2022 měl své „ukrajinské“ stanoviště 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

  Přehled nejpočetnějších VLASTNÍCH akcí: 

Den dětí Ponorkou 2400* 

Lampiónový průvod 650* 

Rodinný karneval 323 

Jarní přehlídka 195 

Sportovec roku  280 

Kroužkobraní 150* 

SETKÁNÍ PARTNERSKÝCH MĚST  

Přehlídka v Ponorce  (21.5.)  

ŠTAFETA 750, náměstí  (24.5.) 

DEN DĚTÍ s Ponorkou   (11.6.)  

LEGOPROJEKT - (21.-25.6.) 

SOCHÁNÍ - 3Dmodel (2.7.+ 2.10.) 

Lampionový průvod  (6.11.)  

celoroční FOTOSOUTĚŽ s vernisáží (28.10.)  

  Jedním z hlavních cílů letošního roku byla podpora příro-

dovědné sekce. Nepodařilo se rozšířit lektorskou základ-

nu, ale vznikem platformy FAB-LAB TURNOV došlo k vý-

znamnému posunu. Trojice lektorů Ing. Dušan Ferbas, 

RNDr. Lukáš Beran a Ing. Hynek Střelka tvoří slibný základ 

do dalších let. Ostatní sekce udržely vysoký standard a v 

počtech i aktivitě se vrátily k „předkoronavirové“ úrovni.  
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  Po 12ti letech a dvou odmít-

nutých projektech došlo ko-

nečně k výběrovému řízení na 

zhotovitele posledního schvá-

leného projektu. Pro hladkou 

realizaci byl celý areál svěřen 

Městské sportovní s.r.o., 

která vybrala k našemu uspo-

kojení firmu ZIKUDA,. Ta v 

následujícím školním roce  

realizuje novou stavbu zázemí pro tábořiště. PROJEKT zahrnuje všechny důležité prvky pro moderní nízkonákladový objekt sezónního charakteru. 

Kapacita pro příležitostný nocleh přímo v  podkroví  18 míst. Kapacita celého tábořiště s podsadovými stany je  70 osob. 

  Během léta ‘22 jsme realizovali nejvíc táborových akcí v historii Ponorky. Trend z minulé-

ho léta pokračoval na rekordních 6 pobytových táborů, 11 příměstských a další 3 kratší 

pobytové akce. Obsazenost všech táborů byla 87%, celkově se účastnilo všech akcí tábo-

rového typu  411 účastníků. 

POBYTOVÉ AKCE, TÁBORY 

Republikové finále 3boj s Adamem 

SOUTĚŽE A PRÁCE S TALENTY 

Tábořiště Krčkovice 

  Po roční pauze se rozběhly soutěže vypisované MŠMT, které Žlutá ponorka spoluorgani-

zuje s okresní radou AŠSK. Během jara jsme realizovali 8 florbalových turnajů a také tra-

diční atletické soutěže. 21.9. v Turnově proběhlo republikové finále 3boje s ADAMEM. 

  Mezi postupové přehlídky patří naše tradiční soutěže: TURNOVSKÝ  ŠTĚK (23.3., 6 sou-

borů) a TURNOVSKÝ KOS (7.4., 51 soutěžících) 
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Individuální činnost - především rozvoj talentů probíhá formou konzultací mimo lekce  

Osvětová a  informační činnost - u nás převážně výukové programy a přednášky  

Spontánní činnost - do loňského roku u nás fungoval otevřený volnočasový klub. Pro 

nízký zájem byl od letoška zrušen.  

OSTATNÍ ČINNOSTI  

  Areál hlavní budovy má bezbariérový přístup do přízemí přes zahradu, řešení celé 

budovy je zatím ve fázi příprav. Pobočka Turnov II bezbariérový přístup nemá.  

  K začleňování znevýhodněných klientů do zájmového vzdělávání dochází individuálně, 

ve spolupráci s rodiči, případně pedagogicko-psychologickým poradcem. Spolupracujeme se sociálním odborem města na možnosti úhrady poplatku 

za zájmové vzdělávání tímto odborem na základě žádosti znevýhodněného klienta.  

Přirozeně integrovaná členka kroužku při vánoční besídce 

ZNEVÝHODNĚNÍ KLIENTI 

PROJEKTY (MŠMT a další) 

  Žlutá ponorka tradičně realizuje pro-

jekty se zahraničními partnery. Každo-

roční výtvarný salon TURNOV—JAWOR 

oslavil již 30 let trvání. Letos dobíhal 

projekt OP VVV - šablony II, který přine-

sl především personální podporu v po-

době školního asistenta. 

Pokračoval dlouhodobý projekt OŠKS MÚ Turnov „Metodik školního sportu“. Nově 

jsme získali projekty MŠMT na podpora talentované mládeže a dále na podporu 

adaptace ukrajinských dětí. Vznik dílny FAB-LAB podpořila i Tesco nadace. 

projekt  tis. KČ zdroj 

Adaptační skupiny UKR 431 MŠMT 

Jazykové kurzy CZ-UA   60 MŠMT 

Vznik dílny FAB-LAB   61 MŠMT 

Akce (DD,zahr.,sport.,…) 150 Město 

Dopravní výchova   81 BESIP+KÚ 

KÚ Akce, Tábor, Den dětí   70 

TESCO Dílna FAB-LAB   16 

reportáž ČT z 18.3.2022 
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  Unikátní projekt má za sebou čtvrtý a zatím nejúspěšnější rok 

fungování. Na turnovských ZŠ probíhá zkvalitňování výuky těles-

né výchovy prvního stupně, podpora učitelů a zapojování spor-

tovních klubů do procesu podchycení zájmu dětí o pohybové 

aktivity. Rozvíjíme i práci s talenty, soutěže a pod.  

  Na školách proběhlo 185 lekcí (metodik-učitel-žáci) + následné 

rozbory a zájem ze strany pedagogů se pozvolna zvyšuje.  

Metodik školního sportu 

Dopravní hřiště 

Adaptační ukrajinské centrum 

  Díky spolupráci s OŠKS mohlo v Ponorce vzniknout kontaktní centrum pro 

uprchlíky již 14.3. Díky DOBROVOLNÉ pomoci řady učitelů a jiných aktivních 

spoluobčanů jsme mohli v prvním týdnu zahájit pravidelnou výuku češtiny. Od 

dubna již měli děti pravidelný rozvrh s možností oběda ve školní jídelně. 

  „RÁD BYCH I NA TOMTO MÍSTĚ PODĚKOVAL VŠEM zapojeným dobrovolní-

kům, učitelům a vychovatelům, kteří strávili s dětmi z Ukrajiny první nelehké 

měsíce jejich pobytu v naší zemi.“  (Tomáš Zakouřil) 

  Během léta probíhaly jazykové kurzy a experimentovali jsme s příměstskými 

tábory. Celkem prošlo kontaktním centrem 119 dětí a studentů. 

  Jedná se o  projekt realizovaný na sezónním dopravním hřišti. 

Zajišťujeme  povinnou výchovy pro 4.třídy téměř všech škol ORP 

Turnov který bývá rozšířen o návštěvy Spec.školy případně MŠ.     
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Koňský trh 200, skautský ostrov  

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

 

areál ZŠ Žižkova, Turnov 

KERAMICKÁ DÍLNA 

Vrchhůra, Na Výšince, Turnov  

HVĚZDÁRNA TURNOV 

Husova 77, Turnov  (+ dvůr a zahrada) 

HLAVNÍ BUDOVA  

Krčkovice, Hrubá skála, Český ráj 

TÁBOŘIŠTĚ KRČKOVICE 

Alešova 1732, Turnov 

PONORKA TURNOV II 

2.patro: Ateliér, cvičební sál, tvořivá dílna, sklad 

KDE  především  PŮSOBÍME 

2 sály, dílny, kuchyňka, klubovny, FAB-LAB 
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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 2021 – SVČ Turnov předcho-

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

501 spotřeba materiálu celkem 481 480 

502 spotřeba energie celkem 177 216 

503 voda 27 36 

511 opravy a udržování 148 154 

512 cestovné 2 5 

518 ostatní služby celkem 1088 844 

521 mzdové náklady (mimo MŠMT) 748 947 

524 zákonné sociální pojištění 140 118 

54X - ostatní náklady 10 24 

551 odpisy dlouhodobého majektu 95 83 

558 drobný dlouhodobý hmotný majetek 62 79 

5xx ostatní (504, 513, 525, 527, 528, 53x, 591) 15 23 

 provozní náklady celkem (vše mimo MŠMT) 2993 3009 

 náklady na vedl. činnost (nákupy, opravy, správa) 126 93 

 realizace dalších projektů (vč. titulů EU) 136 432 

 realizace dotace MŠMT (na interní mzdy, FKSP, ONIV) 3639 3079 

Celkem náklady: 6894 6614 

602 poplatky klientů 1924 1939 

648 čerpání fondů 5 42 

649 ostatní výnosy z činnosti 0 13 

672 příspěvek Města (provoz, akce, odpisy, metodik, pobočka) 1107 1101 

 výnosy z vedlejší činnosti (hlavně pronájmy, omezeně prodej) 210 125 

 výnosy z dalších projektů a grantů (vč. titulů EU) 136 432 

 státní  příspěvek (MŠMT na interní mzdy atd.) 3639 3079 

Celkem výnosy: 7021 6731 

Hospodářský výsledek 127 118 

  Hlavní výnosové položky rozpočtu představují: 

 Státní příspěvek (na zaměstnance školství letos: 3,6mil.Kč), 

poplatky klientů (kroužky, kurzy, tábory) - MÍRNÝ POKLES, 

provozní příspěvek města (projekty, energie, odpisy). Další 

výnosovou položku představují pronájmy a reklamní činnost 

které stále ještě nedosáhly úrovně z roku 2019. 

  Důležitým zdrojem jsou další dotace a projekty, které v roce 

2021/22 dosáhly celkové výše 432tis. Kč.  Zde představuje 

hlavní část podpora MŠMT na adaptační centrum. 

* z důvodu přehlednosti jsou malé položky obou přehledů vynechány. 

Celková čísla pak neodpovídají součtu uvedených položek zcela přesně.  
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ZÁVĚREM 

    Minulý šk. rok vnímám jako 

test obnovy a odolnosti naší 

posádky. Zájem o kroužky se 

vrátil na úroveň před covidem. V 

řadě projektů jsme „doháněli 

zameškaný čas“ (Metodik, Do-

pravní výchova, výukové progra-

my, Maškovka). Výrazně jsme 

zvýšili aktivitu o prázdninách (20 

akcí). Začíná se stavět v Krčkovi-

cích! 

  Práce s dětmi z Ukrajiny přines-

la nové nároky na flexibilitu i 

energii, přesto byla a zůstává 

pro Ponorku přínosem. 

  Jsem vděčný za ochotné spolupra-

covníky 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   

  Strategický plán se obnovuje především během výjezdních porad interního týmu, ale 

pracuje se s ním na provozních poradách. Také ho prezentujeme na širokých pedagogic-

kých poradách a konzultujeme v jednotlivých sekcích. Hlavní slovo při jeho tvorbě má 

přirozeně kapitán. Zde vybíráme několik hlavních cílů do příštích období. 

Rozvoj Žluté ponorky CÍLE  dle strategického plánu 2022-24 body 

1) Postavit barák v Krčkovicích 10 

2) Zpřístupnit + zatraktivnit prostor klubu/kavárny 8 

Začít koncepčně pracovat s mladými vedoucími/pomocníky 7 

Posunout „nové dopravní hřiště“ (projekt, ZM, …) 7 

Rekonstrukce Výtvarné dílny (projekt do MAS) 7 



ŽLUTÁ PONORKA TURNOV 
Středisko volného času 

D ě ku j e m e  p a r t n e r ů m  n a š í  č i n n o st i  


