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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 Strážný 
 

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

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

 
Český nadační fond pro vydru 

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:  
25.3. 2019, ZŠ a MŠ Strážný 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 18 

Počet zúčastněných pedagogů: 2 

Popis průběhu aktivity: Aktivita začínala seznámením dětí 
s pejskem, poté následovalo povídání o 
tom, jak se k psům správně chovat, dále jak 
děti mohou rozpoznat psí emoce, či zda jim 
hrozí ze strany psa nějaké nebezpečí a jak 
se chránit v situaci, kdy je možné, že pes 
zaútočí. 
 
 
 
 

Zhodnocení přínosu aktivity: Aktivity považuji za velmi přínosné. Děti se 
dozvěděly, jak rozpoznat psí emoce, 
případně nebezpečnou situaci -  a jak se 
v této situaci chovat či bránit.  Zopakovaly 
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si staré poznatky, ale získaly určitě i mnoho 
nových.  
 
 
 

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Program „Učíme se psí řeč“ byl velmi 
povedený. Líbil se nejen dětem, ale i 
pedagogům. 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 1. 4.2019 
Bc. Veronika Vokáčová 
verun.vokacova@gmail.com 

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