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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): Mateřská škola Nebahovy 
 

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

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

Netradiční tkalcovna Na vlně, Bošice 
 
 

Název vzdělávacího programu: Netradiční cesta vlny-exkurze 
 

Typ aktivity (vyberte jednu z možností) X☐ 4.1. předškolní vzdělávání - zaškrtávám 

☐ 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: 18.06.2019, Tkalcovna Na vlně, Bošice 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 17 

Počet zúčastněných pedagogů: 3 

Popis průběhu aktivity: Seznámili jsme se s ovečkami a oslíky na 
zdejší farmě, mohli jsme je i nakrmit. 
Potom nám paní Ivana ukázala v dílně- 
tkalcovně jak se vyrábí věci z vlny, kterou 
musíme nejdříve vyčistit, vyčesat a upříst, 
takže jsme česali a dokonce i předli na 
kolovrátku. Nakonec jsme si mohli vyrobit 
plstěnou kuličku nebo papírového beránka 
s vlnou na památku. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.massumavsko.cz/


 

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 

 

Zhodnocení přínosu aktivity: Hodnotím tuto aktivitu velice kladně. Byla 
přínosná v tom, že děti z blízka pozorovaly 
stádo oveček , mohly si na ně sáhnout a 
hlavně se dozvěděly spoustu zajímavých 
informací o vlně a jejím využití. 
 
 
 
 
 
 
 

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

☐X 1 hodnotím 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Krásný zážitek pro nás všechny. Budeme 
rádi, pokud nás oslovíte s další podobnou 
akcí. Naše MŠ tyto aktivity jenom vítá. 

Fotodokumentace: Souhlasím 

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 20.06.2019, Romana Bestrejková 

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