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1. Charakteristika organizace

Dům dět a mládežee s ááveem Středisko eoláhho aasa
Naráie
Zříveáh ke dái: 1. 9. 2012
Sídlo: Cyrila a Metoděje 390, Liberec XI – Růžeodol, 46001
IČO: 71 342 290
Práeáí forma: školská práeáická osoba
Ideátifikátor práeáickh osoby: 691 004 421

Statatáráí vástapce:
ředitel: Mgr. Jakab Pabiáá

Zřivoeatel: Jedáota bratrská
Sídlo: Božeeáy Němcoeh 54/9, 46005, Liberec V –
Kristiááoe
IČO: 47 475 111

Koátakty:
tel.: 481 120 762
e-mail: iáfo@sec-áaráie.cv 
www.sec-áaráie.cv

2. Činnost v roce 2017/2018

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

V aplyáalhm  školáím  roce  áabívelo  SVČ  Naráie  praeideláh  eoláoaasoeh  aktieity  ee  27
vájmoeých útearech s růváorodým vaměřeáím pro děti a mládeže v Liberce a okolí. Klaby ee školáím
roce 2017/2018 áaeštěeoealo  14 předškoláích dět,  222 žeáků  a stadeátů.  Čiááost  jedáotlieých
klabů  SVČ  se  vaměřaje  áa  oblast  eýtearáoa,  keramickoa,  techáickoa,  taáeaáí,  sportoeáí,
kaliáářskoa, eýchoeáoa a áa taristika.

Našim váměrem je áejeá roveoj schopáost, doeedáost a áadááí a dět, ale takh proboavet
e áich toaha po pováááí,  motieoeat  je k vamýšleáí  áad žeieotáími  hodáotami  a  iáspiroeat  je  ke
spráeáým  postojům.  Uait  je,  jak  se  stáeat  soaaást týma,  pomáhat  jim  překoááeat  strach
a áejistota  a  hledat  elastáí  hodáota.  Dalším  cílem  je  děti earoeat  před  špatáými  eliey  okolí,
vábaeáoa  formoa  hledat  cesta  k  rovhoeorům  áa  důležeitá  thmata  a  spoleaáě  hledat  spráeáh
odpoeědi  a  hraáice  pro  jejich  žeieoty.  Našim  váměrem  je  takh  eyteářet  komaáitáí  eavby  mevi
rodiáami a roveíjet evtahy s Křesťaáskoa ZŠ a MŠ J. A. Komeáskhho.
 Pro rok 2017/18 jsme eybrali thma projekta „Rovdáeáme radost“ s cílem aait se áemyslet
jeá áa sebe, ale ešímat si lidí kolem sebe a sáažeit se jim adělat radost. Většiáa klabů se dle sehho
vaměřeáí  do  projekta  vapojila.  Dělali  jsme  tak  radost  mamiákám  a  tatákům,  babiakám
a dědeakům, soaroveácům a kamarádům.

http://www.svc-narnie.cz/


Táborová činnost a pobytové akce

V úáora proběhl pětideááí tábor taristickhho klaba s ááveem „Jarňasy“. V průběha letáích
právdáiá jsme orgaáivoeali 2 dětskh pobytoeh tábory, kterh byly eyercholeáím celoroaáí aiááosti
e klabech:  tábor  taristickhho  klaba  Arctaras  „Teákrát  e  Gálii“  a  tábor  Naráie  „Plaeba  Jitřáího
poatáíka“ pro děti v  1.  stapáě ZŠ.  Dále jsme pořádali  příměstský eýtearáý  tábor  pojmeáoeaáý
„Teořím, teoříš,  teoříme – teořitelský iástitat“ -  pro děti,  kterh rády teoří  a  teá jsme vakoáaili
eeráisážeí pro rodiae a hosty.

Během  školáího  roka  proběhlo  dalších  10  eíkeádoeých  pobytoeých  akcí,  jako  jsoa
harmoáivaaáí eýjevdy, eýjevdy taristickhho klaba, rádcoeský karv, soastředěáí taáeaáí a eýtearáh
a eááoaáí besídky s přespáeááím a jiáh.

Příležitostná činnost

Vedle  praeideláh vájmoeh aiááosti jsme vorgaáivoeali  12  jedáodeááích akcí,  mevi  kterh
patří  růváh  eýlety,  ááeštěea  iQparka,  deá  teořeáí  „Pohádkoeá  eýměáa“,  eýlet  áa  rafech  i áa
koloběžekách,  taáeaáí  soatěže  a  další.  Jedáotlieh  klaby  dále  aspořádaly  áěkolik  meáších  akcí
(besídky,  ááeštěey  sportoeišť,  pokladoeh  hry  apod.).   Těchto  akcí  se  vúaastáilo  přibližeáě  350
úaastáíků.



Jiže tradiaáě orgaáivajeme a spolapracajeme áa akcích, kterh jdoa áapřía ešemi geáeracemi.
Jejich cílem je jedáak preveátoeat spoleaáoa práci dět SVČ Naráie a dále eyteářet příležeitosti pro
spoleaáě  stráeeáý  aas  dět s  rodiai,  prarodiai  a  eyteářeáí  komaáitáího  žeieota  e Růžeodole.
Uskateaáili jsme 3 eelkh akce: Adeeát e Růžeodole, Beáefiaáí ples a Gardeá party. Některh akce
jsme  spolaorgaáivoeali  s dalšími  růžeodolskými  orgaáivacemi  áapř.  Rodiááým  ceátrem  Káofík,
seáiorským klabem Cedras,  Křesťaáskoa  ZŠ  a  MŠ J.  A.  Komeáskhho áebo Jedáotoa bratrskoa
e Růžeodole (Seáiorský bál, Braááý deá, Lampioáoeý průeod).

Soutěže

Tým 10 dět v taristickhho klaba Arctaras se e říjáa úaastáil eíkeádoeh celostátáí soatěžee:
Praha patří dětem, ee kterh se amístily áa krásáhm 2. místě. V aereáa proběhla taáeaáí soatěže
taáeaáích vájmoeých klabů, áa kteroa si děti samy připraeoealy choreografie.

 

Adventní slavnost v Růžodole „Rozdáváme radost“ 

Dáe 9. prosiáce proběhla e ZŠ J.  A. Komeáskhho a áa její  vahradě jiže tradiaáí komaáitáí
slaeáost.  Zde  se  schávejí  rodiáy  dět v  Naráie,  školy,  školky,  rodiááhho ceátra  i  áěkteří  hosth
v Růžeodola, aby áaaerpali adeeátáí atmosfhra, teořili, prohlhdli si dětskh eýstaey, áakapoeali dárky
a poseděli s přáteli a dobrhho obaersteeáí e kaeáráě U heěvdy áebo a eeákoeáího grila. Pro malh i
eelkh jsme áachystali eááoaáí díláy, kde si ááeštěeáíci mohli eyrobit eááoaáí dekorace a dárky, jako
áapř. přááíaka, dřeeěáh hraaky, korálkoeh ovdoby, eááoaáí seícáy apod. Pro malh děti byla e  sále
áachystááa Vááoaáí pohádka. Takh jsme připraeili vimáí eýstaea oseětleáých roabeáých domeaků



eyrobeáých  dětmi  e Techáickhm  klaba,  peráíkoeých  domeaků  od  pekařů  v  Ratataj,  eýstaea
eesmíráých plaeidel dět v klaba Legoseět, a eýstaea eýrobků v klaba Daháaek. 

Dále jsme áachystali  prodejáí tržeáici s eýrobky dět v klaba Módáího ááerhářsteí, Hlíáa a
Ratataj.  Děti spoleaáě  s  eedoacími  prodáealy
seh eýrobky: tašky, polštářky, aepice, keramickh
eýteory,  peráíaky,  cakroeí,  i  dekorace.  Děti
a eedoací  v klaba  Arctaras  vajistili  eááoaáí
vábaeáh atrakce e těloceiaáě. 

 Na  váeěr  akce  jsme  spoleaáě  před
školoa  rovseítili  eááoaáí  strom  a  vavpíeali
koledy. Výtěžeek thto akce šel áa podpora dět v
bratrskh  školy  e Sierra  Leoáe  e  Africe.
Náeštěeáíci  si  pochealoeali  příjemáoa eááoaáí
atmosfhra. Akci áaešteilo cca 150 hostů.

Vánoční představení“ Rozdáváme radost babičkám a dědečkům“ 

V pátek  15.  prosiáce  proběhlo  e sále  školy  eááoaáí  předstaeeáí  eěáoeaáh  předeeším
prarodiaům. V rámci  projekta
„Rovdáeáme  radost“  jsme  se  s dětmi
vaměřili  áa  ty,  kteří  potřebají  áaši
povoráost,  eděaáost  a poděkoeááí.  Děti
celý podvim áejeá piláě áaceiaoealy, ale
takh se aaily toma, žee je dobrh áemyslet
jeá áa seh potřeby, ale přemýšlet o tom,
jak pomoci ai potěšit drahh. A tak se děti
rovhodoealy  pro  malh  kroky:  áapř.
pomoc rodiaům a mladším soaroveácům
áebo poevbavoeááí spolažeáka, který áeáí
ee třídě oblíbeáý apod. 

Kdyže jsme s dětmi hledali, koma eěáajeme áaše předstaeeáí, eyhráli áa celh aáře prarodiae.
Proto  jsme  připraeili  s dětmi  v klabů  Beájamíá,  Beájamíáek,  Jojík,  Joy  Daáce,  J-Daáce,  Módáí
ááerhář, Hlíáa a Ratataj eelkh překeapeáí.

Děti áa klabech eyráběly poveááky, áaceiaily předstaeeáí mavikála „O králoeskh hostiáě“,
jiáí  áachystaly  obaersteeáí,  ašily  prostrááí
áebo  eyrobily  dárky  a  přááí.  Potom  vealy
babiaky a dědeaky v blívka i v dálky. Někteří
doravili aže v Noehho Města áad Metají áebo
v  Poděbrad. Poveááky  děti rovdaly  i
seáiorům  v místáím  seáiorskhm  klaba
Cedras,  kteří  s áašimi  dětmi  rádi  tráeí  seůj
aas, modlí se va áě a podporají je. 

Předstaeeáí  děti skeěle  veládly  a  áa



jeho koáci  rovdaly  prarodiaům dáreaky  a řekly  jim pár  milých  sloe.  Babiaky a  dědeakoeh měli
opraeda eelikoa  radost.  Děti sklidily  eeliký  aplaas  a  po  programa  spola  ještě  ešichái  poseděli.
Předstaeeáí se vúaastáilo cca 65 hostů a děti se radoealy v  toho, žee adělaly prarodiaům takoeoa
radost.

Rozdáváme radost maminkám

Další akcí e rámci projekta „Rovdáeáme radost“ byla slaeáost pro áaše mamiáky, která se
askateaáila 15. keětáa e sále ZŠ J. A. Komeáskhho.  K  seátka ešech mamiáek děti v taáeaáích klabů
Jojík  a  Joy  Daáce  áatrháoealy  taáeaáě-dramatickh  předstaeeáí  Pyšáá  priáceváa,  áaceiaily  takh
básáiaky a písáiaky pro mamiáky a vapojily scháa s „papaláky“. Radost mamiákám áachystaly i děti
v Ratataj e podobě malhho obaersteeáí a perfektáí obslahy. Přišli i tatákoeh a áěkterh babiaky,
jeáže si áechtěli áechat ajít takoeý prima dárek.  
  

12. Reprezentační ples Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Vyercholeáím práce e klaba Boátoá byl ples absoleeátů 9. roaáíka, eedoacích klabů Naráie,
aaitelů a rodiaů áaší partáerskh vákladáí školy. Teáto rok se ples koáal 3. břeváa a od říjáa ma
předchávelo áaceiaoeááí spoleaeáských taáců, předtaáaeáí i spoleaeáskh etikety. Pro děti v Boátoá
klaba to byl eelmi eýváamáý deá. Děti samy ples připraeoealy a preveátoealy e praxi seoa áěkolika
měsíaáí  práci.  Nažeieo  si  žeáci  eyvkoašeli  spoleaeáskh  eystapoeááí,  etiketa,  taáeaáí  kreace
e klasickhm i moderáím rytma, prosloe i eeřejáh poděkoeááí aaitelům a rodiaům. Pro preveátaci
seh třídy veolili  áávee „Elemeáts“ a chtěli  tm eyjádřit,  žee jsoa eelmi rovdíláí  a je pro áě eelmi
obtžeáh propojit se e jedeá celek, který má spoleaáý cíl. Tím byl pochopiteláě ples a jeho přípraey,
áa kterých se maseli domloaeat a i přes rovdíláost áávorů áajít shoda. 

Rodiae  byli  eelmi  hrdí  áa  seh  ratolesti,  kdyže  eiděli  jejich  eystapoeááí,  choeááí,  prosloe
a předtaáaeáí.  Děti byly  s  eýsledkem  seh  práce  takh  spokojeáy.  Při  váeěreaáhm  hodáoceáí
popisoealy, žee áebylo jedáodachh eytreat e přípraeách, rovhýbat seoa leáost a předeeším sjedáotit
se e áávorech, ale aeědomily si, žee je to posaáalo. Děti přišlo podpořit áa 180 hostů.





Přehled pravidelné zájmové činnosti 2017/2018

zaměření klubu Počet žáků Počet dět vedoucí klubu
TVOŘIVÉ KLUBY
Módáí ááerhářsteí 1 rakoděláý 5 Hřebeáoeá Veroáika
Módáí ááerhářsteí 2 rakoděláý 6 Hřebeáoeá Veroáika
Daháaek eýtearáý 5 Votrabcoeá Leáka
Hlíáa keramický 13 Drašaroeá Lacie
Techáický 1 rakoděláý 10 Appl Petr
Techáický 2 rakoděláý 6 Pabiáá Jakab
Techáický 3 rakoděláý 5 Zít Jiří
  Legoseět 1   rakoděláý 14   Ježekoeá Aádrea
  Legoseět 2   rakoděláý 5   Ježekoeá Aádrea
TANEČNÍ KLUBY
Jojík pohyboeá eýchoea 5 Aátošoeá Ieeta
Joy Daáce moderáí taáce 3 Aátošoeá Ieeta
J-Daáce street daáce 5 Apploeá Ladislaea
Hopík pohyboeá eýchoea 10 Lachmaáoeá Kateřiáa
Taáeaáí klab 
Chrastaea moderáí taáce 11 Horeáthoeá Moáika

SPORTOVNÍ KLUBY
Tataceik pohyboeh hry 10 Fořt Paeel
  Sportoeáí hry   míaoeh hry 10   Pabiáá Jakab
  Leveáí áa stěáě   leveáí áa stěáě 11   Horáaek Štěpáá
  Sportoeáí klab díeky   sportoeáí mix 9   Fořtoeá Veroáika
  Arctaras   taristický 36   Veaeřoeá Leoáa
VÝCHOVNÉ KLUBY
Beájamíáek ešestraááý 6 Dadoeá Daáa
Beájamíá ešestraááý 6 Dadoeá Daáa
Ratataj kaliáářský 4 Dadoeá Daáa
Boátoá spoleaeáský 19 Aátošoeá Ieeta
Cik Cak ešestraááý 4 Brůžekoeá Iloáa
BIBLICKÉ KLUBY
Biblický ZŠ 7 Votrabcoeá Leáka
Biblický dorost 3 12 Noeák Jáchym
Biblický mládeže 4 7 Noeák Jaá
CELKEM 27 klubů 220 24



Přehled akcí za školní rok 2017/2018 

Příležeitostáh akce: 14
Poaet dět: 347
Poaet dospělých: 33
Poaet eedoacích: 44

Tábory pobytoeh: 3
Poaet dět: 106
Poaet eedoacích: 30

Výjevdy a soastředěáí: 9 Příměstský tábor: 1
Poaet dět: 146 Poaet úaastáíků: 18
Poaet eedoacích: 29 Poaet eedoacích: 4

3. Personální zajištění

Na  koáci  školáího  roka  2017/2018  SVČ  Naráie  eeidoeala  8  pracoeáích  úeavků,  v toho
3 pedagogickh pracoeáíky a 5 proeováích vaměstáaáců, eětšiáoa áa aásteaáý úeavek. Zájmoeoa
aiááost vajišťoealo 31 eedoacích pracoeáíků, eětšiáoa áa dohoda o proeedeáí práce. 



4. Zpráva o hospodaření

Výsledovka SVČ Narnie 2017

Položka výsledovky  tis. Ka
Náklady  4 209
Výáosy  4 359
Hospodářský eýsledek  150

5. Vzdělávání pracovníků

Ve školáím roce 2017/2018 absoleoealo  evděláeací  programy pro pedagogickh pracoeáíky:
5 pracoeáíků  Preeeáce  rivikoehho  sexaáláího  choeááí,  2  pracoeáice  Komaáikace  a  koáfikty,
1 pracoeáice  Primáráí  preeeáce  ee  škole  i  mimo  škola  a  1  pracoeáice  Moderáí  deskoeh  hry
a klíaoeh kompeteáce I.  Jiáých evděláeacích programů se vúaastáili: 2 pracoeáíci karvů Miáimam
v fiáaácí I a II a 1 pracoeáice karva čaetáicteí a daáě pro áestátáí áeviskoeh orgaáivace va rok 2017
a áoeiáky pro rok  2018,  dále  karva Daň v příjmů áeviskoeh orgaáivace a  karva čaetáicteí  pro
áestátáí áeviskoeh orgaáivace.

6. Spolupráce s veřejnost a partnery

Na aiááost SVČ Naráie dohlížeí a e praktickhm faágoeááí je eelice áápomocáá Rada školskh
práeáickh osoby (ŠPO), která pracaje ee 3 aleááhm složeeáí a scháví se miáimáláě 4 krát do roka.

Hlaeáím partáerem SVČ Naráie je Křesťaáská MŠ a ZŠ J. A. Komeáskhho e Liberci Růžeodole,
se kteroa áaše hlaeáí badoea přímo soasedí. Naráie pro škola vajišťaje vájmoeoa aiááost. Většiáa
praeideláh i příležeitostáh aiááosti eváiká práeě ee spolapráci se školoa a jejími aaiteli a žeáky.

Důležeitým partáerem je Jedáota bratrská, která e Liberci kromě SVČ Naráie valožeila řada
orgaáivací působících e sociáláí oblasti, a seoa přímoa aiááost se podílí áa roveoji spoleaeásko-
kaltaráího žeieota města Liberce. V roce 2014 eváikl áoeý sbor Jedáoty bratrskh přímo e Růžeodole,
který se stal eedle Křesťaáskh MŠ a ZŠ J. A. Komeáskhho hlaeáím partáerem střediska.

Vážeíme si i praeideláh spolapráce se sborem dobroeoláých hasiaů e Liberci – Růžeodole I.,
kteří áám pomáhají při realivaci áěkterých příležeitostáých akcí. 

Spolapracajeme i s Rodiááým ceátrem Káofík, kterh si e áaší badoeě proáajímá prostory
áa dopoledáí programy pro mamiáky s malými dětmi. 

V  áeposledáí  řadě  spolapracajeme  se  spolkem  Amos,  v.s.,  který  jakožeto  spolek  rodiaů
a přátel školy propojaje rodiáy školáích dět s růžeodolskoa komaáitoa. Do thto komaáity eedle jiže
vmíáěáých  partáerů  patří  práeě  i  Amos,  v.s.,  který  vaměstááeá  deě  heádikepoeaáh  díeky  áa
úklidoeh a rakoděláh práce jako je eýroba košíků v pediga a eýroba batoáů.
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