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1. Identifikační údaje  

Název: Lesní klub Kamýk 

Zřizovatel: Lesní klub Kamýk, z.s. 

Sídlo: Kolářova 396, Švihov 340 12  

Pracoviště: Kamýk u Švihova, parcelní číslo 283 

Telefon: +420 733 115 488 

Koordinátorka: Bc. Andrea Lindovská, Dis. 

Hlavní průvodce: Mgr. Aleš Lindovský, Dis. 

Číslo účtu: 2802130412 / 2010 

IČO: 14202832  

E-mail: lk.kamyk@gmail.com  

https://www.lesniklubkamyk.cz/ 

Počet tříd celkem: 1 

Počet dětí na den/třída: 16  

Počet pedagogů/den: 2-3  

Provoz: 8:00 – 16:00  

Organizace školního roku:  

běžný provoz: září – červen  

prázdninový provoz: červenec – srpen  

 

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) Lesního klubu Kamýk (dále jen LK) byl vytvořen společně 

týmem LK Kamýk. Jedná se o dokument, reagující na aktuální změny a situace, je neustále doplňován 

a obměňován.  

LK Kamýk je členem Asociace lesních mateřských škol, Plzeňské krajské rady dětí a mládeže a 

navazuje spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví. 

 

2. Obecná charakteristika: 

Lesní kub Kamýk je soukromé zařízení, zřizované spolkem Lesní klub Kamýk, z.s. Tento spolek vznikl 

v roce 2022 se záměrem provozovat lesní klub, sdružovat rodiče se zájmem o spolupráci, aktivní 

rodičovství a respektující výchovu a vzdělávání v přírodním prostředí. Spolek zároveň ekologickým a 

trvale udržitelným způsobem pečuje o pozemek, na kterém se nachází zázemí LK. O pozemek je 

pečováno s ohledem na ochranu životního prostředí s cílem příznivě ovlivňovat místní biodiverzitu a 

mikroklima. Děti v LK jsou součástí tvorby a údržby zázemí, čímž se přirozeně a nápodobou vzdělávají 

v environmentální výchově.  

Důležitou součástí filosofie LK je podpora mezilidských vztahů a důležitých hodnot, mezi které patří: 

přátelství, spolupráce, empatie, laskavost a zároveň zdravá sebedůvěra, nacházení vlastní hodnoty a 

rozvíjení individuálních předností jedince.  

Zásadním bodem je vzájemně respektující přístup mezi průvodci, dětmi a jejich rodinami. Díky 

malému počtu dětí ve skupině je možné pěstovat důvěru a vztah mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a 

průvodci a současně zajišťovat individuální přístup k dětem.  

Výchovně vzdělávací proces LK je realizován v každodenním celoročním kontaktu s přírodou a to za 

každého počasí.  
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3. Podmínky a organizace vzdělávání 

3.1. Věcné podmínky 

Pozemek LK Kamýk se nachází na jihovýchodním svahu, v blízkosti lesa. Na samotném pozemku 

zázemí se nachází několik přírodních prvků: malý smíšený lesík z pionýrských dřevin, biokoridod 

tvořený stromy a keři, obklopující pozemek, keře bobulovin, záhonoviště, skleník, bylinková spirála 

s malým jezírkem. 

Zázemí LK tvoří: 

- maringotka 

- dřevěná umývárna se separačními kompostovacími toaletami 

- samostatná dřevěná „Spinkárna“ s dřevěnými postýlkami, inspirovanými tzv. Krybbe, 

- „Hnízdečko“ – ohniště se závětřím. 

 

 
Obrázek 1 Maringotka 

 
Obrázek 2 Umývárna se stínící plachtou, kompostovací separační toaleta, Spinkárna 

 
Obrázek 3 "Hnízdečko" - ohniště se závětřím, záhonoviště, bylinková spirála 
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3.2. Režim, organizace a náplň dne 

LK navštěvují děti ve věku 3-7 let, přihlášeny jsou na pravidelnou docházku na daný počet dní v týdnu 

dle možných modelů docházky. Je možné přihlásit děti na 1 až 3 dny v týdnu, je záměrem rozšířit 

provoz klubu na pětidenní. Skupina dětí je věkově i pohlavně heterogenní. Se skupinou max. 16 dětí 

jsou vždy přítomni 2 průvodci. 

Časový harmonogram dne: 

 8:00 - 9:00 Příchod dětí, volná hra  
 9:00 - 9:30 Ranní kruh, společné přivítání, sdílení aktuálních témat a domluva na programu 
 9:30 - 10:00 Hygiena, svačina venku 
 10:00 - 11:15 Dopolední blok - výpravy do přírody 
 11:15 - 11:30 Hygiena, příprava na oběd 
 11:30 - 12:15 Oběd  
 12:30 Vyzvedávání dětí po obědě 
 12:30 - 14:00 Mladší děti (cca 3-4,5 let) odpočinek ve spinkárně  
 12:30 - 13:00 Starší děti (cca 4,5 - 7 let) odpočinek v maringotce 
 13:00 - 14:00 Řízená činnosti pro nespící děti. Průvodce nabízí aktivity. Účast dětí není 

povinná, mohou tento čas využít k volné hře. 
 14:00 - 14:30 Probuzení, hygiena, svačina v maringotce 
 14:30 - 14:45 Přesun ven, volná hra 
 14:45 - 15:00 Závěrečný kruh - krátké shrnutí dne, společné rozloučení. 
 15:00 - 16:00 Vyzvedávání dětí, volná hra v připraveném prostředí 
 16:00 Konec provozní doby  

 
Každý den má jasný řád, je však dostatečně pružný a reaguje na individuální potřeby dětí.  
Průvodci řízená činnosti, volná hra a pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne formou 
individuální, skupinové či kolektivní práce průvodců s dětmi ve vyváženeḿ poměru, se zřetelem na 
individuální potřeby dětí. 
Děti mají prostor pro odpočinek, střídají se aktivní a klidové aktivity. Respektujeme osobní a věkové 
odlišnosti dětí a individuální potřebu pro odpočinek.  
Pohybové aktivity v přírodě díky nerovnosti terénu a překonávání překážek přirozeně pomáhají 
správneḿu vývoji motoriky, rovnováhy, koordinaci pohybu a orientaci v prostoru. Děti mají dle 
charakteru LK jasný dostatek pohybu a to spontánního i řízeného, přesto jsou do programu zařazené 
i rozcvičky, tancování, dětská jóga a pohybové hry. 
Děti mají v průběhu dne prostor pro spontánní hru a její dokončení.  
Řízená činnost je plánovaná s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí předškolních dětí. Program LK 
počítá se zaměřením na rozvoj: samostatnosti, sebe-obsluhy, sociálních dovedností, paměti a 
logického myšlení, kreativity a fantazie, rytmiky a hudebního cítění, hrubé i jemné motoriky, 
grafomotoriky, předmatematické gramotnosti, kultury stolování a motoriky mluvidel. 
 

3.3. Životospráva 

3.3.1. Stravování:  

Děti si nosí dopolední svačinu z domova. Svačina je uložena v batohu v uzavíratelné nádobě. 
Oběd a odpolední svačina jsou do klubu dováženy externím dodavatelem a při výdeji jsou 
dodržovány zásady správné hygienické praxe a uplatňován systém HACCP - přesto, že provozovatel 
není potravinářským podnikem. 
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3.3.2. Pitný režim: 

Každé dítě má z domova svou termosku nebo lahev na pití s vlastním nápojem, kterou si přináší v 
batůžku. V zázemí LK je stále dostatek pitné vody k doplnění. Pití si děti dolévají přímo do svých 
vlastních lahví z nádob s výpusťovým kohoutem. 
Průvodci kontrolují u dětí dostatečný příjem tekutin během dne. 

 Průvodci mají pitnou vodu v dostatečném množství vždy u sebe. 

3.3.3. Odpočinek a spánek:  

Vedeme všechny děti k polednímu odpočinku. Den v lesním klubu je náročný po fyzické i psychické 
stránce a pro fungování celé skupiny je důležité, aby byli všichni odpočatí. Střídání aktivních a 
klidových fází během dne je přirozené. Děti do věku 4,5 let směřujeme k tomu, aby v době 
odpočinku (cca 12:30 - 14:00) zůstávaly v připravené postýlce v samostatné spinkárně. Děti ke 
spánku nenutíme. Ukáže-li se, že dítě během dne v klubu není unavené a spánek nepotřebuje, 
umožníme mu připojit se ke starším dětem. Děti ve věku 4,5 - 7 let mají klidový program po obědě v 
maringotce (cca 12:30 - 13:00), na který navazuje řízená činnost (13:00 - 14:00). Klidový program 
starších dětí probíhá formou naslouchání (předčítání, vyprávění) na určeném místě, které je pro 
relaxaci přizpůsobeno. Potřebu poledního spánku posuzujeme u dětí individuálně dle viditelných 
projevů únavy a konzultujeme s rodiči. Ke spánku ukládáme předem určené děti a děti, které během 
oběda o spánek projeví zájem. Děti chodí spát do samostatné spinkárny, kde jsou klubové matrace s 
pratelným povlakem. Děti spí ve vlastních spacích pytlích, na vlastním prostěradle o rozměru 
50/60x120cm. Spícím dětem je umožněno nerušeně spát.  

3.3.4. Otužování:  

Děti tráví většinu času na čerstveḿ vzduchu. Venku pobýváme za každého počasí po celý rok. Děti 
mají outdoorové vybavení, ktere ́jim umožňuje zůstat v suchu a teple. Doporučujeme vrstvené 
oblékání (v zimě i ze šesti vrstev), ktere ́dle aktuálního počasí a pohybové aktivity dětí odebíráme či 
přidáváme, tak aby dítě mělo optimální teplotní komfort. Starší děti učíme regulovat si množství 
oblečených vrstev, aby dosáhly teplotního komfortu. Rodičům doporučujeme oblečení zejména z 
přírodních prodyšných materiálů (bavlna, merino/vlna, bambus, len...) či moderních outdoorových 
materiálů. Neméně důležitá je také vhodná obuv do terénu. Děti mají v zázemí školky rezervní 
oblečení. Pokud je dítě nevhodně oblečeno, průvodce ho nemusí pro daný den přijmout. Více 
informací k oblékání a obouvání je popsáno v samostatném dokumentu, nazvaném: Doporučene ́
vybavení.  

3.3.5. Pobyt venku  

Většina programu probíhá venku za každého počasí. Od 8:00 do 11:45 jsme až na výjimky venku 
každý den po celý rok. Pobyt venku se nekoná při extrémním počasí např.: extrémně nízké nebo 
vysoké teploty, vichřice a další. Vyhodnocování je popsáno v dokumentu BOZP „Hodnocení rizik“ – 
průvodci jsou s dokumentem seznámeni. Průvodci LK sledují aktuální předpověď počasí a pružně 
reagují na možná nebezpečí. Program klubu je přizpůsobený venkovnímu prostředí, počasí a ročnímu 
období. Program probíhá na pozemcích zázemí klubu nebo v lese. Odpoledne po odpočinku si děti 
hrají v zázemí klubu. Vnitřní zázemí slouží v chladných měsících k obědu a polednímu odpočinku dětí, 
při silných mrazech nebo jiném extrémním počasí slouží k zajištění tepla a sucha. 
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4. Péče o zdraví a bezpečnost dítěte: 

Před nástupem dítěte do školky je rodič povinen seznámit pedagogy se zdravotním stavem dítěte, 

případně jeho nemocemi, alergiemi, léky, omezeními apod. Je vhodné informovat i o závažných 

situacích, které mohou ovlivňovat psychickou nebo fyzickou pohodu dítěte. Pedagogický dozor je 

povinen zachovávat mlčení o svěřených skutečnostech. 

Rodiče odpovídají za to, že předávají dítě do školky zdravé a vybavené pro pobyt venku vhodným 

oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, 

hlína, dřevo, voda, barvy atd.). Dobré a funkční oblečení, vybavení dětí do podmínek lesa a zázemí 

lesního klubu, jsou zásadní pro bezpečnost a pohodu dětí v přírodním prostředí. Zejména jejich 

zdraví za každého počasí. O zásadách správného oblékání v letních i zimních měsících jsou rodiče 

podrobně informováni prostřednictvím školního řádu a samostatného dokumentu, popisujícího 

vybavení.  

V LK Kamýk jsou v rámci samostatného dokumentu stanovená pravidla bezpečného pobytu v LK 

v zázemí i mimo něj. Průvodci děti instruují a dbají na dodržování pravidel bezpečnosti.  

Průvodci jsou proškoleni v zásadách poskytování první pomoci. 

LK má zpracovaný krizový plán, průvodci jsou s ním seznámeni.  

LK má zpracovaná etický kodex průvodce, se kterým jsou průvodci seznámeni. 

5. Výchovně vzdělávací proces  

Cílem LK je podporovat zdravý a harmonický vývoj dítěte. Aby byly průvodci schopni být oporou pro 

děti a předávat jim prospěšné hodnoty do života, pracují sami na sobě, na svém seberozvoji i 

celoživotním vzdělávání. Prvními úkoly při nástupu do LK jsou úspěšné projití adaptačním procesem, 

zvládnutí odloučení od rodiny, základní samostatnosti, sebeobsluhy a rozvíjení sociálních dovedností. 

Pro podporu rozvoje zdravého psychického, emocionálního a duševního vývoje dítěte sbíráme 

informace a inspiraci zejména z konceptů: Respektovat a být respektován, Nenásilné komunikace, 

kurzů Emoční inteligence a mnoha knih, například: Trauma očima dítěte, Držte si své děti, Děti jsou 

taky lidi a dalších. 

Zdroje, z nichž čerpáme při tvorbě programu výuky venku, jsou zejména: Asociace lesních 

mateřských škol, odborné kurzy, kniha Svobodná hra, metodický portál Učíme se venku další.  

Výchovně vzdělávací proces LK čerpá i z konceptů Waldorfské pedagogiky, Montessori pedagogiky, 

konceptu Začít spolu a dalších alternativných směrů ve vzdělávání.  

Důležitým bodem edukačního procesu je environmentální výchova, zprostředkovaná zejména 

reálnými zkušenostmi, nápodobou a pozorováním.  

Charakter lesního klubu a celodenní pobyt venku za každého počasí vede děti ke schopnosti 

přizpůsobovat se v neustále se měnícím světě, což vyžaduje umění překonávat překážky a zvládat 

občasné nepohodlí. Podporujeme víru, že všechny těžkosti lze zvládnout. 

Velký prostor u nás dostává volná hra v přírodě nebo v připraveném prostředí zázemí, založená na 

fantazii a iniciativě dětí. Důležitým bodem je rozvoj tzv. měkkých dovedností, jako je spolupráce, 

komunikace nebo empatie, abychom v dětech pěstovali zodpovědnost a ohleduplnost k sobě i 

ostatním a umění fungovat v kolektivu. 
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5.1. Vzdělávací obsah 

Výchovně vzdělávací obsah je založen na každodenním, celoročním pobytu venku a blízkém kontaktu 

s přírodou. Rozvoj kompetencí dětí v předškolním věku, dlouhodobých i dílčích cílů výchovně 

vzdělávacího procesu a environmentální výchova jsou realizovány zejména prostřednictvím reálných 

osobních zkušeností, se zapojením všech smyslů.  

 

Po celý školní rok jsou souběžně zařazeny dvě nosná témata: 

1. „Já, můj vnitřní svět a vztah k ostatním bytostem“, zde jsou zařazena témata: 

- Smysl (zrak, sluch, čich, hmat, chuť, intuice) 

- Emoce 

- Lidské tělo 

- Rozvíjení sociálních dovedností 

2. „Svět okolo mě“ – do této kategorie spadá veškerý program, týkající se vnějšího prostředí, 

dějů v přírodě a ve světě, jež nás obklopuje. 

Obě oblasti se vzájemně proplétají a jsou realizovány prostřednictvím: dílen, experimentů, řízených i 

volných aktivit, her, pohybových aktivit, pozorování a mnoha další... 

 

Výchovně vzdělávací program LK je rozdělen do 4 integrovaných bloků v souladu s přirozeným 

během roku v průběhu roku školního: Podzim, Zima, Jaro, Léto. Součástí programu je pozorování 

přírodních dějů, spolupráce s nimi, využívání darů přírody a také oslavy přírodních svátků, 

inspirované lokálními Slovanskými zvyky.  

V průběhu každého bloku jsou zařazeny:  

- tvůrčí aktivity, tématické dílničky 

- slavnosti 

- pozorování a experimenty 

- naslouchání mluvenému i čtenému slovu 

- rozvoj rytmiky, hudebního a estetického cítění 

- pohybové aktivity v rámci rozvoje hrubé motoriky 

- rozvoj jemné motoriky 

- logopedická prevence 

- rozvoj předmatematických dovedností, grafomotoriky 

- nácvik kultury stolování 

- rozvoj paměti a logického myšlení 
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Obrázek 4 Ukázky z výchovně vzdělávacího programu LK Kamýk 

6. Environmentální výchova  

LK Kamýk bere environmentální výchovu jako běžnou součást každodenního provozu LK. Mezi cíle 

enviromentální výchovy v LK Kamýk patří:  

Dlouhodobé a dílčí výchovně vzdělávací cíle: 

9.1. Využívání okolního prostředí k poznávání přirozeného chodu roku  

9.2. Poznávání proměn v roce  

9.3.  Vedení k aktivnímu poznávání jednotlivých ekosystémů a vnímání přírody všemi smysly  

9.4. Vytváření povědomí o ekologizaci a adaptaci na změnu klimatu 

9.5. Osvojení si základních návyků v souladu se zásadami udržitelného způsobu života  

9.6. Vytváření povědomí o možnostech jednání ve prospěch životního prostředí  

9.7. Poznávání přirozeného chodu života a rozvoj úcty k němu  

9.8. Utváření zdravého životního stylu  

9.9. Přijímání základních dovedností, důležitých pro odpovědný a citlivý postoj ke svému životu, 

životu druhých, přírodě a planetě. 
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Dlouhodobé a dílčí organizační cíle  

 

9.10. Vytváření zábavného edukačního prostředí  

9.11. Navštěvování a spolupráce se středisky ekologické výchovy 

9.12. Zařazení integrovaných bloků s EVVO tématikou do výuky  

9.13. Navázání kontaktu s mysliveckým (lesnickým) sdružením 

9.14. Pořádání akcí pro rodiče s dětmi  

9.15. Provozování kroužků  

9.16. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO  

9.17. Založení vnitřního vzdělávání pedagogických pracovníků  

9.18. Sledování vhodných kurzů a konferencí v oblasti EVVO a vyslání minimálně 1 pracovníka 

alespoň 4 x ročně  

9.19. Sledování grantů a psaní projektů pro získání EVVO pomůcek, rozvoj a údržba zázemí LK 

v souladu s principy trvalé udržitelnosti, ekologie, adaptace na změnu klimatu. 

9.20. Doplnění literatury s EVVO tématikou a metodickou podporou pro sebevzdělávání pedagogů  

9.21. Aktivní spolupráce s rodiči  

9.22. Zapojení rodičů a široké veřejnosti do budování zázemí 

 

7. Evaluace 

7.1. LK sepisuje každý týden report (ohlédnutí za uplynulým týdnem), jehož součástí jsou i 

fotografie. Tento report slouží pro průvodce jako vyhodnocení úspěšnosti realizace 

naplánových aktivit a informuje rodiče o proběhlých aktivitách.  

7.2. 1x za půl roku je průvodci sepisováno evaluační vyhodnocení jednotlivých dětí, které je 

součástí jejich portfolia. Toto vyhodnocení slouží k pozorování pokroků dítě a 

vyhodnocení případné potřeby další intervence za strany odborníků. Pro účely tohoto 

evaluačního procesy slouží speciální záznamové archy. 

7.3. Vyhodnocení komunikace a spolupráce mezi průvodci, jejich kolektivní i dílčích úspěchů i 

neúspěchů probíhá 1x měsíčně na týmové poradě.  

7.4. Vyhodnocení spokojenosti s poskytovanými službami LK probíhá formou ústních 

rozhovorů na rodičovských schůzkách, které jsou pořádány minimálně 2x ročně. 


