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Školní vzdělávací program Střediska volného času Narnie
(aktualizovaný k 31. 8. 2021 s účinností od 1. 9. 2021)

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) byl zpracován na základě Zákona č. 561/2004 Sb.
(Školský zákon) § 3 a 5, odst. 2 a 3 a také v návaznosti na vyhláška č. 163/2018 Sb. o zájmovém
vzdělávání.
ŠVP vydává ředitel pro všechna místa činností a služeb poskytovaných zařízením. ŠVP úzce
souvisí s plánem aktivit a řády střediska na daný školní rok.
Identifikační údaje
Název organizace: Středisko volného času Narnie (dále jen SVČ)
Zřízená ke dni: 20. 9. 2011
Sídlo: Cyrila a Metoděje 390/9, Liberec XI-Růžodol, PSČ 460 01
Identifikační číslo (IČ): 71 342 290
IZO: 691 004 421
Zřizovatel: Jednota bratrská
Právní forma: školská právnická osoba
Ředitel střediska: Bc. Petr Appl
Charakteristika zařízení
Národní program rozvoje vzdělávání v ČR formulovaný v Bílé knize připomíná, že komplexní
výchovu a rozvoj dítěte si není možné představit bez investice do volnočasových a zájmových
aktivit. Z toho důvodu byla zřízena školská právnická osoba SVČ Narnie, jejímž zřizovatelem je
Jednota bratrská.
Název SVČ odkazuje na cyklus dětských knih Letopisy Narnie britského autora C. S. Lewise,
které jsou alegorií základních principů křesťanství a které pojednávají o dobrodružství několika
dětí, jež přicházejí do magické země Narnie. V zemi Narnie se staví dobro proti zlu a děti v tomto
boji sehrávají klíčovou roli.
Název Narnie tedy napovídá, že SVČ ve své činnosti vychází z tradičních křesťanských hodnot,
přičemž zároveň poskytuje cenově a časově dostupné zájmové vzdělávání, které je založeno na
rovném přístupu každého občana ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy,
národnosti, pohlaví, náboženského přesvědčení, zdravotního stavu či jiného postavení jednotlivce.
SVČ Narnie navazuje na práci svého předchůdce, kterým je občanské sdružení rodičů a přátel
školy Amos, které se svojí mnohaletou úspěšnou klubovou činností zapsalo do povědomí liberecké
veřejnosti.
Posláním SVČ Narnie je být institucí, která zastřešuje zájmové a volnočasové vzdělávání dětí,
mládeže a dospělých a doplňuje práci dalších vzdělávacích aktivit Jednoty bratrské, zvláště pak
Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci (dále jen KZMŠJAK).
SVČ Narnie poskytuje zájmové vzdělávání v prostorách svého sídla Cyrila a Metoděje 390,
Liberec. Dále též v prostorách KZMŠJAK a případně dalších pronajatých prostorách tělocvičen,
hřišť, kluboven, tábořišť a kempů.

1

Středisko volného času Narnie, Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec X
e-mail: info@svc-narnie.cz, tel: 481 120 762, www.svc-narnie.cz

Hlavní cíle vzdělávání ve SVČ Narnie
1.
Vytvářet odpovídající zázemí pro práci Jednoty bratrské s dětmi a mládeží v oblasti
zájmových a volnočasových aktivit realizovaných ve spolupráci s Křesťanskou ZŠ a MŠ J. A.
Komenského v Liberci a Jednotou bratrskou Růžodol.
SVČ se opírá o křesťanské hodnoty. Není křesťanskou institucí v teologickém slova smyslu, ale
jako taková nabízí svým klientům kromě standardních zájmových a volnočasových aktivit také
křesťanský postoj k životu. Nezbytnou součástí nabídky SVČ Narnie jsou kromě zájmových klubů
i výchovně-vzdělávací biblické kluby, které nabízí tuto možnost.
V tomto ohledu je Narnie v rámci Libereckého kraje jedinečným střediskem, jež zastává důležité
místo v nabídce stávajících SVČ a DDM. Narnie zároveň doplňuje výchovně-vzdělávací proces
na KZMŠJAK.
2.
Posilovat výchovnou roli KZMŠJAK a umožnit efektivní využívání zdrojů školy.
SVČ napomáhá KZMŠJAK v záměru stát se otevřenou institucí komunitního významu. Tím, že
se do výchovy kromě pedagogů zapojuje široký okruh dobrovolných spolupracovníků z řad rodičů
a přátel školy, dochází k propojení lidských a materiálních zdrojů školy na straně jedné a místní
komunity na straně druhé. SVČ dokáže podpořit zájemce o pedagogické vzdělání. Tím vytváří
právní i praktický rámec efektivního využití všech těchto materiálních, lidských a prostorových
zdrojů.
3.
Být garantem rovnosti příležitostí v přístupu ke vzdělání a výchově.
Liberec a okolí nabízí dětem a mládeži prostřednictvím různých zájmových a volnočasových
středisek, sportovních klubů apod. velké množství možností, jak trávit volný čas a rozvíjet své
zájmy, schopnosti a dovednosti. Převážná část těchto aktivit je však orientována na
„profesionalizaci“ či výkon. Je mnoho dětí, které ve své činnosti nedosahují výsledků na to, aby
se prosadili do hráčského týmu, nebo nemají ambice orientovat se v takové míře na výkon. Pro
SVČ Narnie jsou takové děti součástí hlavní cílové skupiny. Navíc, zájmové vzdělávání je v SVČ
Narnie poskytováno za rozumnou úplatu, některé zájmové útvary jsou dokonce zdarma či za
symbolickou úplatu, a mělo by tak být dostupné skutečně všem rodinám.
4. Motivovat rodiny k aktivnímu přístupu k výchově dětí a celoživotnímu vzdělávání
Záměrem SVČ Narnie je podporovat a spojovat rodiče i celé rodiny v jejich úsilí o výchovu nové
generace. SVČ je platformou, na které se kromě rodin do tohoto procesu zapojuje i širší komunita
dobrovolných spolupracovníků všech generací, čímž se u všech zúčastněných rozvíjí schopnost
spolupracovat a vytvářet hodnoty společně s jinými lidmi.
Současné aktivity Jednoty bratrské a jejího sboru v Liberci - Růžodole představují široký záběr
práce od nejmenších dětí po seniory. SVČ umožňuje propojovat jednotlivé aktivity do jednoho
celku, čímž vede jednotlivé generace k vzájemné toleranci a ohleduplnosti a respektu k jiným
lidem, kulturám a hodnotám. Zároveň přirozeným způsobem umožňuje výměnu zkušeností, čímž
podněcuje k dalšímu osvojování si vědomostí a dovedností.
Při pracovním výjezdu zaměstnanců SVČ Narnie 18. – 19. června 2015 za účasti člena Rady ŠPO SVČ
Narnie byly dále pojmenovány další pilíře pro námi nabízenou zájmovou činnost.

1. Poskytovat zájmové vzdělávání pro děti a rodiče, kteří mají zájem, ale zároveň respektují naše
křesťanské hodnoty a vizi Jednoty bratrské.
2. Vedoucí zájmové činnosti SVČ Narnie musí být připraveni nést křesťanské hodnoty, mít
pozitivní přínos pro celou komunitu kolem sboru Jednoty bratrské Růžodol, školy KZMŠJAK a
SVČ Narnie.

2

Středisko volného času Narnie, Cyrila a Metoděje 390, 460 01 Liberec X
e-mail: info@svc-narnie.cz, tel: 481 120 762, www.svc-narnie.cz

3. Přestože ve většině kroužcích nenabízíme „profesionální“ úroveň, nabízíme ale silnou
komunitu, dobré vztahy a přijetí pro každého.
4. Nechceme nabízet „kroužek pro kroužek“, je důležité kdo kroužek vede a jak. Vedoucí by měl
disponovat pedagogickým vzděláním, ale hlavně by měl být vzorem, dávat do vedení srdce.
5. Páteří naší činnosti musí tvořit kroužky vycházející z potřeb a možností naší komunity (např.
Benjamínek, Benjamín, Biblické kluby, Turistický klub atd. = kroužky s všestrannou náplní
doplněné o specificky zaměřené kroužky např. Technický klub, Hlína atd.)
PROFIL VEDOUCÍHO
• poskytuje přijetí dětem
• je dětem příkladem
• je trpělivý
• je obětavý
• je pokorný
• je vzdělaný
• není tu pouze pro svoje děti
• je ztotožněný s křesťanskými hodnotami
• aktivně se podílí na naplňování vize Jednoty bratrské Růžodol

Formy, délka a časový plán vzdělávání
1. Pravidelné zájmové útvary
Jedná se především o kroužky dětí a mládeže. Scházejí se v odpoledních hodinách, zpravidla
jednou až dvakrát týdně. Činnost zahajují ve školním roce, začínají v říjnu a končí v květnu.
2. Příležitostné zájmové útvary
Jedná se o kroužky s nepravidelnou frekvencí v odpoledních resp. večerních hodinách v průběhu
celého roku. Většinou se jedná o dospělé účastníky.
3. Táborová a pobytová činnost
Uskutečňuje se v období prázdnin, státních svátků, případně víkendů. Trvá od několika dní do
několika týdnů.
4. Příměstské tábory
Probíhají v době prázdnin a trvají dle typu od jednoho do dvou týdnů.
5. Příležitostná činnost, jednorázové akce
Koná se příležitostně (např. Vánoce, Velikonoce, Den dětí atd.) a podílí se na ní více zájmových
útvarů. Je určena zejména pro širokou veřejnost a trvá zpravidla několik hodin.
6. Osvětová, vzdělávací činnost
Uskutečňuje se příležitostně a převážně v průběhu školního roku, formou jednorázových setkání
(přednášky, besedy) nebo opakujících se setkání (kurzy).
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Obsah vzdělávání, zájmové útvary SVČ Narnie
SPORTOVNÍ, POHYBOVÉ A TURISTICKÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

TATACVIK – sportovní hry
Kroužek je otevřen pro děti od 4 do 7 let s účastí tatínků. Je zaměřen na všestranné sportovní vyžití,
rozvoj tělesné zdatnosti a pohybových dovedností. Děti se učí základním sportovním dovednostem
a základům kolektivních sportovních her s aktivním zapojením tatínků, smyslu pro týmovou hru a
principům fair play. Cílem je radost dětí z pohybu a společně strávený čas dětí a tatínků. Kroužek
navštěvuje i jiná sportoviště.
SPORTOVNÍ KLUB
Kroužek je otevřen pro děti od 1. do 3. třídy. Je zaměřen na všestranné sportovní vyžití, rozvoj
tělesné zdatnosti a pohybových dovedností. Děti se učí pravidlům a technice kolektivních
sportovních her, smyslu pro týmovou hru, principům fair play a vyrovnání se s neúspěchem a
porážkou. Starší děti se učí pomáhat mladším.
KROUŽEK PŘEŽITÍ
Kroužek je otevřen pro děti od 7. třídy až po studenty středních škol a je zaměřen na „chlapské“
aktivity jako jsou sebeobrana, airsoft, střelba z různých zbraní – například prak, luk, vzduchovka,
kuše a další. Klub si klade za cíl budovat v chlapcích zdravé mužství, učit je vzájemnému respektu
a fandovství a v neposlední řadě v nich rozvíjet trpělivost, vytrvalost, přesnost a zodpovědnost.
KRUHÁČ
Kroužek je otevřen pro chlapce od 12 let. Cílem klubu je vést chlapce k fyzické zdatnosti a
obratnosti. Jedná se o kruhový trénink a cvičení s vlastní vahou. Neméně důležitý je rozvoj
psychické připravenosti a sebeovládání.
ARCTURUS - turistický klub
Kroužek je otevřen pro děti od 3. do 9. třídy, které milují dobrodružství, rády se učí nové věci a
nebojí se překonávat překážky. Je zaměřen na seznamování s přírodou, chování v přírodě,
poznávání svého okolí, města i kraje, dále na rozvoj zálesáckých dovedností, praktický nácvik
první pomoci a všestranný fyzický rozvoj. Děti se učí vzájemné důvěře a spolupráci v týmu. Cíle
dosahuje skrze prostředky, kterými jsou pokladové a motivační hry, výlety a tábory. Jedním z cílů
klubu je vychovávat další budoucí vedoucí. Nejeden účastník je dnes již vedoucím v SVČ Narnie.
VÝCHOVNÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY:
BENJAMÍN
Kroužek je otevřen pro děti z 1. - 3. třídy. Kroužek si klade za cíl všestranně rozvíjet děti a umožnit
jim snazší výběr specificky zaměřených aktivit. Umožňuje dětem, aby měly možnost vlastního
rozvoje, individuálního přístupu a zároveň se učily pracovat v týmu. Děti pracují dle potřeby
v malých i větších skupinách. Náplní klubu je všestranné vyžití: výtvarná činnost, zpěv, tanec,
sportovní, zábavné a motivační hry, vaření a pečení, výlety a objevy.
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RATATUJ – kroužky vaření
Kroužek je určen pro děti od 3. třídy. Jeho náplní jsou různé kulinářské výzvy nebo třeba základy
přípravy rautu. Dále se děti učí zdobit, míchat nápoje a vytvářet dekorace. S tím vším souvisí i
plánování a normování. Děti se učí nejen praktickým dovednostem, hygienickým zásadám a
bezpečnosti při práci, ale také zásadám společenského chování, které je rozvíjí v oblasti estetické
výchovy a slušného vystupování. Klub prezentuje svou práci při společných akcích SVČ Narnie.
BONTON KLUB
Kroužek je určen pro žáky 9. ročníku. Jedná se o intenzivní práci se stálou kompletní skupinou a
se zaměřením na upevnění třídního kolektivu a týmovou spolupráci. V průběhu jednoho roku žáci
pracují na společných úkolech. Činnost si plánují, připravují, zpracovávají a prakticky realizují.
Učí se společenské etiketě, společenským tancům. Učí se spolupráci, komunikaci, řešení
problémů, hodnocení, sebereflexi a zodpovědnosti. Výstupem je organizace školního plesu.
CIK CAK
Kroužek je otevřen pro předškolní děti a děti z 1. třídy a je obdobou výše zmíněného Benjamínu.
KLUB JEŠTĚRKY
Kroužek je určen pro děti od 1. do 5. třídy. Tento kroužek je všestranný a je zaměřen na poznávání
přírody a světa kolem nás, děti provádí pokusy, věnují se různým objevům, tvoří z rozličných
materiálů, hrají hry, soutěží mezi sebou.
KLUB TKANIČKA
Kroužek je určen předškolním dětem od 4 do 6 let. Jeho náplní je vedle čtení a poslechu pohádek
také dramatizace, učení básniček a říkadel, tvoření, vyrábění, kreslení a malování. Formou her jsou
děti vedeny k vzájemnosti a kamarádství.
LABYRINT
Kroužek je určen pro děti ze 4. a 5. třídy. Jedná se o všestranný kroužek, jehož součástí jsou
deskové hry, pohybové hry, čtení, sdílení a další volnočasové aktivity. Všestranné zaměření klubu
nabízí dětem možnost střídání klidných a odpočinkových aktivit s těmi dynamickými. Klub má
k dispozici prostory knihovny, výtvarny, tělocvičny a zahrady.
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ BIBLICKÉ KLUBY
Tyto kluby slouží dětem od 4 let až po mládež do 19 let. Jsou rozděleny podle věku do pěti skupin.
Biblický klub 1 (5 – 9 let)
Biblický klub Konopná (3 – 12 let)
Biblický klub Dorost (10 – 13 let)
Generace Z (6. tř. – SŠ)
Biblický klub Mládež (14 – 19 let)
Kluby nabízejí vedle stan.dardních zájmových aktivit také biblická témata, příběhy, podobenství
a křesťanský postoj k životu. Děti se učí biblické verše. Cílem není perfektní znalost bible ani
náboženství jako takového, ale povzbuzování a inspirování účastníků křesťanskými hodnotami a
prohlubování vzájemných vztahů.
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KLUB LEGOSVĚT
Kroužek je určen pro děti od 1. do 4. třídy. Klub si klade za cíl pomocí stavebnice Lego rozvíjet u
dětí jemnou motoriku, kreativitu i ohleduplnost a týmovost, důraz není kladen na rychlost a výkon,
ale na spolupráci a sdílení dílků stavebnice. Vedle Lega se děti v tomto klubu věnují i hraní
deskových her, při kterých je opět kladen důraz na fair-play. Postavené modely z Lega jsou
využívány na výstavy při příležitostných akcích SVČ Narnie.
B2
Kroužek pro kluky z 2. stupně ZŠ. Jeho náplní jsou všestranné klučičí aktivity, jako jsou různé
sporty, výlety, deskové hry, vyrábění nebo třeba i vaření. Cílem je vytvořit dobrou partu kluků,
kteří spolu budou chtít trávit čas různým způsobem nejen v rámci klubu.
MATEMATIKA
Kroužek se určen dětem 9. ročníku se zájmem o matematiku a věnuje se přípravě žáků
k přijímacím zkouškám na střední školu.
TANEČNÍ A DRAMATICKÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY:
JOJÍK MŠ – pohybově – taneční klub
Kroužek je otevřen pro předškolní děti z MŠ, je tzv. pohybovou a taneční přípravkou. Je zaměřen
na rozvoj rytmického a hudebního cítění, výuku základních tanečních kroků a všestranný fyzický
rozvoj. Děti jsou k pohybu motivovány skrze jednoduchá dramatická vyjádření a pohybové hry.
Výsledkem je taneční vystoupení, které je prezentováno na veřejných akcích SVČ Narnie.
JOJÍK – pohybový klub
Kroužek je otevřen pro děti z 1. a 2. třídy, je tzv. pohybovou a taneční přípravkou. Je zaměřen na
rozvoj rytmického a hudebního cítění, výuku základních tanečních kroků a všestranný fyzický
rozvoj. Děti jsou k pohybu motivovány skrze jednoduchá dramatická vyjádření a pohybové hry.
Výsledkem je taneční vystoupení, které je prezentováno na veřejných akcích SVČ Narnie.
JOY DANCE – hudebně – taneční klub
Kroužek je otevřen pro děti od 3. třídy. Je zaměřen na výuku základů moderních tanečních stylů,
na rozvoj fyzické zdatnosti, pohybové dovednosti, kreativity, rytmického a hudebního cítění. Děti
se učí jednoduché choreografie, učí se samy vytvářet vlastní choreografie na taneční soutěž a
podílejí se na tvorbě tanečního divadla. Výsledkem je taneční vystoupení, které je prezentováno
na veřejných akcích SVČ Narnie.
HOPÍK
Kroužek se určen dětem ve věku 4 – 8 let. Na kroužku probíhá výuka základních tanečních
dovedností, koordinace pohybu, vnímání hudby a vedení dětí k radosti z pohybu.
TVOŘIVÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY:
VÝTVARNÝ KLUB DUHÁČEK
Kroužek je otevřen pro děti od 1. do 4. třídy. Je zaměřen na rozvoj výtvarného cítění a vkusu,
přináší dětem inspiraci a chuť experimentovat, rozvíjí výtvarné vyjadřovací schopnosti dětí a cit
pro umění. Podněcujeme v dětech povědomí o tom, že mohou pozitivně výtvarně ovlivňovat své
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okolí. Základem práce je nadšení a ochota učit se nové věci a dále spolupráce na společném díle.
Práce dětí jsou prezentovány na výstavách a soutěžích.
MÓDNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ
Kroužek je otevřen pro děti od 3. do 5. třídy. Zaměřuje se na výuku řemeslných technik, užitnou
tvorbu, zdokonalování manuální zručnosti a rozvoj vlastní tvořivosti. Děti se učí klasickým
postupům i technikám, které zanikají, práci s textiliemi, výrobě ozdob a šperků a jsou
povzbuzovány k vlastním nápadům při tvorbě módních návrhů. Práce dětí jsou prezentovány na
výstavách a módních přehlídkách.
HLÍNA - keramický klub
Kroužek je otevřen pro děti od 1. do 9. třídy a pracuje ve dvou až třech pracovních skupinách dle
věku a dovedností. Je zaměřen na tvořivost a rozvoj talentu, fantazie a kreativity. Děti jsou vedeny
k pečlivosti a vytrvalosti, k individuální i týmové práci. Cílem je podporovat v dětech radost
z tvoření a objevování a motivovat je k vlastnímu výtvarnému vyjadřování. Výrobky jsou
prezentovány na výstavách a soutěžích.
TECHNICKÝ KLUB I a II
Kroužky jsou rozdělené dle věku – technický klub I navštěvují děti od 3. do 5. třídy a technický
klub II od 6. do 9. třídy. Kroužky jsou zaměřeny na rozvoj rukodělné zručnosti, technické
dovednosti a technického myšlení. Děti se učí manuální práci, práci s ručním nářadím, zpracování
různých druhů materiálů s důrazem na práci se dřevem. Pro společné prezentační akce SVČ Narnie
vyrábí kulisy a rekvizity.

Podmínky přijímání uchazečů, podmínky průběhu a ukončování zájmového vzdělávání
Účast na činnosti a aktivitách SVČ Narnie je založena na dobrovolnosti. SVČ Narnie je otevřeno
všem potencionálním zájemcům, kteří mají zájem o některou z aktivit střediska a naplní další
podmínky potřebné pro zapsání do jednotlivých forem vzdělávání. Přijímání účastníků je
ohraničeno kapacitou a případně věkem, pro který je aktivita určena.
1. Pravidelné zájmové útvary
Závazná přihláška podepsaná účastníkem resp. zákonným zástupcem, zaplacení stanovené úplaty,
volná kapacita kroužku.
2. Příležitostné zájmové útvary
Zpravidla bez přihlášky, za úplatu dle stanovené výše, volná kapacita.
3. Táborová a pobytová činnost
Přihláška podepsaná účastníkem resp. jeho zákonným zástupcem, prohlášení o bezinfekčnosti,
lékařské potvrzení, zaplacení stanovené úplaty, volná kapacita.
4. Příměstské tábory
Přihláška podepsaná účastníkem resp. jeho zákonným zástupcem, zaplacení stanovené úplaty,
volná kapacita.
5. Příležitostná činnost, jednorázové akce
Zaplacení vstupného (kromě účinkujících).
6. Osvětová, vzdělávací činnost
Přihláška, úhrada kurzovného.
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Ukončení zájmového vzdělávání je dáno zaměřením konkrétní činnosti a může proto proběhnout
například formou odevzdání diplomu o absolvování činnosti, táboru apod., dále pak závěrečnou
prezentací (výrobků), vernisáží, veřejným vystoupením, letním táborem a podobně. Doklad o
oficiálním ukončení vzdělávání může vydat ředitel po dohodě zúčastněných.
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost zvolit činnost, která odpovídá
jejich potřebám a možnostem. Rozsah účasti je limitován konkrétními podmínkami SVČ, jako je
například bezbariérový přístup a podobně.
Pedagogičtí pracovníci jsou připraveni se aktivně podílet na integraci těchto účastníků do činnosti
kolektivu přizpůsobováním podmínek činnosti jejich možnostem a potřebám.
Aktivity SVČ jsou přístupné i účastníkům pocházejícím ze sociálně slabších poměrů, kteří mohou
ředitele SVČ požádat o snížení úplaty za zájmovou činnost. Více o slevách z úplaty je uvedeno ve
vnitřním řádu organizace.
Materiální a technické podmínky
Budova, ve které sídlí SVČ Narnie, je situována v bezprostředním sousedství KZMŠJAK, v klidné
části liberecké městské čtvrti Růžodol. V budově se kromě kanceláře ředitele nacházejí jednotlivé
klubovny, výtvarná a keramická dílna s vlastní keramickou pecí a skladové prostory. Před budovou
SVČ se nachází velké, veřejně přístupné dětské hřiště s dětským koutkem a fotbalovým resp.
volejbalovým hřištěm.
Pro zájmovou činnost jsou po předchozí domluvě k dispozici také prostory sousedící KZMŠJAK
jako je tělocvična, učebny, dílny či velký sál se zrcadly.

Personální podmínky
Činnost SVČ Narnie zajišťují pedagogové volného času, pedagogičtí zaměstnanci mimo pracovní
poměr, dobrovolníci a ostatní (THP a provozní zaměstnanci). Činnost zaměstnanců SVČ Narnie
vyplývá z jejich pracovních náplní a řídí se vyhláškou č. 263/2007, kterou se stanovuje pracovní
řád MŠMT pro zaměstnance škol a školských zařízení. Vedoucí roli SVČ vykonává ředitel,
kterého zastupuje vedoucí vychovatelka. Vedoucí vychovatelka dohlíží na činnost všech
zájmových útvarů, koordinuje vedoucí i dobrovolníky. O praktický chod SVČ se stará provozní s
údržbářem, kteří vytvářejí zázemí jednotlivým zájmovým útvarům nejen na hlavním pracovišti.
Více je uvedeno v organizačním a pracovním řádu organizace.
Ekonomické podmínky
Financování SVČ je zajištěno příspěvky zřizovatele, příspěvky Sboru Jednoty bratrské v Liberci Růžodole, dále pak z grantů a dotací od orgánů státní správy (MŠMT), sponzorskými dary firem i
jednotlivců, vlastními zdroji pocházejícími z hlavní činnosti (poplatky, vstupné) a doplňkovou
činností SVČ (pronájmy, půjčování materiálu a vybavení, poskytování propagace a reklamy).
Každoročně je stanoven ceník pravidelné zájmové činnosti, pro příležitostnou činnost jsou ceny
stanoveny průběžně s konáním akce.
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Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Prostory SVČ a ostatní využívané prostory odpovídají požadavkům dle Vyhlášky ministerstva
zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení.
Provoz a režim SVČ Narnie se řídí Vnitřním a Organizačním řádem SVČ a souborem vnitřních
předpisů, které stanovují zásady pro vzdělávací a provozní činnost.
Všichni pracovníci a účastníci zájmového vzdělávání při SVČ Narnie jsou seznámeni se
základními podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany. Povinnost zajistit toto poučení má
ředitel zařízení, vedoucí jednotlivých zájmových útvarů a pracovník zodpovědný za dodržování
BOZP a PO.
V případě činností, které nejsou běžné nebo jsou zvláště nebezpečné, musí vedoucí těchto činností
absolvovat příslušná bezpečnostní proškolení.
Zodpovědnost za bezpečnost práce při zájmové činnosti nese pedagogický pracovník s alespoň
minimálním pedagogickým vzděláním, vedoucí starší 18 let.
V Liberci 31. 8. 2021
……………………………………………................
Bc. Petr Appl, ředitel SVČ Narnie
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