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Zpráva z realizace vzdělávacího programu

V rámci  realizace projektu  Mi'stni' akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk 11

(kli'čová aktivita č. 4 lmplementace MAP -projekty spolupráce)

Název organizace: Mateřská škola, Vimperk,1.  máje 180

příspěvková organizace

Název spolupracuji'cího subj.ektu  1: MAS Šumavsko, z.s.

Archiváře Teplého 102
387 06 Malenice

Název spolupracujíci'ho subjektu  2  (název organizace
neformálni'ho a zájmového vzdělávání):

Název vzdělávacího programu : Učíme se psi' řeč''

Typ aktivity (vyberte jednu z`možností) xE  4.1.  předškolní vzdělávání

E 4.2.  podpora vzdělávacích aktivit pro
žáky zš

E 4.3.  podpora zájmových, volnočasových
a  komunitni'ch aktivit

E 4.4.  podpora vzdělávaci'ch aktivit a
spolupráce ZUŠ

Termi'n a  místo konáni':
19.3.2019

Počet zúčastněných děti'/žáků : 19

Počet zúčastněných pedagogů: 1

Popis průběhu  aktivity:
Celá realizovaná aktivita byla pro děti velmi

prožitková a zároveň přínosná v oblasti
chránění vlastního bezpeči'. Děti byly
z při'tomnosti živého zvi'řete nadšené,

pozorné a zauj.até.  Po celou dobu
realizované aktivity maximálně
spolupracovaly. Velký podíl  na  úspěšnosti

měl  především naprosto disciplinovaný živý

pejsek.
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Zhodnoceni' přínosu  aktivity:
Program v celé šíři splnil  cíl,  dětem vštípil,

jak lze poznat náladu psa a tím se pak
následně správně ke zvířeti chovat.

Ohodnoťte aktivitu známkou od  1-5 (vyberte jednu xE1
z možností; jako ve škole) E2

D3
D4
15

Recenze (slovní komentář): 0 kvalitě celého programu svědčila
následná živá diskuze s dětmi a zároveň i
zájem rodičů, kterým děti sdělovaly své
zážitky. Aktivita  byla velmi vhodně

doplněna doprovodným materiálem

(omalovánkami), které děti velmi zaujaly a
kde upevnily získané poznatky.

Fotodokumentace:
xE Souhlasi'm s použitím fotografii' pro
účely prezentace projektu (webové stránky,
média apod.)

Vypracoval (datum, jméno, kontakt):
Při'loha  zprávy: 1)    3  ksfotografiíz průběhu

programu/akce

MAS Šiimvsko, z.s.

Projekt: Místní akční p]án rozwoje vzdělávání pro ORP Vimperk 1]
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.Om.0/ 17_047/0008585

Sídlo: Archiváře Teplého  102, 387 06 Malenice
ww.massumavsko.cz

d20 724 058 536


