
PEDAGOGICKÁ KONCEPCE
D TSKÝ KLUB ŠÁRYNKAĚ
platnost od 1.9.2010
Z izovatel, právní forma: ř Ekodomov, občanské sdružení
Kontakt: sarynka@ekodomov.cz
tel. 734406003

Adresa: V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6
Po et a v k d tí: č ě ě 15 dětí ve věku 3 – 6 let
Provozní doba: 
po.: 8:00 – 15:15
út. a stř.: 8:00 – 15:45
čt. a pá.: 8:00 – 14:00

Denní asový rozvrh:č
8.00 – 8:45 - příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí, zatápění 
v kamnech
8.45 - 9.00 - přivítání v kruhu, zpěv
9.00 - 11.00 - svačina a pobyt v přírodě/vzdělávací činnost
11.00 - 11.30 - návrat, osobní hygiena, převlékání
11:30 - 11:45 - rozhovory nad společnými zážitky - rekapitulace
11.45 - 12.00 - příprava oběda, prostírání
12.00 - 12.30 - společná průpověď a oběd
12.30 - 12:45 - úklid po obědě vyzvedávání dětí
12:45 - 13:00 – úklid a příprava na odpočinek
13:00 – 13:45 – odpočinek – čtení nebo vyprávění pohádky, relaxace, hra na kantelu (čas
pro osobní konzultaci s rodiči s jedním z pedagogů)
13:45 – 14:00 – odchod/příchod dětí příprava na odpolední aktivity
14:00 – 15:00/15:30 – odpolední program
15:00/15:30 – 15:15/15:45 – odchod dětí

Zázemí
Klub Šárynka se nachází v údolní nivě Šáreckého potoka v úpatí Přírodní rezervace Dolní
Šárka na levém břehu Vltavy. Děti obvykle vyrážejí na vršek Baba, kde tráví čas v lesíku 
nebo na louce. Začátek a konec dne tráví obvykle v zahradě Ekocentra Šárynka, která bude
postupem času přeměňována na permakulturní. V zahradě jsou vrbičkové stavby – tunel,
iglů a teepee. Důležitou součástí zahrady je ohniště. Vedle zahrady protéká potok, u něhož si 
děti rády hrají a poznávají vodu a život kolem ní. V zahradě se také nachází kompostovací 
záchod přímo upravený pro děti. Přístřeší pro děti poskytuje vytápěná jurta - kruhový plátěný 
stan, který používají jako obydlí mongolští pastevci. Zde děti tráví čas při velmi nepříznivém 
počasí nebo při programu, který je do přímo určen do interiéru. Také zde odpočívají po 
obědě.

Pedagogické zam ení d tského klubu Šárynkaěř ě
Dětský klub Šárynka byl inspirován lesními mateřskými školami. Většina programu proto
probíhá venku za každého počasí. Z charakteru zázemí a každodenního pobytu v přírodě
vyplývá přirozené ekovýchovné působení programu. V pedagogickém přístupu jsou
kombinovány prvky waldorfské a Montessori pedagogiky.
Montessori prvek je zastoupen zejména ve způsobu komunikace s dětmi podle filosofie „dítě
je samo sobě učitelem.“ Pedagog nepřináší dětem hotové poznání, ale klade otázky a nabízí
podněty k tomu, aby dítě podle svých vlastních schopností nalezlo odpověď samo.
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Waldorfská pedagogika je uplatňována při práci s různými materiály a v rámci předškolní
přípravy (modelování, malování, řemesla). Děti mají prostor svobodně projevit
svou fantazii, která je v prvním sedmiletí podporována především vyprávěním příběhů a
pohádek. Děti pak znovu prožívají pohádky ve svých hrách. Učitelky podporují děti ve velné, 
svobodné a tvořivé hře, tj. hře napodobující skutečný život. Děti se učí prostřednictvím 
správně předkládaných vzorů a nápodobou. Výchovné prvky jsou přenášeny i do rodinné 
výchovy – předškolní výchova je zaměřená na praktické prožívání a učení, které se prolíná 
s běžným životem v rodině.
V každodenním programu je dán důraz na práci s rytmem, rytmicky se opakující činnosti a
objevování nových souvislostí. Waldorfská pedagogika je inspirací pro pořádání slavností, 
které vychází z lidových tradic. Spočívá v přípravě, malování a tvoření předmětů k oslavě,
zahrnuje tematické vyprávění, učení nových říkanek, pranostik a písní. Na přípravě slavností
se podílejí i rodiče. Používaným waldorfským prvkem je také tzv. roční stolek, znázorňující 
dětem přítomný čas prožívaného období v roce.
Čtení a vyprávění pohádek rozvíjí dětskou fantazii. Nejsou předkládány hotové obrazy, dítě si 
je tvoří ve své představivosti samo. Pohádky na určité téma se v určitém období 
vyprávějí/čtou opakovaně. Jsou vybírány s ohledem na prožívané období (např. pohádky o 
rytířích a hrdinských činech na podzim, v Michaelské době, pohádky zobrazující soucitné a 
nesobecké jednání v době Martinské atd.)
Východiskem pro denní program je pozorování a prožívání dějů v přírodě a ve skupině dětí.
Učení probíhá přímou zkušeností, z níž jsou se staršími dětmi odvozovány obecnější závěry.
Věkově smíšený kolektiv podporuje rozvoj sociální inteligence, spolupráce, soucitu se 
slabšími, trpělivosti. Děti se učí od sebe navzájem: straší se učí umět pomoci slabším, 
počkat na ně a mladší se učí od větších praktickým dovednostem. Větší děti zažívají pocit 
důležitosti a užitečnosti, malé děti zažívají pocit sounáležitosti a ochrany. Děti se učí 
pomáhat a důvěřovat. Toto jsou podle nás jedny z nejdůležitějších dovedností pro život.
Do programu jsou pravidelně zařazovány dílčí části tematických oblastí doporučených
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a činnosti rozvíjející školní
připravenost. Tematické oblasti, které jsou zařazeny do programu vždy po dobu jednoho
měsíce, jsou např.:

• lidské tělo – části těla, schopnosti a význam jednotlivých orgánových soustav
• vesmír a svět – planeta Země, kontinenty, biotopy, jazyky
• Čas, kalendář, dny v týdnu, hodiny

Podle tématu měsíce jsou voleny činnosti, které z různých úhlů pohledu a úrovní obtížnosti
nabídnou dětem zkušenost a poznání nových informací. Mezi tyto aktivy patří výtvarné
činnosti u stolu („Z modelovací hmoty děti v kruhu vytvořily společný model země, který jsme
válečkem rozválely a vytvořily dvě polokoule pro představu, jak vznikají mapy. Děti malovaly
kombinovanou technikou měsíc a oblohu – voskovkou a akvarelovou modrou barvou.
Vzniklo tak malé kouzlo, kdy po přemalování akvarely z papíru vystoupil měsíc a hvězdy.“1

1 Z týdenního ohlédnutí za činnostmi v Šárynce, které hlavní pedagožka pravidelně píše na interní web rodičů), 
výlety (např. návštěva sauny v souvislosti s tématem lidské tělo), čtení pohádek, nové 
písničky a říkanky a podobně.

Rozvoj klí ových kompetencíč
Pravidelným pobytem v přírodě ve věkově smíšeném malém kolektivu dětí je umožněn
individuální rozvoj v hlavních oblastech kompetencí předškolních dětí: hrubá a jemná
motorika, sociální kompetence, rozvoj sebevědomí a sebepojetí, kreativita a znalosti o
přírodě a ekologii.

Hrubá a jemná motorika
Les nabízí pestré podmínky pro rozvoj hrubé motoriky. Při každém pobytu v lese děti trénují
rovnováhu na nerovném povrchu, mohou běhat, lézt, přeskakovat a nosit větvě a kameny,
klouzat po blátivém či zmrzlém povrchu atd. 
Rozvoj jemné motoriky probíhá prostřednictvím manipulace s drobnými přírodninami (jehličí,



kamínky, tráva). Jemnou motoriku děti rozvíjí i při jednoduchých ručních pracích (práce 
s vlnou, tkaní, plstění), a práci na zahrádce (sázení semínek)  Pomocí cílených, zejména 
výtvarných činností, lze rozvíjet předškolní motorické dovednosti, podobně jako v běžné MŠ.
Při pohybu jsou zapojeny smysly, zejména zrak a hmat, je rozvíjena prostorová orientace.
Děti se rovněž učí rozpoznat a respektovat hranice své fyzické zdatnosti a rozvíjí znalost o
svém těle tím, že zapojují různé svalové skupiny.

Sociální kompetence
V přírodě vzniká celá řada situací sociálních interakcí vyžadujících spolupráci, respekt, 
řešení konfliktů dohodou, rozpoznání pocitů druhého. Při pobytu v lese hraje důležitou roli 
vzájemná pomoc. Vždy platí obecné pravidlo, že dospělý je příkladem. Je proto ochotný 
pomoci, vyslechnout, projevit soucit, navrhuje řešení situace atd.
Sociální kompetence jsou rozvíjeny během volné hry, kdy se děti sdružují za účelem
společné činnosti, nebo při spolupráci na společných úkolech, které nabízí pedagog.
Jednou z velmi podstatných sociálních kompetencí je respekt k druhému. S tím souvisí i
dodržování dohodnutých pravidel jako je nezasahování do soukromí ostatních (např. do
batůžků či osobního koutku v lese) či hledání spravedlivé dohody.
Děti se rovněž učí rozpoznat cítění své a druhých. Pokud je někdo unavený, děti nebo
pedagog nabídne pomoc – vzít dítě za ruku, nést mu předem určený kus cesty batůžek
apod.

Rozvoj sebev domí a sebepojetíě
Děti se v lesní mateřské škole učí poznat vlastní hranice, pocity a potřeby. Jednou z prvních
příležitostí pro rozvoj poznání vlastních potřeb a pocitů v lesní mateřské škole je
proměnlivost teploty při různých činnostech. Děti jsou vybavené a oblečené svými rodiči, 
kteří se řídí více či méně úspěšnou předpovědí počasí. Při intenzivní aktivitě se však děti i 
v mrazivém dni mohou přehřát. Uvědomění si tohoto pocitu jim pomůže vyhnout se 
nepříjemným následkům. Pedagogové se proto cíleně ptají, aby pomohli dětem uvědomit si 
vlastní pocit tepla či chladu a případně podle toho upravit oblečení.
Pro rozvoj sebevědomí je les vhodný díky rozmanitým podnětům k aktivitám a stupňům jejich
obtížnosti, které nabízí. Každé dítě si může nalézt strom, na který dokáže vylézt, výši větve,
kterou přeskočí, rostlinu, kterou umí určit. Zároveň také poznává, že se ve svých
schopnostech mezi sebou přirozeně lišíme.

Kreativita
V lesní MŠ nejsou předpřipravené hračky a děti si předměty hry nalézají v přírodninách
kolem sebe. Rozvoj tvořivosti je proto přirozená součást palety kompetencí, které jsou
pobytem v přírodě rozvíjeny. Děti také ještě neznají rozdíl mezi pojmy práce a hra. Vše je pro 
ně hra. Pozorují dospělé a chtějí se zapojit do jejich činností, být užitečné. Proto najdou 
v lesní školce připravené malé hrabičky a lopatky, skutečně sázejí semínka, připravují si 
svačinky.

Znalosti o p írod  a  ekologiiř ě
Děti jsou v předškolním věku přirozeně zvědavé a proměnlivá příroda vyvolává četné otázky
„co je to“ a „proč se takto děje“. Pobyt v přírodě je proto ideální příležitostí pro postupné
poznávání a pojmenovávání jejích částí a dějů. Tyto projekty souvisí s ročním obdobím a
jsou inspirovány pozorovatelnými prvky v přírodě (poznávání listnatých stromů na podzim,
pozorování a poznávání ptáků v zimě u krmítka a na holých větvích, vliv erozní činnosti vody
na jaře, když taje sníh atd.).
Příroda rovněž poskytuje ojediněle široké spektrum podnětů, které se průběžně proměňuji se
změnami počasí a ročního období. Děti tak mají unikátní příležitost naučit se tyto podněty
vnímat, reagovat na ně a prostřednictvím vlastního prožitku pochopit souvislosti dějů v
přírodě. Děti dlouhodobým pobytem v přírodě získávají velké množství na sebe logicky
navazujících informací, které rozvíjí komplexní systém myšlení. Tuto komplexnost pak



mohou velmi dobře uplatnit při vědecké práci, ale i v řídících manažerských funkcích i v
ekonomii. Příroda se stává přirozenou součástí jejich každodenního života, přírodní prostředí
se stává důvěrně známým a přátelským, stává se součástí jejich domoviny. Pobyt dětí v
přírodě posiluje fyzickou kondici, sebedůvěru, odpovědnost, posiluje sociální vazby a
spolupráci a pozitivně působí na psychiku dítěte.
Dětský klub Šárynka pravidelný pobyt dětí v přírodě chápe jako základní kámen
environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO).

Spolupráce s rodi ič
Fungování klubu Šárynka je bez spolupráce rodičů nemyslitelné. Rodiče pomáhají v rozvoji
zázemí a spolupracují při přípravě a pořádání akcí pro děti. Důvody pro zapojení rodičů jsou
zejména:
• podpora svépomoci jako jednoho z principů udržitelného rozvoje dětského klubu
Šárynka
• vytvoření rodičovské komunity pro navázání přátelských vztahů mezi rodiči, vzájemné
podpory a sdílení zkušeností, řešení problémových situací, vzájemné výpomoci
s dopravou, hlídáním dětí atd.
• produkty společné práce rodičů a vedení dětského klubu jako prvek spojující „dva
světy“ pro děti navštěvující Šárynku
• příležitosti seznámení pedagogů s rodiči jako předpoklad porozumění specifickým
potřebám dětí
Předpokladem pro úspěšnou spolupráci s rodiči je dobrá komunikace. K jejímu zefektivnění
je v dětském klubu Šárynka zavedena role zástupců rodičů. Ti jsou prostředníky mezi
pedagogy a ostatními rodiči, koordinují některé akce a úkoly, hledají řešení přijatelné jak pro
rodiče a děti, tak pro pracovníky dětského klubu. Pro flexibilní komunikaci se všemi rodiči
vytvořil jeden ze zástupců rodičů interní webové fórum, kde jsou diskutována aktuální témata
jako je školka v přírodě, zájem o odpolední program, vaření atd., probíhá zde hlasování o
navržených řešeních a hlavní pedagog poskytuje zpětné ohlédnutí za uplynulým týdnem.
Nezbytná je i osobní komunikace pedagogů s jednotlivými rodiči. Ta probíhá jednak
pravidelně při vyzvedávání dětí a dále na návštěvě pedagoga v rodině, která se
uskutečňuje zpravidla na začátku roku či docházky dítěte do klubu Šárynka. Návštěva vytváří
prostor pro bližší seznámení se navzájem, hledání společného postupu v případě problémů
dítěte a porozumění specifickým potřebám dítěte.

V Praze 24.7.2010

Zpracovala: PhDr. Tereza Vošahlíková, odborná garantka Dětského klubu Šárynka
Doplnila: Johana Passerin, vedoucí DKŠ, Linda Kubale – pedagog
Za správnost odpovídá: Tomáš Hodek – předseda rady sdružení Ekodomov
Ekodomov, o.s., V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6, tel.: 234 697 402, e-mail: sarynka@ekodomov.cz


