
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2020

www.zijemlesem.cz

1. Základní údaje

Název organizace                       Lesní klub a škola Žijem lesem, z.ú.
Právní forma                                Zapsaný ústav
Datum a místo registrace        5.10.2018 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo organizace                          Angela Kančeva 2518, Tábor 39002
Statutární zástupce                   Bc. Jana Navrátilová – ředitelka ústavu
Telefon                                          721 643 784
E-mail                                             jana@zijemlesem.cz
IČO                                                  07465611
Peněžní ústav                              Fio banka
Číslo účtu                                      2301836476 / 2010
Webové stránky                          www.zijemlesem.cz
Facebook                                       www.facebook.com/zijemlesem 
Správní rada předseda              Jan Bouma
Správní rada místopředseda   Ladislav Benák
Správní rada člen                        Lucie Špinarová

2. Poslání a cíle organizace

– posilování kontaktu dětí s přírodou, maximální možný pobyt v přírodě za každého počasí
- inspirace přírodou a jejími cykly v pedagogické práci s dětmi
- ekologické zaměření, důraz na trvalou udržitelnost a minimální dopad na životní prostředí
- nabídka kvalitního alternativního předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let
– umožnit setkání s lesní pedagogikou širší veřejnosti prostřednictvím kroužků, slavností a
   přednášek
– nabízet vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti na prvním stupni základních škol
– pořádat přednášky a prožitkové programy pro širokou veřejnost
– spolupracovat s místními organizacemi a státní správou a přispět tak ke kulturně-   
   společenskému životu v obci a regionu
- posilování komunitního života



3. Stručná historie

Organizace Žijem lesem začala svůj svůj provoz 1. 10. 2014 pro děti od 3 do 7let jako
zapsaný spolek. V prvním a druhém roce fungování byl provoz klubu pouze třídenní a
čtyřdenní. 
Od školního roku 2017/2018 funguje celotýdenní provoz od pondělí do pátku. 
Od září 2018 organizace rozšířila aktivity o lesní komunitní školu a změnila proto právní
formu ze zapsaného spolku na zapsaný ústav, aby tímto pokryla veškeré aktivity
organizace.  Vyšla tak vstříc potřebám rodičů, kteří chtěli pokračovat ve vzdělávání dětí v
duchu našich ideálů, tedy být co nejvíce v přírodě a v souladu a s ní. Na ústav přešla
činnost fakticky v září 2019, a činnost spolku zanikla.

4. Obecná charakteristika

Hlavní činností ústavu je provoz lesního klubu, komunitní školy a kroužků, pro celoročně
zapsané děti.  Jako doplňkovou a vedlejší činnost provozuje ústav letní příměstské tábory
pro širokou veřejnost.
Zázemí i areál neustále dovybavujeme a upravujeme v rámci společných brigád s rodiči a
dětmi. S rodiči se budovalo veškeré zázemí i vybavení zahrady. Rodiče se podílí i na
běžné údržbě pozemku a domku. Zapojují se například i do příprav na zimu, jako je
příprava dřeva na topení.
Sousedící les je převážně smíšený, s řadou roklinek a velkých terénních nerovností.
Nachází se v něm dva potoky, menší a větší. Velký potok je velmi rozmanitý, tvoří ho
nespočet ramen, místy se rozlévá doširoka, tvoří mokřady a především je významným
biotopem, kde hnízdí mnoho ptáků.
Poskytování celotýdenního předškolního vzdělávání dětem od 3–7 let ve třídě. 
Provoz lesního klubu umožňuje zvolit model docházky 2–5 dnů v týdnu. Žijem lesem
provozuje svou činnost na pronajatém pozemku v obci Větrovy - Tábor. LMŠ je ve velmi
dobré dosažitelnosti vzdálenosti od města, a to i za použití městské autobusové dopravy
či pěšky. Pozemek se nachází v těsné blízkosti lesa – O m, na pronajatém pozemku.
Zázemí tvoří pro lesní klub slaměno-hliněný domek o jedné místnosti (vnitřní prostor
35m) a nově i maringotka. Domek slouží jako zázemí v případě nepřízně počasí.
Maringotka se užívá pro polední odpočinek nejmenších dětí.
Pro komunitní školu je zbudováno zázemí v samostatné maringotce s terasou.
Součástí je i rozlehlé přírodní hřiště, které bylo vybudováno komunitně v rámci brigád s
rodiči. Jsou to prolézačka z klád, vrbové domečky a tunely, velké pískoviště, tunel s
kopcem a přírodní bahniště s blátivou kuchyní. K dispozici je na pozemku i otevřené
ohniště.
Další část pozemku tvoří užitková zahrada: velký kompost, 5 záhonků na ovoce, zeleninu
a bylinky. Na zahradě se též nachází kurník s volným výběhem pro slepice a domeček s
výběhem pro králíky a morčata. Na pozemku se nachází i kompostovací záchod.



5. Lesní klub

Žijem lesem začala svůj provoz 1. 10. 2014 pro děti od 3 do 6, resp. 7 let z rodičovské
iniciativy zakladatelek, kterými jsou Ing. Monika Boumová, Bc. Jana Navrátilová a Ing.
Michaela Hořejší. 
V prvním a druhém roce fungování klubu byl provoz pouze třídenní a čtyřdenní. Od
školního roku 2017/2018 funguje celotýdenní provoz od pondělí do pátku. Od září 2018
organizace rozšířila aktivity o lesní komunitní školu. Vyšla tak vstříc potřebám rodičů,
kteří chtěli pokračovat ve vzdělávání dětí v duchu přírodní pedagogiky. 
Žijem lesem je založena na myšlence "s dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů."
Věříme, že pravidelný pobyt v přírodě může dát dětem plnohodnotnou přípravu do
života.
Provoz lesního klubu je podporován městem Tábor.

Počet tříd                                                                  1 smíšená
Maximální kapacita ve třídě                              20
Celkový počet dětí v období 01/20 - 12/20      38
Počet zapojených pedagogů celkem                10
Počet stážistů                                                           4
Počet externích spolupracovníků                       3



6 Lesní komunitní škola

V roce 2018 jsme otevřeli lesní komunitní školu, tedy místo pro setkávání
dětí, které se vzdělávají v rámci individuálních vzdělávacích plánů doma. V
rámci naší školy děti získají podporu ze stran pedagogů v oblastech trivia a
dalších oblastí vzdělávání pokrývající první stupeň ZŠ. Naše škola tak nabízí
doplňkově se rozvíjet v těchto oblastech. Školu lze navštěvovat od jednoho
do čtyř dnů v týdnu, od pondělí do čtvrtka.
Zázemí pro komunitní školu je v maringotce, která je k tomu uzpůsobena. V
roce 2020 byla přistavěna terasa, tak aby byla rozšířená kapacita a také byl
zvýšen komfort pro výuku v zimních měsících.
Děti vede vždy jeden průvodce, popřípadě i asistent. Děti se učí v blocích,
každý den od 9 do 13h.
Odpoledne mohou děti trávit v družině, která je vždy tématicky zaměřena, v
roce 2020 to tedy byla angličitna s rodilým mluvčím, hudební výchova,
přírodověda a lesní hry.
 V roce 2020 školu pravidelně navštěvovalo 10 dětí.

   

Počet tříd                                                                        1 smíšená
Maximální kapacita ve třídě                                   20
Celkový počet dětí v období 09/19 - 12/19             9
Počet zapojených pedagogů celkem                       3
Počet stážistů                                                                1
Počet externích spolupracovníků                            1 

V roce 2020, přesněji v ŠR 2019/2020 byly provozovány i kroužky pro
veřejnost, a to přírodovědný, angličtina a Hejného matematika. Bohužel, na
jaře 2020 došlo k dočasnému uzavření z nařízení vlády, kvůli pandemii
Koronaviru, a činnost kroužků i školy byla pozastavena na dva měsíce. Po
znovuotevření byla činnost obnova do června. V září kroužky pro veřejnost
bohužel obnoveny nebyly, z důvodů nadále probíhající pandemie.



7 Slavnosti

Vánoční slavnost 2020

Slavnosti přesahují běžný provoz školky a školy a na jejich přípravě se podílí
rodiče a pedagogové LK Žijem lesem. Hlavním cílem je propojení rodin do
dění ve škole a školce a společné setkávání. Neméně důležitým faktorem je
podpora tradic a udržování lidových zvyků.
Slavnosti pořádané během roku se mohou rozdělit na veřejné a neveřejné.
Na veřejné slavnosti zveme i rodiny dětí, které u nás nejsou zapsány a mají
za úkol představit široké veřejnosti danou tradici či zvyk, popřípadě ukázat
jak je možné trávit volný čas v přírodě.

.

Masopust 2020

Neveřejné slavnosti potom slouží k naplňování pedagogických záměrů,
seznámení dětí s danou tradicí, zvykem a aktivitou napojenou na dané
časové období. Za běžných okolností jsou tyto slavnosti převážně určeny i
pro účast rodičů. 

V roce 2020 jsme uspořádali:
Masopustní veselice - únor 2020
Závěrečná slavnost - červen 2020
Zahajovací slavnost - září 2020
Podzimní slavnost - listopad 2020 - bez účasti rodičů
Vánoční slavnost - prosinec 2020 - bez účasti rodičů

V roce 2020 nebyla uspořádána žádná slavnost či akce (mimo příměstské
tábory) určená i pro širokou  veřejnost a to z důvodů pandemie Koronaviru.
Nebyly tak realizovány plánované akce, jako Malý zahradník, Den dětí či
pohádkový les.

Slavnosti a akce jsou podporovány městem Tábor.



Dalším typem slavností jsou interní akce navázané na kalendářní rok, a
které s dětmi slavíme během provozu.

Jsou to:
Stezka sv. Michaela
Čištění / Otevírání studánek
Vynášení Morany
Dušičky / halloween
Adventní spirála
Mikuláš

8 Letní příměstské tábory

Žijem lesem pořádá letní příměstské tábory od roku 2015, kdy se zúčastnilo
prvních 12 dětí v jednom turnusu. Postupně se počet turnusů i dětí, které
se zúčastnily, navyšoval. V roce 2020 byly pořádány 4 turnusy, kterých se
zúčastnilo přes 100 dětí ve věku 3 - 12let.
Jednotlivé turnusy byly tématicky zaměřeny, na děti čekaly hry, pohyb a
především volný pobyt v přírodě, pod vedením našich pedagogů.
Tábory jsou určeny nejen pro děti z klubu a školy, ale i pro širokou
veřejnost.
Příjmy z letních příměstských táborů jsou významnou součástí rozpočtu
organizace.
Letní příměstské tábory jsou pravidelně podporovány městem Tábor.



9 Hospodaření v roce 2020

Lesní klub a škola Žijem lesem, z.ú. přijímá za poskytované služby
školkovné, školné a další příspěvky za kroužky a letní příměstské tábory. 
Většinu výdajů tvoří personální náklady a náklady na provozní materiál.

 
Náklady v tis. Kč
Spotřeba materiálu 656
Mzdové náklady 686
Ostatní náklady 7
Náklady celkem 1.349

Výnosy v tis. Kč
Tržby za vlastní výkony 1.299
Přijaté příspěvky (dary) 34
Ostatní výnosy 5
Výnosy celkem 1.338

Výsledek hospodaření - 11

10 NAŠI LIDÉ
 

Průvodci v klubu a škole v roce 2020:
Jana Navrátilová – ředitel ústavu, průvodce v klubu
Ing. Michaela Hořejší – hlavní průvodce v klubu
Zdeňka Zemanová – průvodkyně v klubu
Bc. Kateřina Eremiášová – průvodce klubu, vedení kroužku angličtiny
Ondřej Řezník – průvodce v klubu a družině školy
Lenka Křemenová – průvodce v klubu, vedení kroužku flétny
Bc. Eliška Fialová – průvodce v klubu
Mgr. Lucie Angerová – hlavní pedagog školy, vedoucí kroužku Hejného
matematiky
Bc. Sylvie Pekařová – průvodce v klubu a škole, vedoucí přírodovědného
kroužku
 
Další spolupracovníci jsou:
Martina Kostrbová – péče o zázemí
Ladislav Benák – péče o pozemek, IT

vypracovala Jana Navrátilová 30.3.2021


