
Soubor znalostí a dovedností po úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu 
„Náčelnické zkoušky“ v organizaci Liga lesní moudrosti, dle jednotlivých oborů. 
 
1. Woodcraft 

• Zná základní principy filozofie woodcraftu. 
• Zná Čtyřnásobný zákon a vyloží ho svými slovy. 
• Zná znaky a symboly  woodcraftu a chápe jejich význam. 
• Zná 9 hlavních zásad a 7 tajemství lesa. 
• Zná základní historii woodcraftu 
• Ví, kdo byl E.T. Seton a uvědomuje si jeho význam.  

 
2. Vedení kmene 

• Zná a aplikuje ve výchově základní principy woodcrafterské výchovy. 
• Umí analyzovat potřeby skupiny.  
• Umí formulovat výchovné a vzdělávací cíle a analyzovat jejich naplnění. 
• Zná podstatu a umí aplikovat základní výchovné a vzdělávací metody a prostředky. 
• Zná podstatu autority, rozumí pojmu asertivita. 
• Zná podstatu „bezpečného prostředí“ a umí ho vytvářet, včetně prevence sociálně 

patologických jevů.  
• Zná specifika práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami. 
• Zajímá se o duchovní otázky nejen z pohledu náboženství 
• Umí poskytnout zpětnou vazbu účastníkům i spolupracovníkům 

 
3. LLM a kmenové zřízení 

• Zná organizační strukturu LLM. 
• Umí rozvíjet demokracii ve kmeni. 
• Rozlišuje typy kmenů z hlediska věkového složení i z hlediska motivace. 
• Zná a uplatňuje princip vzdělávacího a výchovného systému pro dlouhodobý a 

všestranný rozvoj jednotlivce i skupiny v duchu woodcraftu („Stoupání na horu“, 
plnění činů, získávání titulů). 

• Umí naplánovat a organizovat celoroční činnost kmene. 
• Umí navázat kontakt s rodiči ve kmenech. 
• Umí získávat, přijímat a motivovat nové členy i další dobrovolníky. 

 
 
4. Organizace táboření 

• Má přehled o nutných krocích k zajištění tábora (stálého i putovního). 
• Umí sestavit rámcový program tábora. 
• Při přípravě tábora umí zohlednit specifika různých dětských kolektivů, zaměření 

tábora i dané lokality, v níž se tábor koná. 
• Zná legislativu, týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež. 
• Umí tábořit tak, aby byl minimalizován negativní dopad na okolní prostředí. 

 
5. Právní odpovědnost 

• Zná pojem právní odpovědnost ve vztahu k činnosti sdružení dětí a mládeže. 
• Zná vnitřní legislativu kmene. 
• Umí posoudit bezpečnostní rizika aktivity na základě platných předpisů a pravidel 

(koupání, lanové aktivity, chození po silnici, zakládání ohně, ...) 
• Zná aktuální pravidla úrazového a odpovědnostního pojištění.  
• Je obeznámen s bezpečnostními předpisy a zákonem o ochraně osobních údajů. 
• Uvědomuje si, jak staré děti mohou vést různé typy akcí.  

 



6. Právní subjektivita 
• Umí zajistit akce a činnost kmene z hospodářského hlediska – sestavení rozpočtu, 

vedení pokladní knihy včetně vystavování a proplácení dokladů, vyúčtování akce, 
použití různých zdrojů financování, správná archivace dokumentů. 

• Je seznámen s principem hospodaření, vedením účetnictví, evidencí majetku, 
systémem daní. 

• Umí vysvětlit pojmy: právní subjektivita, odpovědnost za škodu, pojištění, ochrana 
osobních údajů, právní úprava občanského sdružení, pojmy podnikatel, podnikání, 
základy pracovního práva, pracovní poměr, dohoda o provedení práce, mzda, cestovní 
náhrady, hmotná odpovědnost, svěřené předměty, daňová soustava, druhy daní, správa 
daní a poplatků včetně daňové kontroly, pojem dotace, sociální a zdravotní pojištění, 
struktura státní správy a samosprávy. 

• Orientuje se v právních předpisech vztahujících se k činnosti kmene. 
 

 
7. Environmentální výchova 

• Zná filozofický základ EV, význam přírody pro člověka jako živočicha, lidskou 
kulturu, woodcraft. 

• Ví, jak funguje systém ochrany přírody v ČR, zná legislativní podmínky  pobytu 
v chráněných územích. 

• Zná státní instituce a významné neziskové organizace na poli péče o přírodu a krajinu. 
• Ví, která orlí pera jsou zaměřená na znalost přírody, kde vyhledávat další náměty na 

celoroční činnost se zaměřením na přírodu. 
• Umí popsat, jak člověk ovlivňuje životní prostředí.  
• Uplatňuje praktická opatření, aby činnost kmene byla šetrná k životnímu prostředí.  
• Zná minimálně 50 našich bylin (vč. trav), 10 dřevin, 10 druhů nižší obratlovců (ryby, 

obojživelníci, plazi), 20 druhů ptáků a 15 savců, rozpozná stopy alespoň 6 ptáků či 
savců, 6 souhvězdí 

 
 
 
Způsob ověření: písemný test, elektronickou formou 
 
 
 


