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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: ZŠ a MŠ Borová Lada 
Mateřská škola Borová Lada 
 

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

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

Nadační fond pro vydru Třeboň 

Název vzdělávacího programu: Učíme se psí řeč 
 

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: 18.3.2019 
MŠ Borová Lada 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 12 

Počet zúčastněných pedagogů: 2 

Popis průběhu aktivity: Během ukázky komunikace se psem se děti 
naučily poznat náladu pejska, jak k němu 
přistupovat, jak se s ním seznámit, jak se 
chovat v případě ohrožení ( před 
napadením psem : neutíkat,  udělat 
"klubíčko" a chránit si rukama šíji)  
Na obrázcích děti viděly pejsky v různých 
situacích , odhadovaly jakou má pes náladu  
 a jak se tudíž mají k pejskovi chovat 
 

Zhodnocení přínosu aktivity: Děti měly možnost  v praktické ukázce 
sblížit se psem, komunikovat a správně se 
chovat k pejskovi.  
Velmi přínosné jsou informace o tom, jak se 
chránit v případě ohrožení 

http://www.massumavsko.cz/


 

MAS Šumavsko, z.s. 

 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008585 

Sídlo: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice 

 www.massumavsko.cz 

 +420 724 058 536 

 

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

☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Setkání s paní s pejskem bylo velice 
příjemné. pro děti přínosné, přirozenou 
formou nenásilně vedené, jak správně 
komunikovat  s pejskem 

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 13.5.2019 
Ivana Hušková 
ms.borlada@seznam.cz 
607220993 
 

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