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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: Bc. Petr Appl
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
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.
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.
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2. Činnost v roce 2020/2021
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
Ve školním roce 2020/21 jsme otevřeli 4. 10. 2020 celkem 38 zájmových útvarů (ZÚ)
s různorodým zaměřením děti a mládež z Liberce a okolí. Do ZÚ se přihlásilo 42 předškolních
dětí, 285 žáků ZŠ a 21 studentů SŠ. Činnost však zahájilo pouze 35 ZÚ. Po uzavření činnosti
v Loňském školním roce rodiče váhali s přihlašováním dětí do ZÚ. Po slibném rozjezdu
školního roku se epidemiologická situace natolik zhoršila, že byla z nařízení vlády opět
zastavena prezenční činnost SVČ Narnie.
Cíle a záměry, které jsme měli na tento školní rok naplánované, jsme kvůli vyhlášeným
opatřením nemohli uskutečnit. Byli jsme však v kontaktu s účastníky i jejich rodinami a
plánovali jsme aktivity na dálku. Abychom úplně neztratili kontakt s dětmi, založili jsme
youtube kanál SVČ Narnie, kde jsme sdíleli pravidelně videa z dění v našem domečku. Vyhlásili
jsme kreativní projekt v několika kategoriích (foto, video, tvorba, malba, vaření) s názvem
„Narnie v době covidové“. Děti spolu s rodiči v tomto projektu měly příležitost alespoň přes
média být s námi v kontaktu, rozesílali jsme jim video postupy či video recepty a připravovali
materiál např. na dřevovýrobu. Děti tvořily a posílaly nám fotky a videa svých prací (výtvarné
práce, rukodělné tvorby, deskové hry i vaření). My jsme dětem i rodičům posílali pravidelné
zpravodajství o tom, jak projekt pokračuje a rozesílali jim dokumentaci výsledků práce
ostatních dětí. Někteří donesli své výrobky osobně a dostali jsme i ochutnávku z vaření a
pečení podle video receptu od dívky z 2. třídy. Některé rodiny se však zapojovat nechtěly.
Dále jsme pro děti organizovali individuální rodinné venkovní aktivity, putovní trasy
s úkoly a pátrací akce. Na účastníky čekala odměna, kterou si mohli vyzvednout v naší
kanceláři. Akce se setkaly s velmi dobrým ohlasem jak dětí, tak rodičů. Některé kluby v čase
lockdownu připravily své vlastní venkovní programy pro rodiny s dětmi, např. sáňkování,
stavby ze sněhu, geocaching, výlet apod.
Některé zájmové útvary znovu pokračovaly ve své činnosti v době uvolnění opatření
(prosinec, květen, červen). Děti velmi ocenily možnost být opět v kolektivu a trávit čas
s kamarády, také možnost pohybu na hřišti i v přírodě. Vrátily se nám děti, které potřebovaly
sociální kontakt, sdílení o distanční výuce, prožívaly osamocení apod. Při venkovních
aktivitách se k nám často připojily děti z místního okolí.

Rekonstrukce v době lockdownu
Období, kdy byla činnost ZÚ uzavřena, jsme využili také k rekonstrukci našeho
domečku. Od konce ledna do dubna probíhaly práce v podkroví v budově Narnie. Tak se stará
půda proměnila v krásnou prosvětlenou klubovnu, dva skladovací prostory a kancelář, která
v Narnii dlouhodobě chyběla. Vznikl také malý kuchyňský kout a sprcha. V dolní klubovně jsme
místo okna vsadili dveře na zahradu s venkovními schody. Další část rekonstrukce se týkala
4
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úpravy šatny ve vstupní chodbě, která byla dlouhodobě nevyhovující a místo stávajícího
skladu v přízemí vznikla nová klubovna.

Na jaře jsme začali s úpravami komunitní zahrady, byla vytvořena zahradní úprava za
budovou Narnie kombinací travnaté plochy, štěrkových cestiček a záhonů.

Táborová činnost a pobytové akce
Do léta jsme vstoupili s novou nadějí a s vděčností, že můžeme opět naplno pracovat
s dětmi. Letní tábory jsou zpravidla vyvrcholením celoroční činnosti v ZÚ a děti se na ně moc
těší, letos se však po několikaměsíční pauze na tábory těšily dvojnásob.
Prázdninová škola hrou aneb bádání pod širým nebem
Po dlouhé distanční výuce dětí jsme hledali hravý způsob procvičování učiva a
rozhodli jsme se pro formu vzdělávacích táborů. Prázdninová škola hrou nabízela zábavné
zapojení školního učiva do hry. Cílem bylo, aby děti formou zážitkové pedagogiky
prohlubovaly a upevňovaly své znalosti s radostí z poznávání a s vnitřní motivací. Zároveň
jsme chtěli odlehčit rodičům, kteří prošli rokem náročného domácího vzdělávání svých dětí.
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Jako nástroje jsme využili bádání, pátrání, orientační stezky, dramatické a zábavné hry, kvízy,
soutěže, vaření apod. Součástí hravé školy byl také sport, tanec, tvoření a výlety do ZOO i
přírody. Hravá škola byla určena pro děti 1. – 5. třídy. Děti připravily malé občerstvení,
výstavu svých výrobků a v programu zazpívaly, zatančily a také vyprávěly o svém pátrání a co
se naučily. Za absolvování získaly děti osvědčení a náležitou odměnu.

Bádání pod širým nebem 1
Linkou tábora se stalo pátrání po stopách cestovatele Emila Holuba a jeho afrických
objevech: místech, etnikách, mapách, zvířatech a rostlinách Afriky apod. Děti pracovaly ve
třech detektivních týmech, učily se spolupracovat, domlouvat se na projektu a nápadech.
Také jsme zařadili výcvik detektiva, výcvik zdatnosti, zachraňovali jsme ohrožená zvířata a
stavěli rezervace. Děti získávaly dotace pro jejich stavbu, a tak za získané peníze nakupovaly
stavební materiál, skvěle a s nadšením se tak učily matematice a všichni chtěly nakupovat a
sčítat nákupní položky. Jako prostředek jsme využívali také stopované, kvízy, pokusy,
trénování smyslů i paměti. S děvčaty z chráněné dílny děti vytvářely krásné výrobky, např.
africké vázy, pletly košíky, vyráběly dřevěné bedýnky, šily jehelníčky a polštářky. Zlomky se
učily na kynuté pizze, kterou si každý sám nazdobil a upekl. Navštívili jsme také ZOO v Liberci
a v něm vypátrali ohrožená zvířata a vzácného ještěra Dracénu krokodýlovitou. Poslední den
jsme chystali den pro rodiče. Připravili jsme výstavu, nacvičili program a navařili rodičům
různé dobroty. Prostřeli jsme stoly a nachystali občerstvení. Rodičům jsme pak vyprávěli vše,
co jsme se naučili, co jsme vypátrali, předvedli africký tanec, hymnu detektivů i pokřiky
jednotlivých týmů. Rodiče byli nadšeni šikovností svých dětí. Tábor splnil očekávané cíle.
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Bádání pod širým nebem 2
V dalším turnusu jsme se inspirovali českým přírodovědcem Josefem Vágnerem, který
byl cestovatel, lovec a spisovatel, dlouholetý ředitel Východočeské zoologické zahrady a
zakladatel tamního safari. Našim úkolem bylo postavit rezervace pro chráněná zvířata a tomu
předcházelo obíhání úřadů ke stavebnímu povolení. A tak jsme získávali všechna povolení z
odboru životního prostředí, ochrany ovzduší, vody a odpadů, od policie a hasičů. Museli jsme
vypracovat projekty a projektovou dokumentaci. Když jsme stavební povolení konečně
vyběhali, získali jsme dotaci a mohli se pustit do nákupu materiálu z lega a samotné stavby.
Pozemek jsme získali od ředitele SVČ Narnie. Vznikly nádherné zahrady, kde nechyběla zeleň,
napajedla, nemocnice pro zvířata a další. Děti byly neskutečně nápadité. Během stavby se
však vyskytl problém se signálem, proto jsme vyrazili na Ještěd a zjišťovali, jak takový signál
funguje, jak se šíří apod. Pan technik z Ještědu nám vše vysvětlil a ukázal. Pro děti to byl velký
zážitek. Dále jsme navštívili ZOO a zjistili vše důležité a potřebné o našich zvířatech, které jsme
chovali v rezervacích. Poslední den jsme chystali den pro rodiče jako u předchozího turnusu.
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Výjezd 9. ročníku „Poslední čas spolu“
Závěrečná rozlučka 9. ročníku „Poslední čas spolu“ proběhla v rekreačním areálu
Krakonoš v Bílém Potoce pod Smrkem, kam jsme vyrazili společně vlakem. Cílem bylo mimo
zábavných aktivit také zhodnocení celé školní docházky i posledního ročníku v klubu Bonton.
Připravili jsme vzpomínkové karty s fotkami, kam si děti vzájemně psaly přání do budoucna,
různá povzbuzení a uznání. Dále si děti předem připravily program: hry, táborák, soutěže apod.
My jsme zajistili airsoft a lezení na ferratu na Kočičí kameny. Děti si poslední dny na výjezdu
moc užily. Sdílely vděčnost vůči vedoucím klubu i učitelům a ZŠ.

Příležitostná činnost
Během celého školního roku jsme měli omezenou možnost setkávání kvůli lockdownu.
Zorganizovali jsme 8 jednodenních akcí, mezi které patří vánoční a velikonoční akce a Zahradní
slavnost a rozloučení s žáky deváté třídy. Jednotlivé kluby dále uspořádaly několik menších
akcí venku (sáňkování, stavění sněhuláků, geocaching, pokladové pátrací hry, výlety).
Komunitní akce se letos z důvodu opatření nemohly uskutečnit.
Zahradní slavnost a rozloučení s žáky deváté třídy 11. 6. 2021
Velkou radost jsme měli z uvolnění opatření a z možnosti uspořádat tradiční
rozloučení s žáky 9. ročníku. Klub Bonton pořádáme každoročně pro žáky 9. ročníku a hlavním
cílem je vytvořit dětem prostor pro možnost setkávání se, stmelování kolektivu, vytváření
vlastních aktivit, zorganizování výjezdu, vánoční besídky a uspořádání závěrečného
rozlučkového společenského odpoledne nebo večera. Tuto akci děti připravují pro své učitele,
vedoucí ZÚ i rodiče. Díky uvolnění kovidové situace v červnu jsme měli možnost uspořádat
tento podvečer na komunitní zahradě Narnie a děti jej nazvaly Grilovačka s deváťáky. Děti
měly velmi málo času na přípravu, ale za tento krátký čas dokázaly připravit program, proslov,
poděkování, zajistily dárky i kvíz a naplánovaly občerstvení. V den akce nachystaly posezení,
postavily stany, udělaly výzdobu a připravily dobroty na rautový stůl. I když se jim klepala
kolena, zvládly moderování i proslovy a ocenění učitelům. Poté pozvaly všechny hosty
s rouškami do sálu školy, kde jim promítly dojemnou projekci a připravily kvíz z fotografií za
celých 9 let svého působení na ZŠ JAK. Při volné zábavě si užívaly poslední čas spolu a nechtělo
se jim odejít domů. Rodiče byli hrdí na své ratolesti a akci hodnotili velice pozitivně. Cenili si
nejen úsilí dětí, ale také příjemnou atmosféru, jídlo i rozhovory. Vyjadřovali vděčnost.
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Putování za hvězdou
Díky rozvolňování epidemiologických opatření před Vánoci jsme měli možnost
uspořádat setkání dětí, ale vždy jen z jedné homogenní skupiny. Uspořádali jsme tedy vánoční
akci pro každou třídu zvlášť (1. – 5. tř. ZŠ JAK) napříč všemi kluby (ZÚ) a pod širým nebem.
Besídku s názvem „Putování za hvězdou“ jsme pojali jako pokladovou hru venku se
zakončením u vánočního stromku pod přístřeškem na naší zahradě. Provázeli nás tři mudrci,
kteří navštívili Betlém v čase narození Ježíše a vyprávěli nám, jak se příběh v dávných časech
odehrál. Po cestě jsme plnili úkoly, luštili tajenky a pátrali jsme po tajemství Vánoc. Děti celou
cestu nesly truhly s myrhou, kadidlem a zlatem. Když jsme vše vypátrali a dorazili do cíle,
mohli jsme otevřít truhly s vzácnými dary, očichat kadidlo a myrhu a vyprávěli si, proč byly
tyto poklady tak vzácné. Na závěr jsme si zazpívali koledy a pod stromkem nás čekala odměna
v podobě perníkové vánoční hvězdy. Trochu jsme všichni vymrzli, ale za setkání při vánoční
atmosféře s partou kamarádů to opravdu stálo. Děti byly šťastné, že jsou spolu.
Velikonoční den v Narnii
V den Velikonočního pondělí (5. 4.) jsme pro děti z Narnie připravili velikonoční
putování po zahradě Narnie a ZŠ JAK. Akce se konala v čase od 10:00 do 16:00 hod. a
naplánovali jsme průběžné termíny tak, aby se rodiny hromadně napotkávaly. Pro děti jsme
připravili putování s mnoha úkoly a hledáním vajíček. Rodiny se nahlásily u velikonočního
okna, kde děti dostaly od zajíčka plánek s úkoly a vyrazily na trasu. Když měly splněno,
donesly své záznamy ukázat zajíčkovi, ten se vyptal na podrobnosti, všechny šikovné děti
pochválil a odměnil je čokoládovou medailí. Ve velikonočním okénku bylo připraveno i něco
na zub, káva a čaj. Rodiče velmi ocenili, že v době úplné izolace mohli o svátcích s dětmi
podniknout společné dobrodružství, potkat se a popovídat si při čaji s dalšími rodinami, i když
v nepříznivém počasí venku.
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3. Přehled pravidelné zájmové činnosti k 31. 10. 2020
zaměření klubu
TVOŘIVÉ KLUBY
Módní návrhářství 1
Módní návrhářství 2
Duháček
Hlína
Technický 1
Technický 2
Legosvět
TANEČNÍ KLUBY
Jojík MŠ
Jojík ZŠ
Joy Dance
SPORTOVNÍ KLUBY
Tatacvik
Přežití
Arcturus
VÝCHOVNÉ KLUBY
Benjamín
Ratatuj I
Ratatuj II
Bonton 8
Bonton 9
Labyrint 1
Labyrint 2
Labyrint 3
Labyrint 4
Labyrint 5
Matematika
BIBLICKÉ KLUBY
Biblický klub 1
Biblický dorost
Biblický klub mládež
KLUBY VRATISLAVICE
Cik cak
KLUBY RUPRECHTICE
Klub Hopík
Klub Tkanička
Klub Ještěrky
Generace Z
Kruháč
Biblický klub Konopná
Klub B2
CELKEM VŠE

Počet žáků/ studentů

Počet dětí

rukodělný
výtvarný
výtvarný
keramický
rukodělný
rukodělný
rukodělný

6
5
7
11
8
4
13

0
0
0
0
0
0
0

Dudová Dana
Karin Novotná
Karin Novotná
Drašarová Lucie
Appl Petr
Appl Petr
Kněbortová Andrea

pohybová výchova
pohybová výchova
moderní tance

0
7
4

7
0
0

Borisjuková Kateřina
Borisjuková Kateřina
Šárka Havranová

pohybové hry
zdatnost, sebeobrana
turistický

2
8
25

7
0
0

Appl Petr
Horáček Štěpán
Jáchym Novák

všestranný
kulinářský
kulinářský
společenský
společenský
volnočasový
volnočasový
volnočasový
volnočasový
volnočasový
Výchovný

18
4
9
11
18
11
10
13
13
10
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Iveta Antošová
Iveta Antošová
Dudová Dana
Antošová Iveta
Antošová Iveta
Havranová Michaela
Antošová Iveta
Novotná Karin
Novotná Karin
Dudová Dana

biblický
biblický
biblický

6
10
14

0
0
0

Applová Ladislava
Pabián Jakub
Borisjuková Kateřina

tvořivý

0

5

Vantulová Jitka

7
2
15
7
7
7
5
306

9
6
0
0
0
8
0
42

Jiřičková Kateřina
Prokešová Terezie
Jiříček Václav
Molnár Jan
Hampacher Petr
Hampacherová Lucie
Boš Daniel

pohybová výchova
tvořivý
všestranný
všestranný
zdatnost, sebeobrana
biblický
všestranný pro chlapce
35 klubů
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vedoucí klubu
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4. Zpráva o hospodaření
Výsledovka SVČ Narnie 2020
Položka výsledovky
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek

tis. Kč.
6310
6437
127

5. Personální zajištění
Na konci školního roku 2020/2021 SVČ Narnie evidovala 9 pracovních úvazků, z toho
4 pedagogické pracovníky a 5 provozních zaměstnanců, většinou na částečný úvazek.
Zájmovou činnost zajišťovalo 28 vedoucích pracovníků, většinou na dohodu o provedení práce.
Došlo k výměně na pozici ředitele SVČ Narnie, 1. 7. 2021 se ředitelem stal Bc. Petr Appl.
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6. Vzdělávání pracovníků
Ve školním roce 2020/2021 absolvovali vedoucí pracovníci SVČ Narnie různé vzdělávací
programy: 1 pracovník ukončil Studium v oblasti pedagogických věd – učitel pro ZŠ, 1
pracovník ukončil Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času který
vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Dva pracovníci
ukončili kurz Vedení spisové služby se školách a školských zařízeních v souladu s GDPR a jeden
pracovník kurz Umírající a pozůstalí.
Kromě toho se většina pracovníků účastní společného výjezdu na začátku školního roku,
kde jsou proškoleni jednak v oblasti BOZP a PO a také v oblasti pedagogické práce a motivace
k příznivému výchovnému působení při práci v zájmových kroužcích.
SVČ Narnie je členem Asociace Comenina, která sdružuje různá sociální a výchovná
zařízení v ČR. Tato asociace pořádá jednou ročně dvoudenní konferenci, které se naši
pracovníci účastní. Ve školním roce 2020/2021 se kvůli epidemii koronaviru tato vzdělávací
konference nekonala.

7. 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 tříčlenném složení a schází se minimálně
čtyřikrát do roka.
Hlavním partnerem SVČ Narnie je Křesťanská ZŠ a MŠ 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 ZŠ a MŠ J. A. Komenského hlavním partnerem
střediska.
Vážíme si i pravidelné spolupráce se sborem dobrovolných hasičů v Liberci – Růžodole.
Spolupracujeme i s Rodinným centrem Knoflík, které si v naší budově pronajímá
prostory na dopolední programy pro rodiče 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.
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