
 

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 

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 Vacov 
Miřetice 38 
384 86 Vacov 

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: Jak se hladí ježek 

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: 26. 3. 2019 MŠ Vacov 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 37 

Počet zúčastněných pedagogů: 4 

Popis průběhu aktivity: V úterý 26. 3. 2019 jsme v naší mateřské 
škole přivítali živého ježka. Na začátku 
programu jsme se dozvěděli, jak žijí ježci, 
čím se živí, jak si vytváří a chrání svoje 
území. Poté nám paní ošetřovatelka 
ukázala ježka, kterého jsme si zblízka 
prohlédli, prozkoumali jsme jeho bříško, 
které je bez bodlin. A nakonec jsme si 
vyzkoušeli, jak se hladí ježek. Také jsme se 
naučili básničku s pohybovým doprovodem 
a písničku o ježkovi. A na závěr jsme 
vybarvili obrázek, vytvořili společné dílko. 

Zhodnocení přínosu aktivity: Díky tomuto programu získali žáci 
zkušenost se zvířátkem, se kterým se 
obvykle nesetkají každý den. 

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 
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☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Program byl zajímavý, poučný, uzpůsobený 
věku dětí. V průběhu programu se měnily 
činnosti, od povídání o ježkovi, hlazení 
ježka, básničky, pohybové aktivity, až po 
kreslení.  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 2.4.2019 
Mgr. Jakub Vilánek 
admin@svacov.cz 

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