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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 Střediska volného času (dále jen SVČ Narnie) odkazuje na cyklus dětských knih 
Letopisy Narnie britského křesťanského 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.   

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 sousedící KZMŠJAK a případně dalších 
pronajatých prostorách, dále v prostorách tělocvičen, hřišť, kluboven, tábořišť a kempů. 
  

http://www.svc-narnie.cz/
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2. Činnost v roce 2021/2022 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 
Činnost zájmových útvarů (ZÚ) ve školním roce 2021/22 jsme zahájili 4. října 2021. 

Otevřeli jsme celkem 41 ZÚ pro 52 dětí z MŠ, 291 žáků ZŠ a 63 studentů SŠ s působností 

v Liberci a jeho okolí (v Růžodole, v Ruprechticích, ve Vratislavicích, v Hejnicích a v Chrastavě).  

Naše činnost je zaměřena na oblast sportovní, technickou, modelářskou, tvořivou, 

taneční, hudební, dramatickou, kulinářskou, výchovnou, vzdělávací, na turistiku a také 

na aktivity rodičů s dětmi. 

Velmi nás potěšilo, že se uklidnila epidemiologická situace a my jsme mohli prezenčně 

vykonávat naši práci s dětmi, což jsou především pravidelná setkávání ve volnočasových ZÚ 

(klubech). Vnímáme, že naše poslání jde mnohem dál. Jsme nástrojem v budování mladé 

generace, která vyrůstá (zatím) v blahobytu a materiálním dostatku. Také vnímáme v našem 

okolí nárůst počtu dětí, které mají různé specifické potřeby a kázeňské problémy. Proto se 

v Narnii zaměřujeme nejen na odborné dovednosti, rozvoj schopností a nadání, ale usilujeme 

o vztahy s dětmi, být tu pro ně, vnímat jejich potřeby, sdílet s nimi křesťanské hodnoty, 

inspirovat je ke správným postojům, dávat jim přijetí a hranice. Bereme to jako naši velkou 

výsadu. 

 

Jak šel čas 
Máme za sebou poměrně dynamický a pracovně náročný rok plný změn. Koncem léta 

2021 jsme rozjeli druhou část rekonstrukce budovy Narnie, byly rozšířeny prostory šatny 

v přízemí. V přízemí byla vybudována útulná klubovna s příjemným posezením a úložnými 

prostory.  

V září jsme s celým týmem vedoucích a pracovníků SVČ Narnie uskutečnili přípravný 

výjezd, kde jsme plánovali, tvořili projekty, školili se a budovali tým.  

V listopadu jsme s úspěchem prošli kontrolou České školní inspekce a v prosinci již 

jsme byli naplno zaneprázdněni adventními akcemi, které významně pomáhají v budování 

vztahů s rodiči našich dětí z klubů.  

Na jaře jsme se pustili do stavby venkovní terasy, kterou jsme dokončili v květnu. 

Do stavby se zapojily děti z technických klubů i tátové dětí z našich klubů.  
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Brzy se ukázalo, že terasa i zahrada otevírá nové možnosti k setkávání s lidmi, například 

prostřednictvím kavárny pro rodiče našich dětí. Čas tu tráví i děti o školních přestávkách, 

slouží také k výuce nebo jako venkovní podium při zahradních akcích jako např. Koláčová 

slavnost, Rozloučení s deváťáky nebo oslava 30 let naší partnerské Křesťanské základní školy 

a mateřské školy J. A. Komenského.  

 

Celkově, když toto období zpětně hodnotíme, jsme v Narnii za poslední rok prožili 

dobrý čas, za který jsme velmi vděčni. Vedeme zápas za mladou generaci, usilujeme o hlubší 

vztahy s rodiči dětí a pracujeme na vnitřním růstu našeho týmu. Vyhlížíme nové mladé 

pomocníky do našich klubů.  

 

 



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

6 
 

 

Na jaře jsme pokračovali s úpravami a výzdobou komunitní zahrady, na kterém se 

podílely děti z našich tvořivých klubů. 

 

Projekty roku 2021/2022 

Projekt 1. pololetí: Děti seniorům  

Jak již název napovídá naší snahou 

bylo děti směrovat od sebe sama, od svých 

nároků a soběstřednosti a zacílit na druhé, 

slabší a potřebnější. Učíme se vnímat lidi, 

kteří naši pozornost potřebují a potěší je 

taková maličkost jako je pozdrav, milé 

slovo nebo pomoc. Projekt, do kterého 

se zapojily především kluby tvořivé, kreativní 

a kulinářské, vyvrcholil akcí Vánoční slavnost pro 

seniory. Společně jsme se učili vidět život z jiné 

perspektivy a svůj čas, energii a lásku jsme zaměřili na 

naše babičky a dědečky. Připravili jsme pro ně dárečky, 

milá přání, představení i občerstvení.  

 

Projekt 2. pololetí: Divotvorná zahrada  

 V druhém pololetí jsme dokončili loňský projekt 

a zaměřili se na zkrášlení a praktické využití zahrady SVČ 

Narnie a Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. 
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Komenského. Děti pracovaly na využití volného prostranství, vyzdobily jej prostorovými 

objekty z keramiky a kovu, květináči apod., také pomáhaly spolu s tatínky stavět terasu u 

domečku Narnie. Vyvrcholením tohoto projektu byla komunitní zahradní slavnost s názvem 

“Divotvorná zahrada“ s koláčovou soutěží a doprovodným programem. 

 

Táborová činnost a pobytové akce 
Tábory jsou zpravidla vyvrcholením celoroční činnosti v ZÚ. Organizovali jsme celkem 

7 pobytových táborů a 2 tábory příměstské. V létě se uskutečnily tyto pobytové tábory: Tábor 

Cesta do Ameriky, tábor Arcturus, Indiánův tomahavk, Pouští a pralesem, tábor 

„Klubáč“ a tábor „Podvoda“. Dále se uskutečnily 2 příměstské tábory: Příměstský tábor 

řemesel a tábor Hurá do Afriky. V únoru proběhl tábor turistického klubu s názvem 

„Jarňasy“ a Tvořivé prázdniny „Aneb škola hrou“. Během školního roku se uskutečnilo dalších 

9 pobytových akcí, jako jsou výjezdy a soustředění, Vánoce s Bontonem, oddílové Vánoce 

s přespáváním, „Puťák“ a další. Celkem vyjelo na pobytové akce a tábory 354 dětí, žáků 

a studentů. 

 

Letní tábor Narnie Cesta do Ameriky 16. – 23. 7. 2022 

Tento již tradiční letní tábor se konal v osvědčené táborové základně Krakonoš v Bílém 

Potoce za účasti 43 dětí. Děti byly rozděleny do 5 týmů. Společně prožívaly dobrodružství 

prvních osídlenců Ameriky a prožily pestrý týden plný her, vyrábění, sportu, výletů, soutěží 

a také odpočinkových aktivit u vody v parných dnech. Nechybělo také setkání s domorodými 

indiány, noční hra a závěrečná oslava spolu s táborovým jarmarkem.  
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Turistický tábor Arcturus 17. – 30.7.2022 

Turistický oddíl Arcturus se letos vydal na tábor do Olomouckého kraje několik 

kilometrů od města Loštice. Tábor byl tradičně v druhé polovině července a styl tábořiště byl 

obdobný jako v minulých letech - ubytování v podsadových stanech bez přístupu k elektřině 

či vodovodu. Starší děti strávily týden na putovním výletu v Rychlebských horách a Králickém 

Sněžníku. Kromě toho byl tábor ve znamení sportovních her, výletů, příběhových her, 

tábornické práce či zkoušce tábornických dovedností. Dětí byly necelé tři desítky a byly jako 

vždy rozdělené do týmů, které vedli starší odchovanci našeho klubu. 

 

Příměstský tábor řemesel 25. – 29.7. 2022 

Řemesla byla hlavním tématem příměstského 

tábora, který se konal v SVČ Narnie. Po celý týden byly pro 

děti připravené výtvarné dílničky, kde si mohly vyzkoušet 

práci daného řemesla, např. s pekařem zadělaly kynuté 

těsto a upekly chleba i housky, které samy upletly. První den 

se dětem v dramatickém ztvárnění představili různí 

řemeslníci – pekař, dráteník, truhlář, kovář, krejčí, sklář, 

knihař a také potulný herec. Ti seznámili děti s historií svého 

řemesla, také s používaným materiálem a výrobky 

používanými v běžném životě lidí. 

S dráteníkem vyráběly drátěná srdce s ozdobnými 

korálky, s truhlářem pak dřevěný žebříček na fotky. Kováře 

jsme navštívili v jeho kovářské dílně, kde nám ukázal 

rozžhavenou pec, 

kovadlinu a další 

potřebné nástroje. 

Zábavnou soutěžní 

formou se dětí postupně vyptal, zda dávaly pozor při 

výkladu a správné odpovědi odměnil právě 

ukovaným výrobkem na přání. Z návštěvy v kovárně 

jsme si všichni odnesli velmi silný zážitek. 

Dále si děti vyzkoušely řemeslo krejčího u šicího stroje, ušily a naplnily si polštářek 

s krajkou. S knihařem vázaly sešit jehlou a nití, včetně zdobení pevné obálky. Velkým zážitkem 

byl výlet vlakem na farmu Pěnčín, kde chovají domácí zvířata a provozují malou sklárnu na 

korálky. Z korálků si děti vyrobily obrázky, náramky, krabičku na drobnosti. Pro rodiče jsme 

pak na konci připravili občerstvení a výstavu výrobků.  

 

Výjezd 9. ročníku „Poslední čas spolu“ (26. – 28. 6. 2022) 

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 
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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, 

sportovní utkání, 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 škole. 

 

Příležitostná činnost 
Vedle pravidelné zájmové činnosti jsme zorganizovali 11 jednodenních akcí, mezi které 

patří výlety, taneční soustředění, výlet na běžkách, rozloučení s devátou třídou, soustředění 

pro budoucí prvňáčky a další. Těchto akcí se zúčastnilo 234 dětí, žáků a studentů. Jednotlivé 

kluby dále uspořádaly několik menších akcí (besídky, návštěvy sportovišť, pokladové hry 

apod.).   

 

Soutěž „Mistr kuchař“ 

Vedle soutěže Koláčové proběhla během 2. pololetí také soutěž kulinářská (v šesti 

kolech) s názvem „Mistr kuchař“. Děti samy předem vybraly recepty, nanormovaly, sepsaly 

nákup, připravily si postup přípravy a v den soutěže samostatně uvařily a aranžovaly své 

výtvory porotě z řad rodičů. Velmi si užívaly svěřenou důvěru, že mohou samostatně 

organizovat svou práci, uskutečňovat své 

nápady a navíc prezentovat své předkrmy, 

hlavní jídla a dezerty porotě. I když byly z toho 

velkého počinu hodně nervózní, nakonec byly 

nesmírně vděčné a byla to pro ně obrovská 

zkušenost, která je posunula zase o krok dál.  

 

Rozloučení s žáky deváté třídy MIB (10. 6. 

2022) 

Klub Bonton každoročně otevíráme 

speciálně pro žáky 9. ročníku a hlavním cílem je 

vytvořit dětem prostor pro možnost setkávání 
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se, stmelování kolektivu, vytváření vlastních aktivit, zorganizování výjezdu, vánoční besídky 

a uspořádání rozlučkového společenského večera. Tuto akci děti připravují pro své učitele, 

vedoucí ZÚ i rodiče na komunitní zahradě Narnie. Svůj den nazvaly „Man in Black“. Děti tuto 

akci organizovaly pod vedením svých vedoucích celé druhé pololetí. Připravily program, 

vtipnou prezentaci, nacvičily úvodní tanec, proslov, poděkování učitelům a rodičům, vyrobily 

dárky a naplánovaly občerstvení. V den akce nachystaly posezení, postavily stany, udělaly 

výzdobu, napekly a uvařily dobroty na rautový stůl.  

I když před začátkem ceremoniálu přišla nervozita, děti zvládly moderování i proslovy 

bez problémů. Poté pozvaly všechny hosty do sálu školy, kde jim promítly dojemnou projekci 

z fotografií za celých 9 let svého působení na základní škole a v klubu Bonton. Poté vystoupilo 

několik rodičů s vyjádřením vděčnosti učitelům a vedoucím za práci s jejich dětmi. Při volné 

zábavě se děti bavily, tančily, a nakonec si zahrály fotbal. Rodiče byli hrdí na své ratolesti a 

akci hodnotili velice pozitivně. Vyjadřovali při společných rozhovorech vděčnost za naši práci, 

ocenili také úsilí dětí, příjemnou atmosféru i připravené občerstvení.  

 

Těšíme se do školy – zábavný den v Narnii (29. 8. 2022) 

Pro budoucí prvňáčky detektivové Očko a Babočko připravili den plný dobrodružství, 

zábavy, her, pátrání, tvoření, zpívání, vaření, ale také jsme si prohlédli prostory školy 
a zájmových kroužků. Malí detektivové se seznámili s panem ředitelem a s personálem 

základní školy i Narnie. Povídali jsme si o klubech, které mohou od září navštěvovat. Den jsme 

ukončili kavárnou pro rodiče, pro které děti upekly koláče a pizzu, nachystaly výstavu a 
předvedly jim, co se naučily a dozvěděly. 

 

 

 

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 místě působení střediska. Uskutečnili jsme 2 

komunitní akce v Růžodole: Vánoční slavnost pro 

seniory s programem a jarní Zahradní slavnost 

„Divotvorná zahrada“. Akcí se zúčastnilo cca 250 

návštěvníků.  

Spoluorganizovali jsme i některé akce 

s dalšími růžodolskými organizacemi: s Rodinným 

centrem Knoflík, s chráněnou dílnou Amos z.s., 

seniorským klubem Cedrus, Křesťanskou základní 

školou a mateřskou školou J. A. Komenského nebo 



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

11 
 

Jednotou bratrskou Růžodol, na Konopné i v 

Hejnicích (lampionový průvod, brigády, tvořivé 

kavárny, velikonoční a vánoční vyrábění, 30. výročí 

Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského a další akce).   

 

Vánoční slavnost pro seniory „O vánoční 

hvězdě“ (10. 12. 2021)   

V rámci projektu Děti seniorům jsme 

uspořádali akci pro babičky a dědečky z Růžodolu 

a okolí a prarodiče dětí z našich ZÚ. Vánoční slavnost 

byla vyvrcholením práce v 1. pololetí. Děti 

z jednotlivých ZÚ připravovaly překvapení podle 

zaměření činnosti jejich klubu. Např.  pekly cukroví, 

servírovaly občerstvení, vyrobily dárečky z keramiky, 

ale hlavně nacvičily Vánoční muzikál o andělské 

škole, kde tančily, hrály a zpívaly. Na závěr jsme 

společně zpívali koledy, děti předaly dárky a se 

seniory si povídaly. Sklidily velké uznání i potlesk a 

měly pak velkou radost, jak seniory potěšily. 

Se stejným muzikálem děti vystoupily i při vánoční besídce pro své rodiče. 

 

Zahradní slavnost „Divotvorná zahrada“ (27. 5. 2022) 

  Na závěr druhého pololetí jsme uspořádali 

zahradní slavnost, která byla tradičně vyvrcholením 

práce v ZÚ za 2. pololetí. Pozvali jsme rodiny všech 

našich dětí, přišli však i další hosté z okolí. Děti pod 

vedením vedoucích klubů uspořádaly svůj den a každý 

klub nachystal svou prezentaci. Tvořivé kluby zkrášlily 

naši komunitní zahradu, technické kluby např. 

spolupracovaly při vybudování terasy u Narnie, kde 

se odehrával program celé akce. Výtvarné kluby 

vyrobily prostorové objekty, květináče s květinami, 

keramickou fontánu a další. Kluby kulinářské 

nachystaly občerstvení, kreativní kluby nacvičily 

muzikál “Děti krále“, jiné připravily výstavy, hry 

a soutěže.  

  Současně proběhla také v minulosti velmi 

oblíbená Koláčová soutěž, které se zúčastnily rodinné 

týmy nebo skupinky dětí. Všichni si velmi pochutnali 

na krásných výtvorech dětí i dospělých a všechny děti 

byly odměněny. Byl to prima strávený čas s celými 

rodinami. 
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       3. Přehled pravidelné zájmové činnosti 2021/22 k 31. 10. 2021 
 KLUBY NARNIE zaměření klubu Počet žáků/ studentů Počet dětí vedoucí klubu 

TVOŘIVÉ KLUBY         

Módní návrhářství 1 rukodělný 4 0 Dudová Dana 

Módní návrhářství 2 výtvarný 8 0 Novotná Karin 

Duháček výtvarný 11 0 Novotná Karin 

Hlína keramický 10 0 Drašarová Lucie 

Technický 1 rukodělný 9 0 Appl Petr 

Technický 2 rukodělný 6 0 Appl Petr 

Legosvět  rukodělný 11 0 Kněbortová Andrea 

TANEČNÍ KLUBY       

Jojík MŠ pohybová výchova 0 12 Nováková Kateřina 

Jojík ZŠ pohybová výchova 7 0 Nováková Kateřina 

Joy Dance moderní tance 4 0 Antošová Iveta 

SPORTOVNÍ KLUBY       

Tatacvik pohybové hry 0 4 Horáček Štěpán 

Sportovní klub všestranné sport. aktivity 16 0 Appl Petr 

Přežití zdatnost, sebeobrana  6 0 Pospíšil Jan 

 Arcturus turistický 26 0 Novák Jáchym 

VÝCHOVNÉ KLUBY       

Benjamín všestranný 14 0 Antošová Iveta 

Ratatuj I kulinářský 6 0 Rucká Rut 

Ratatuj II kulinářský 8 0 Dudová Dana 

Bonton 9 společenský 14 0 Antošová Iveta 

Labyrint 1 volnočasový 13 0 Dudová Dana 

Labyrint 2 volnočasový 11 0 Novotná Karin 

Labyrint 3 volnočasový 15 0 Novotná Karin 

Labyrint 4 volnočasový 18 0 Novotná Karin 

Labyrint 5 volnočasový 13 0 Dudová Dana 

Matematika výchovný 8 0 Nováková Magdaléna 

BIBLICKÉ KLUBY       

Biblický klub 1  biblický 4 2 Applová Ladislava 

Biblický dorost  biblický 6 0 Pabián Jakub 

Biblický klub mládež biblický 19 0 Nováková Kateřina 

KLUBY VRATISLAVICE       

Cik cak tvořivý 7 0 Kriegelová Jitka 

KLUBY RUPRECHTICE       

Klub Hopík pohybová výchova 2 16 Jiřičková Kateřina 

Klub Tkanička tvořivý 5 6 Prokešová Terezie 

Klub Ještěrky všestranný 18 1 Jiřiček Václav 

Generace Z všestranný 3 5 Molnár Jan 

Kruháč zdatnost, sebeobrana  6 0 Hampacher Petr 

Biblický klub Konopná biblický 9 6 Hampacherová Lucie 

Klub B2 všestranný pro chlapce 6 0 Hampacher Petr 

KLUBY HEJNICE     

Výtvarný klub výtvarný, tvořivý 6 0 Oliveriusová Dana 

Herní sport klub pohybové hry 5 0 Vodehnalová Simona 

Modelářský klub rukodělný 1 0 Vodehnal Tomáš 

Hudební klub výchovný 4 0 Hanzalová Lenka 

Drama klub výchovný 7 0 Vodehnalová Simona 

Anglická konverzace výchovný 8 0 Vágner Tomáš 

CELKEM 41 klubů 354 52    
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4. Přehled akcí za školní rok 2021/2022 
 
Příležitostné akce: 11 
Počet dětí:  234 

Počet vedoucích: 35 

 
Tábory pobytové: 7 
Počet dětí:  177 

Počet vedoucích: 51 
 
Tábory příměstské: 2 
Počet dětí:  39 
Počet vedoucích: 6 

 
Výjezdy a soustředění: 10  
Počet dětí:  138   

Počet vedoucích: 30 
 

     5. Personální zajištění 
Na začátku školního roku 2021/2022 SVČ Narnie evidovala 8 pracovních úvazků, z toho 

4 pedagogické pracovníky a 4 provozní zaměstnance. Většinově se jedná o částečné úvazky. 
Zájmovou činnost zajišťovalo 32 vedoucích pracovníků, většinou na dohodu o provedení práce. 
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6. Zpráva o hospodaření 

Výsledovka SVČ Narnie 2021 
 

Položka výsledovky  tis. Kč 

Náklady   6611 

Výnosy   6899 

Hospodářský výsledek   288 

 

7. Vzdělávání pracovníků 

 

Ve školním roce 2021/2022 absolvovali vedoucí pracovníci SVČ Narnie tyto vzdělávací 

programy akreditované MŠMT: 7 pracovníků absolvovalo čtyřicetihodinový kurz pro 

pedagogy volného času, 3 pracovníci kurz Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě, 

2 pracovníci kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky.  
Kromě toho se pracovníci účastní společného výjezdu na začátku školního roku, kde jsou 

proškoleni v oblasti BOZP a PO a také v oblasti pedagogické práce a motivace k příznivému 

výchovnému působení při práci v zájmových kroužcích.  

V lednu 13 pracovníků absolvovalo odborný seminář Klima třídy pořádaný organizací 

Maják o.p.s. 

SVČ Narnie je členem Asociace Comeniana, která sdružuje různá sociální a výchovná 

zařízení v ČR. Tato asociace pořádá jednou ročně dvoudenní konferenci, které se naši 

pracovníci účastní, v tomto školním roce se konference konala ve dnech 18. – 19. 3. 2022.   

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 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 spolupráce se sborem dobrovolných hasičů v Liberci – Růžodole I. 
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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 zaměstnává 

2 hendikepované dívky v úklidových a rukodělných pracích jako jsou např. výroba buttonů, 

košíků z pedigu a dalších dekorativních předmětů. 

9. Inspekční zpráva České školní inspekce 

 Ve dnech 8. – 10. 11. 2021 proběhla ve Středisku volného času Narnie inspekční 
činnost České školní inspekce. Z pětistránkové inspekční zprávy zde citujeme kapitoly 
Hodnocení výsledků vzdělávání a Závěry: 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání 

Hlavním partnerem SVČ je křesťanská škola, se kterou hlavní budova přímo sousedí. 

Většina pravidelné  a příležitostné  činnosti  vzniká  ve  spolupráci  se  školou  a jejími učiteli 

a žáky. Například loučení s žáky po ukončení devátého ročníku. Podporou rozsáhlé činnost i 

je kooperace  se zřizovatelem  i ostatními  komunitami.  Přínosná  je  spolupráce se sborem 

dobrovolných  hasičů   formou jejich pomoci  při některých  akcích  a v možnosti  využívá  ní 

velkého hřiště pro venkovní  aktivity. Na  činnost  SVČ dohlíží a v  praxi je  nápomocna Rada 

školské  právnické  osoby.  V  hledání  vedoucích  ZÚ  pomáhá  spolupráce  napříč  Jednotou 

bratrskou, ale i zájem bývalých absolventů o roli vedoucích. 

Pedagogům se daří podnítit nadšení účastníků pro zájmové vzdělávání, což dokladuje 

jejich  rostoucí počet  a otevírání více klubů stejného zaměření.  K tomu  napomáhá i  přístup 

Vedoucích  ZÚ, kteří pro vzdělávání  vytvářejí  příjemné  a vstřícné prostředí.  Kvalitní úroveň 

práce dokladují i výsledky v externích soutěžích. Keramický klub dosáhl úspěchů i na celostátní 

úrovni. Turisté získali druhou cenu v celostátním setkání. Nejvíce se však SVČ zaměřuje na 

práci s psychikou žáků, s jejich osobností. Pořádá různorodé vlastní soutěže, kde mají možnost 

zažít úspěch všichni účastníci. Například výtvarnou nebo kulinářskou soutěž. V koláčové 

soutěži jsou zapojeny rodinné týmy. Daří se bezproblémové začlenění účastníků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Přínosem bylo vyhlášení projektu „Narnie v době covidové“ 

obsahujícího několik kategorií, kdy účastníci zasílali fotky či videa svých výtvorů. Organizovány 

byly individuální rodinné venkovní aktivity, putovní trasy s úkoly nebo pátrací akce. Kontakt s 

účastníky se tedy v době uzavření škol dařilo naplnit. 

SVČ se též podílí na pomoci  při akcích  jako je „Dětský den“  nebo  komunitní brigáda 

vyhlašovaná školou, která se týká úklidu kolem školy i prostoru SVČ. Prospěšná je práce v 

projektu „Děti seniorům“ zařazeným napříč kluby. Součástí je i akce „kavárna“ pro seniory, 

společné výlety nebo aktivní zapojení účastníků do jednorázové akce, vánoční slavnosti pro 

seniory. Efektivní je spolupráce s chráněnou dílnou. Pokračování má projekt „Divotvorná 

zahrada“ v úpravě komunitní zahrady. 

Dokladem významné práce SVČ je velký zájem účastníků o toto vzdělávání, někteří 

navštěvují i více ZÚ. Viditelné jsou dovednosti účastníků, vedení k samostatnosti, jejich osobní 

zodpovědnosti a návyku plnění povinnosti. 
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Závěry 

 

Vývoj školy / školského zařízení 

- Změna vedení školského zařízení 

- Modernizace vnitřních prostor 

- Rozšíření vzdělávání mimo své sídlo i do jiných měst 

- Rostoucí počet účastníků 

 

Silné stránky 

- Úzká kooperace s blízkou církevní školou 

- Spolupráce s pedagogy základní školy 

- Účelná aktivní činnost pro seniory a efektivní spolupráce s chráněnou dílnou 

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- Nedostatečná kapacita pronajaté tělocvičny pro vnitřní sportovní aktivity 

Kompletní inspekční zpráva je ke stažení na webových stránkách ČŠI: 
https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=18453 případně na webových 
stránkách SVČ Narnie: www.svc-narnie.cz. 

 

https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=18453
http://www.svc-narnie.cz/

