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1. Charakteristika organizace
Dům dětí a mládeže s názvem Středisko volného času Narnie
Zřízené ke dni: 1. 9. 2012
Sídlo: Cyrila a Metoděje 390, Liberec XI – Růžodol, 46001
IČO: 71 342 290
Právní forma: školská právnická osoba
Identifikátor právnické osoby: 691 004 421
Statutární zástupce:
ředitel: Mgr. Jakub Pabián
Zřizovatel: Jednota bratrská
Sídlo: Boženy Němcové 54/9, 46005, Liberec V – Kristiánov
IČO: 47 475 111
Kontakty:
tel.: 481 120 762
e-mail: info@svc-narnie.cz
www.svc-narnie.cz

2. Činnost v roce 2018/2019
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
V uplynulém školním roce nabízelo SVČ Narnie pravidelné volnočasové aktivity ve 29
zájmových útvarech s různorodým zaměřením pro děti a mládež z Liberce a okolí. Kluby ve
školním roce 2018/2019 navštěvovalo 27 předškolních dětí, 202 žáků a studentů. Činnost
jednotlivých klubů SVČ se zaměřuje na oblast výtvarnou, keramickou, technickou, taneční,
sportovní, kulinářskou, výchovnou a na turistiku.
Našim záměrem je nejen rozvoj schopností, dovedností a nadání u dětí, ale také
probouzet v nich touhu po poznání, motivovat je k zamýšlení nad životními hodnotami a
inspirovat je ke správným postojům. Učit je, jak se stávat součástí týmu, pomáhat jim
překonávat strach a nejistotu a hledat vlastní hodnotu. Dalším cílem je děti varovat před
špatnými vlivy okolí, zábavnou formou hledat cestu k rozhovorům na důležitá témata a
společně hledat správné odpovědi a hranice pro jejich životy. Našim záměrem je také
vytvářet komunitní vazby mezi rodinami a rozvíjet vztahy s Křesťanskou ZŠ a MŠ J. A.
Komenského, Rodinným centrem Knoflík, seniorským centrem Cedrus a sousedy z Růžodolu.
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Pro rok 2018/19 jsme vybrali téma projektu „100letý příběh“ aneb 100 leté
narozeniny naší republiky. S dětmi na klubech jsme se vrátili v čase a podívali jsme se, jak se
žilo v době našich rodičů či praprarodičů. Přiblížili jsme si s dětmi příběhy lidí, jejich způsob
života, tradiční řemesla, gastronomii i národní zvyky. Také jsme si připomněli důležité osoby
a mezníky té doby, jak se žilo za války a pod totalitou.
Některé kluby připravili prezentaci své práce, kterou představily na některé z vánočních
akcí. Například děti z klubu vaření připravily jídla podle receptů svých babiček a také se
učily kuchařskému umění M. D. Rettigové. Na klubu Módního návrhářství děti sledovaly
vývoj módy v průřezu tohoto období, taneční kluby se učily tance minulého století apod.
V druhém pololetí jsme se v projektu „Divotvorná zahrada“ zaměřili na zkrášlení zahrady
SVČ Narnie a ZŠ JAK. Děti vyzdobily zahradu prostorovými objekty např. keramickými
květinami, vyrobily truhlíky, květináče a zasadily květiny. Vyvrcholením tohoto projektu
byla Zahradní slavnost “Divotvorná zahrada“, kam byly pozvány rodiny dětí i komunita
z Růžodolu, a kde jednotlivé kluby představily svou práci.

Táborová činnost a pobytové akce
Organizovali jsme celkem 6 táborů. V únoru proběhl pětidenní tábor turistického
klubu s názvem „Jarňasy“. V průběhu letních prázdnin proběhlo 5 pobytových táborů, které
byly vyvrcholením celoroční činnosti v klubech. Byl to tábor turistického klubu Arcturus
„Válka v ráji“, tábor pro děti z 1. stupně „Dobrodružství na Bílém potoce“, tábor klubů
Chrastava „Po stopách moravského řezníka hrochů“, tábor klubu Ještěrky „Putování po
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Bručících horách“ a tábor dorostu a mládeže.
Během školního roku proběhlo dalších 15 víkendových pobytových akcí, jako jsou taneční
soustředění, výtvarný pobyt na Sněžence, harmonizační výjezdy klubu Bonton pro 8. a 9.
třídu, Tandemy, vánoční akce s přespáváním a další výjezdy jednotlivých klubů.

Příležitostná činnost
Vedle pravidelné zájmové činnosti jsme zorganizovali 17 jednodenních akcí, mezi
které patří výlety, návštěva iQparku, den tvoření „Pohádková výměna“, výlet na raftech,
taneční soutěž, lezecké závody, výlety
na běžkách, návštěva bazénu nebo
divadla a další. Těchto akcí se
zúčastnilo přibližně 500 účastníků.
Jednotlivé kluby dále uspořádaly
několik menších akcí (besídky, návštěvy
sportovišť, pokladové hry apod.).

Komunitní akce
Již tradičně organizujeme a
spolupracujeme na akcích, které jdou napříč všemi generacemi. Jejich cílem je jednak
prezentovat společnou práci dětí SVČ Narnie a dále vytvářet příležitosti pro společně
strávený čas dětí s rodiči, prarodiči, pedagogy, sousedy a vytváření komunitního života
v Růžodole. Uskutečnili jsme 3 komunitní akce: Vánoční slavnost v Růžodole, Společenský
večer 9. třídy v únoru a Zahradní slavnost na konci května. Akcí se zúčastnilo více než 500
návštěvníků.
Spoluorganizovali jsme i
některé akce s dalšími růžodolskými
organizacemi: s Rodinným centrem
Knoflík, seniorským klubem Cedrus,
Křesťanskou ZŠ a MŠ J. A.
Komenského
nebo
Jednotou
bratrskou v Růžodole (Lampionový
průvod, sjezd mládeže, brigády).
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Vánoční slavnost v Růžodole: 15. 12. 2018
V prosinci proběhla v ZŠ J. A. Komenského a na její zahradě již tradiční komunitní
slavnost. Zde se scházejí rodiny dětí z Narnie, školy, školky, rodinného centra i někteří hosté
z Růžodolu, aby načerpali adventní atmosféru, tvořili, prohlédli si dětské výstavy, nakupovali
dárky a poseděli s přáteli u dobrého občerstvení v kavárně U hvězdy nebo u venkovního
grilu.
Pro malé i velké byly nachystané vánoční dílny, kde si návštěvníci mohli vyrobit
vánoční dekorace a dárky, jako např. přáníčka, dřevěné hračky apod. Pro malé děti byla
v sále nachystána Vánoční pohádka, tanečky a písničky v podání dětí ze SVČ Narnie. Děti z
keramického klubu nachystaly prodejní tržnici a klub Legosvět vystavil své tematické stavby.
Děti a vedoucí z klubu Arcturus zajistili vánoční zábavné atrakce v tělocvičně.
Na závěr akce jsme si před školou u vánočního stromu zazpívali koledy a připomněli
si narození Ježíše Krista. Výtěžek této akce šel na podporu dětí z bratrské školy v Sierra
Leone v Africe. Návštěvníci si pochvalovali příjemnou vánoční atmosféru. Akci navštívilo cca
200 hostů.

Společenský večer 9. třídy: 23. 2. 2019
Vyvrcholením práce klubu Bonton 9.
ročníku je každoročně společenská událost,
na kterou se děti po celý čas připravují a
vytváří její program i realizaci. Tento rok
děti přichystaly Společenský večer pro své
učitele a rodiče. Tomu předcházela velká
příprava a také podnikatelský počin, který
děti samy vymyslely a za pomoci vedoucích
z klubu také realizovaly. Jednalo se o
přípravu a prodej svačin ostatním žákům
školy po celý jeden týden. Chtěly si tak vydělat nějaké finance na aktivity Společenského
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večera. Akci dále předcházela výuka společenské etikety, výuka stolování, nacvičování
společenských tanců a předtančení, překvapení pro učitele a hra pro rodiče. Pro děti to byl
velmi významný den, prezentovaly v praxi to, čemu se od října učily v Bonton klubu. Také
zdobily sál a vařily některé pokrmy na společný raut. Naživo si pak žáci vyzkoušeli
společenské vystupování, taneční kreace v klasickém i moderním rytmu, proslov i veřejné
poděkování učitelům a rodičům. Pro prezentaci své třídy zvolili název „Vzpomínky“, které se
vztahovaly ke škole a zážitkům v jejich kolektivu. Akce se zúčastnili všichni rodiče dětí,
dospělí sourozenci a učitelé. Rodiče byli velmi hrdí na své ratolesti, když viděli jejich
vystupování, chování, proslov i předtančení. Děti byly s výsledkem své práce také spokojeny.
Při závěrečném hodnocení popisovaly, že díky všem aktivitám s akcí spojenými se více
poznávaly, učily se vzájemné důvěře a našli hlubší přátelství. Uvědomily si, že to jejich
kolektiv posunulo a stmelilo.
Zahradní slavnost: 31. 5. 2019
Zahradní slavnost „Divotvorná zahrada“ byla jednak rozloučením se školním rokem
v klubech a také závěrečným výstupem projektu 2. pololetí. Během slavnosti
děti prezentovaly svá taneční, hudební i divadelní vystoupení. Výtvarné, keramické,
technické kluby i klub Módního návrhářství vystavily a nainstalovaly svá výtvarná díla
z keramiky, dřeva,
textilu a dalších
materiálů. Některé
objekty
byly
vytvořeny speciálně
pro výzdobu zahrady
Narnie
a
ZŠ
(keramické květiny,
zvířata a květináče).
Kluby kulinářské a
Bonton
připravily
občerstvení: tousty,
míchané nápoje a
dobroty na grilu.
Rodiče
napekli
skvělé dorty a o kávu se postarala děvčata z chráněné dílny Amos, z.s. Akci provázel
rozlučkový zábavný program jako např. tvarování balónků, malování na obličej, trampolíny,
lezení na stěnu apod. Bylo to velmi milé setkání všech generací. Výtěžkem jsme podpořili
bratrskou školu v Sierra Leone.
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3. Přehled pravidelné zájmové činnosti 2018/2019 k 31. 10. 2018
Počet
žáků/
studentů

Počet dětí

rukodělný
rukodělný
výtvarný
keramický
rukodělný
rukodělný

6
5
6
14
13
11

0
0
0
0
0
0

Dudová Dana
Dudová Dana
Votrubcová Lenka
Drašarová Lucie
Appl Petr
Kněbortová Andrea

pohybová výchova
moderní tance
pohybová výchova
pohybová výchova
moderní tance
moderní tance
moderní tance
moderní tance

5
6
0
0
8
5
10
10

0
0
9
5
0
0
0
0

Antošová Iveta
Antošová Iveta
Borisjuková Kateřina
Lachmanová Kateřina
Horváthová Monika
Horváthová Monika
Horváthová Monika
Horváthová Monika

pohybové hry
míčové hry
lezení na stěně
sportovní mix
sportovní mix
turistický

0
10
6
5
10
30

10
0
0
0
0
0

Fořt Pavel
Pabián Jakub
Horáček Štěpán
Fořtová Veronika
Horváthová Monika
Večeřová Leona

všestranný
kulinářský
kulinářský
společenský

13
3
3
14

0
0
0
0

Dudová Dana
Dudová Dana
Antošová Iveta
Antošová Iveta

3
0
27

Votrubcová Lenka
Novák Jáchym

26 klubů

2
7
202

zaměření klubu
TVOŘIVÉ KLUBY
Módní návrhářství 1
Módní návrhářství 2
Duháček
Hlína
Technický
Legosvět
TANEČNÍ KLUBY
Jojík
Joy Dance
Jojík MŠ
Hopík
Taneční Chrastava 1
Taneční Chrastava 2
Taneční Chrastava 3
Taneční Chrastava 4
SPORTOVNÍ KLUBY
Tatacvik
Sportovní hry
Lezení na stěně
Sportovní klub dívky
Sportovní klub kluci
Arcturus
VÝCHOVNÉ KLUBY
Benjamín
Ratatuj
Minikavárna
Bonton
BIBLICKÉ KLUBY
Biblický klub 1
Biblický dorost
CELKEM

vedoucí klubu

Později otevřené kluby:
Biblický mládež – od
11/2018
Cik Cak – od 11/2018
Ještěrky – od 2. pol.
Tkanička – od 2. pol.
CELKEM VŠE

10
všestranný
všestranný
všestranný
30 klubů

3
10
0
23

8

0
13
4
11
28

Novák Jan
Herodesová Monika
Hampacherová Lucie
Franců Vladěna
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4. Přehled akcí za školní rok 2018/2019
Příležitostné akce: 17
Počet dětí: 515
Počet dospělých: 325
Počet vedoucích: 69
Tábory pobytové: 6
Počet dětí: 160
Počet vedoucích: 38
Výjezdy a soustředění: 15
Počet dětí: 242
Počet vedoucích: 47

5. Personální zajištění
Na konci školního roku 2018/2019 SVČ Narnie evidovala 8 pracovních úvazků, z toho
4 pedagogické pracovníky a 5 provozních zaměstnanců, většinou na částečný úvazek.
Zájmovou činnost zajišťovalo 25 vedoucích pracovníků, většinou na dohodu o provedení
práce.

6. Zpráva o hospodaření
Výsledovka SVČ Narnie 2018
Položka výsledovky

tis. Kč
3731
3881
150

Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

7. Vzdělávání pracovníků
Ve školním roce 2018/2019 absolvovali vedoucí pracovníci SVČ Narnie různé vzdělávací
programy: 1 pracovnice Studium pedagogiky volného času pro pedagogy vykonávající dílčí
pedagogickou činnost, 2 pracovnice kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro
pedagogické pracovníky, 2 pracovnice Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
a 1 pracovnice Kurz Základy krizové intervence, 1 pracovnice Předškolní a mimoškolní
pedagogika (maturita), 1 pracovnice kurz Sestavení účetní závěrky a výpočet daně z příjmů
9
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včetně vyplnění přiznání k dani z příjmů pro neziskové organizace na základě případové
studie, 1 pracovník kurz Instruktor skalního lezení, 1 pracovnice kurz Vzdělávací víkend –
proč je důležitá samostatnost u dětí, 1 pracovník kurz Nejsme na prevenci sami, 1 pracovník
kurz Vzdělávání v prevenci, 1 pracovník kurz Fakta a mýty o návykových látkách, 1 pracovník
kurz Poruchy příjmu potravy - čím může přispět škola v prevenci, rozpoznání a léčbě, 1
pracovník kurz První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně, 1 pracovník kurz Příčiny nárůstu
extremismu, 1 pracovník kurz Odborná příprava hlavních vedoucích dětských táborů.

8. Spolupráce s veřejností a partnery
Na činnost SVČ Narnie dohlíží a v praktickém fungování je velice nápomocná Rada
školské právnické osoby (ŠPO), která pracuje ve 3 členném složení a schází se minimálně 4
krát do roka.
Hlavním partnerem SVČ Narnie je Křesťanská MŠ a ZŠ J. A. Komenského v Liberci
Růžodole, se kterou naše hlavní budova přímo sousedí. Narnie pro školu zajišťuje zájmovou
činnost. Většina pravidelné i příležitostné činnosti vzniká právě ve spolupráci se školou a
jejími učiteli a žáky.
Důležitým partnerem je Jednota bratrská, která v Liberci kromě SVČ Narnie založila
řadu organizací působících v sociální oblasti, a svou přímou činností se podílí na rozvoji
společensko-kulturního života města Liberce. V roce 2014 vznikl nový sbor Jednoty bratrské
přímo v Růžodole, který se stal vedle Křesťanské MŠ a ZŠ J. A. Komenského hlavním
partnerem střediska.
Vážíme si i pravidelné spolupráce se sborem dobrovolných hasičů v Liberci –
Růžodole I., kteří nám pomáhají při realizaci některých příležitostných akcí. V tomto školním
roce jsme se také společně zapojili do úklidové akce Ukliďme Česko.
Spolupracujeme i s Rodinným centrem Knoflík, které si v naší budově pronajímá
prostory na dopolední programy pro maminky s malými dětmi.
V neposlední řadě spolupracujeme se spolkem Amos, z.s., který jakožto spolek rodičů
a přátel školy propojuje rodiny školních dětí s růžodolskou komunitou. Do této komunity
vedle již zmíněných partnerů patří právě i Amos, z.s., který zaměstnává dvě hendikepované
dívky na úklidové a rukodělné práce jako je výroba košíků z pedigu a výroba buttonů.
V průběhu jara 2019 bylo SVČ Narnie vybráno do grantového programu Globus –
Lepší svět, ve kterém obsadilo 2. místo a získalo tak na realizaci komunitní zahrady kolem
budovy Narnie 80.000,- Kč. Komunitní zahrada bude sloužit stávajícím klubům, vytvoří
příležitost pro vznik nových klubů a nabídne místo k odpočinku a setkávání dětem i celým
rodinám nejen z Růžodolu. Globusu i na tomto místě děkujeme za podporu!
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