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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, Prachatice, Zlatá stezka 387 
 

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: Na tělo 
 

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: 21. 5. 2019  Techmania Science Center  
Plzeň 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 35 

Počet zúčastněných pedagogů: 6 

Popis průběhu aktivity: 8:00 hod. odjezd z točny v Prachaticích. 
10:20 hod. příjezd do Techmanie Plzeň. 
10:30 – 11: 30 hod. Tematický blokovaný 
program Na tělo. 
11:35 – 13:45 hod. prohlídka interaktivních 
expozic science centra. 
14:00 hod. odjezd z Plzně. 
16:15 hod. příjezd do Prachatic. 
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Zhodnocení přínosu aktivity: Exkurze do Techmanie se vydařila. Žáci měli 
možnost  nejen vidět, ale poznat a 
otestovat řadu interaktivních exponátů. 
Prostřednictvím hry poznávali  jevy a 
zákony přírody,fyziky, chemie, matematiky 
a dalších oborů.  
 
 
 
 
 
 
 

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

☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Exkurzi do Techmanie hodnotím kladně. 
Většina žáků se aktivně zapojila do plnění 
úkolů v programu Na tělo (jediným 
nedostatkem byl značný hluk v důsledku 
konání programu přímo v expozici Člověk a 
zvíře, kdy kolem nás volně chodili a zkoušeli 
exponáty ostatní účastníci Techmanie, a 
lektorku nebylo téměř slyšet).  
          V druhé části exkurze následovala 
prohlídka ostatních expozic. Žáci se aktivně 
a se zájmem pustili do testování 
interaktivních exponátů. Nejvíce se jim 
líbily expozice Pod hladinou, Člověk a zvíře 
nebo Vzhůru dolů. 
 

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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