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 Zpráva z realizace vzdělávacího programu 

V rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II 

(klíčová aktivita č. 4 Implementace MAP – projekty spolupráce) 

Název organizace (název školy):  
Mateřská škola Prachatice, Krumlovská 223 

Název spolupracujícího subjektu 1: MAS Šumavsko, z.s. 
Archiváře Teplého 102 
387 06 Malenice 
 

Název spolupracujícího subjektu 2 (název organizace 
neformálního a zájmového vzdělávání):  

Sladovna Písek 

Název vzdělávacího programu: Pilařiště x Mraveniště - Písek 
 

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

☐ 4.2. podpora vzdělávacích aktivit pro 
žáky ZŠ 

☐ 4.3. podpora zájmových, volnočasových 

a komunitních aktivit 

☐ 4.4. podpora vzdělávacích aktivit a 
spolupráce ZUŠ 

Termín a místo konání: 15.5. 2019 Písek 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 45 

Počet zúčastněných pedagogů: 4 

Popis průběhu aktivity: Ve středu 15. května navštívilo 45 dětí ze 3. 

a 4. třídy MŠ Krumlovské dvě expozice 

v písecké sladovně. První expozice 

s názvem Pilařiště, byla inspirována 

píseckým rodákem Radkem Pilařem, který 

je známý především jako tvůrce podoby 

pohádkových postaviček Rumcajse, Manky 

a Cípíska. V Pilařišti měly děti možnost 

ponořit se do tvořivého světa, objevovat 

všemi smysly, rozvíjet pohybové i poznávací 

schopnosti, tvořivost a fantazii. V prostoru 
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Pilařiště si zkrátka každé dítě našlo to své. 

Nejvíce děti zaujalo síťové bludiště, 

houpačky a hudební koutek s bubny. Po 

vyřádění se mohly věnovat klidovým 

aktivitám a to například skládání dřevěných 

hlavolamů nebo využít odpočinkových 

koutků. 

Další expozice v galerii hry Sladovna se 

nazývá Mraveniště. Interaktivní expozice 

pro děti je systém obřích tunelů, mostů a 

schovávaček, ve kterých je dětem 

přibližován život v mraveništi. Děti se zde 

vžily do role malých mravenečků a měly 

možnost prozkoumat všechny mravenčí 

tunely, komůrky, vyzkoušet mravenčí 

klouzačku či mravenčí motorku. Staraly se o 

mravenčí kukly a mohly se dokonce setkat i 

s mravenčí královnou. Velké dřevěné 

mraveniště bylo nejen zábavné, ale také 

velmi poučné. 

 

Zhodnocení přínosu aktivity: Děti byly velmi spokojené. Aktivitu 
spatřujeme jako velmi přínosnou. 
 
 
 
 
 
 
 

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 
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☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Pěkné a přínosné pro děti předškolního 
věku 

Fotodokumentace:  

☒ Souhlasím s použitím fotografií pro účely 

prezentace projektu (webové stránky, 
média apod.) 

Vypracoval (datum, jméno, kontakt):  

Příloha zprávy: 1) 3 ks fotografií z průběhu 
programu/akce 
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