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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 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):  

Listování s.r.o. 

Název vzdělávacího programu: Lichožrouti 
 

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:  
Městské divadlo Prachatice, 2.12.2019 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 184 

Počet zúčastněných pedagogů: 16 

Popis průběhu aktivity: Divadelní představení pro děti v městském 
divadle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhodnocení přínosu aktivity: Děti měly možnost seznámit se s 
prostředím divadla, s formou divadelního 
představení, s povoláním herec, 
spisovatel,posilovaly své sociální 
dovednosti, estetické a kulturní vnímání, 
dodržovaly pravidla společenského chování  
vytvářely si pozitivní vztah k umění 
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Ohodnoťte aktivitu známkou od 1-5 (vyberte jednu 
z možností; jako ve škole) 

x 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Divadelní představení bylo pro děti 
přínosem, velmi pěkně zpracované téma 
příběhu, kvalitní herecký výkon, obohacený 
hudbou, písněmi, pohybem, děti se mohly 
také zapojit. 

Fotodokumentace:  

x Souhlasím s použitím fotografií pro účely 

prezentace projektu (webové stránky, 
média apod.) 

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 2.12.2019  Helena Turková Kubátová  
723204516 

Příloha zprávy: 1) --- 
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