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Zpráva z realizace vzdělávacího programu 

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

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

Název organizace: Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 
365, 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):  

Věda nás baví 

Název vzdělávacího programu:  
Laboratoř na kolečkách – Život broučka 

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: 2. 4. 2019 MŠ Klostermannova, odl. 
pracoviště Mírová 442, Vimperk 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 17 

Počet zúčastněných pedagogů: 2 

Popis průběhu aktivity:  
Seznámení s životem broučka 
Pohybové aktivity s říkankou 
Práce dětí ve 3 skupinách – pozorování pod 
mikroskopem, frotáž, skládání mozaiky  
 
 
 
 

Zhodnocení přínosu aktivity:  
Rozšíření poznatků o přírodě, seznámení 
s optickými přístroji, využití netradičních 
technik, velmi pěkná zpětná reakce od 
rodičů 
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Ohodnoťte aktivitu známkou od 1-5 (vyberte jednu 
z možností; jako ve škole) 

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Školitelka byla výborně připravena, 
dostatek pomůcek, střídání metod a forem 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 7. 5. 2019, Z. Gálová, 388414022 

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

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

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

Název organizace: Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 
365, 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):  

Věda nás baví 

Název vzdělávacího programu:  
Laboratoř na kolečkách – Život broučka 

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: 2. 4. 2019 MŠ Klostermannova, odl. 
pracoviště Mírová 442, Vimperk 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 14 

Počet zúčastněných pedagogů: 1 

Popis průběhu aktivity:  
Seznámení s životem broučka 
Pohybové aktivity s říkankou 
Práce dětí ve 3 skupinách – pozorování pod 
mikroskopem, frotáž, skládání mozaiky  
 
 
 
 

Zhodnocení přínosu aktivity:  
Rozšíření poznatků o přírodě, seznámení 
s optickými přístroji, využití netradičních 
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technik, velmi pěkná zpětná reakce od 
rodičů 
 

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Školitelka byla výborně připravena, 
dostatek pomůcek, střídání metod a forem 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 7. 5. 2019, K. Vladyková, 388414022 

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