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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): ZUŠ a MŠ Vlachovo Březí – MŠ  Pastelka 
 

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

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

ZVÍŘATA LESA - SEV Horská Kvilda 

Název vzdělávacího programu:  
 

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: 7. 5. 2019  SEV Horská kvilda 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 35 

Počet zúčastněných pedagogů: 4 

Popis průběhu aktivity: Program proběhl s ohledem na nepříznivé 
počasí v klubovně centra. Děti na obrázcích 
poznávaly lesní a stromové skřítky, určovaly 
názvy stromů a keřů. Seznamovaly se s 
životem zvířat žijících na Šumavě. Hravou 
formou procvičovaly motoriku – kolíky 
sbíraly krmení pro ptáčky. 
Cestou autobusem jsme pozorovali 
šumavskou přírodu. 
V centru jsme měli k dispozici učebnu, kde 
se děti mohly nasvačit. 
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Zhodnocení přínosu aktivity: Výlety jsou pro nás velkým přínosem – 
rozvijí u dětí řadu sociálních zkušeností, 
samostatnost a samozřejmě jsou přínosné i 
z výukového hlediska. 
 
 
 
 
 
 
 

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Všechny děti po celou dobu aktivně 
spolupracovaly,  byly pozorné. Akce tohoto 
typu nejsou u nás ve školce příliš časté, 
proto velmi uvítáme, pokud budete v 
těchto nabídkách pokračovat.  Kladně 
hodnotím i objednání dopravy. 

Fotodokumentace:  

☒ Souhlasím s použitím fotografií pro účely 

prezentace projektu (webové stránky, 
média apod.) 

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 14.5. 2019 Ivana Veberová , 731 302 111 

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