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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): Základní škola a Mateřská škola Lenora, 
okres Prachatice 

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

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

Techmania Science Center Plzeň  

Název vzdělávacího programu: exkurze Techmania + Planetárium 
 

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: 19. 6. 2019, areál Techmania Science 
Center 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 27 

Počet zúčastněných pedagogů: 3 

Popis průběhu aktivity: Cesta byla nepříjemná nevhodně zvolenou 
cestovní agenturou – bus, který 
v neodpovídal dálkové přepravě, z důvodu 
přestávek na wc jsme nestihli program 
v Planetáriu. Byl nám nabídnut náhradní 
v poledních hodinách. Po vyzvednutí 
vstupenek v recepci jsme procházeli 
jednotlivá stanoviště po menších 
skupinkách. Děti aktivity moc zajímaly a 
byly nadšené. Shlédli jsme i naučný 
program „Jak úspěšně přežít na Marsu“. Po 
polední pauze jsme pokračovali v prohlížení 
a zkoušení přístrojů na jednotlivých 
stanovištích. A na konec jsme vstoupili do 
nádherného Planetária, kde pro nás byl 
připraven program: „Komentovaná 
obloha“. Poté následoval odjezd. 

http://www.massumavsko.cz/
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Zhodnocení přínosu aktivity: Aktivity umožnily žákům zamyslet se nad 
různými fyzikálními jevy a především nad 
jejich podstatou a významem. Pěkné bylo, 
že aktivity jsou připraveny a nabízeny herní 
formou.  

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Recenze na výlet jako takový jsou pozitivní, 
vyjma dopravy, kterou rodiče i zaměstnanci 
hodnotí negativně. Jinak mnohokrát 
děkujeme za možnost uskutečnit tento 
program.   

Fotodokumentace:  

☒ Souhlasím s použitím fotografií pro účely 
prezentace projektu (webové stránky, 
média apod.) 

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 28. 6. 2019, Mgr. Zbyněk Jícha, 
reditel@zsamslenora.cz  

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