
 

MAS Šumavsko, z.s. 

 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice II  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008598 
Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

 www.massumavsko.cz 
 +420 724 004 484 

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):  
Základní škola M.J.Husa a Mateřská škola 
Husinec 

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

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

Portus Prachatice o.p.s. 

Název vzdělávacího programu: Sex faktor 
 

Typ aktivity (vyberte jednu z možností) ☐ 4.2. podpora vzdělávacích aktivit pro 
žáky ZŠ 
 

Termín a místo konání:  
23.5.2019 ZŠ Mj Husa a MŠ husinec 

Počet zúčastněných dětí/žáků: - 

Počet zúčastněných pedagogů: 16 

Popis průběhu aktivity: Prostřednictvím tohoto programu měli 
žáci možnost uvědomit si, co je pro ně 
důležité v partnerských vztazích, dále 
jim byly poskytnuty informace týkající 
se 
sexuální oblasti, pohlavně přenosných 
chorob a s tím spojenou ochranou před 
těmito nemocemi. Na závěr pak byli 
žáci seznámeni s praktickou ukázkou 
navlékání 
prezervativu na vibrátor. 
Program probíhal nejen formou 
informativní, ale také zážitkovou. Žáci 
spolupracovali, aktivně se zapojovali, 
byli velice komunikativní a zvídaví. 
Při aktivitě "ideální partner" byli žáci 
rozděleni na dvě skupiny (dívky a 
chlapce). V 
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tomto uspořádání pak skupiny 
sepisovali seznam pozitivních a 
negativních stránek 
partnera. Ty si následně vzájemně 
prezentovali a diskutovali nad nimi. 
Velmi 
pozitivně nás překvapili jejich nároky. 
Jejich pozornost se zaměřovala 
především na 
povahové vlastnosti, důležitá pro ně 
byla např. věrnost, zdravé sebevědomí 
a 
společné zájmy. 
Při hře kufr, která je založena na 
odborných pojmech z oblasti sexuality, 
se 
nestyděli přiznat neznalost některých 
pojmů a rádi si je nechali vysvětlit. Při 
popisování slov byli kreativní, mají 
dobře rozvinutou slovní zásobu. Dále 
jsme se 
věnovali pohlavně přenosným 
chorobám. Základní znalosti již měli, a 
tak jsme je 
společně jen trochu rozšířili. 
 

Zhodnocení přínosu aktivity:  
Beseda byla velmi zajímavá a přínosná.  
Přednášející odpovídal na dotazy z praxe. 
 
 
 
 
 
 

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

☐ 1 

☐  

Recenze (slovní komentář): 
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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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