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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): ZUMŠ – MŠ Pastelka  Vlachovo Březí 
 

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

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

B.P. MEDICAL s.r.o. 

Název vzdělávacího programu: Život broučka 
 

Typ aktivity (vyberte jednu z možností) X  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. 11. 2019 MŠ Vlachovo Březí 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 22 , 15 

Počet zúčastněných pedagogů: 3, 2 

Popis průběhu aktivity: Program Život broučka uvedl děti do života 
hmyzu, který běžně mohou vidět na 
procházkách. Příběh o tom, jak žijí malí 
broučci, motýli, mravenci i berušky 
vyprávěl cvrček, který zná všechny 
obyvatele louky. Tento hmyz je prospěšný 
pro přírodu i pro člověka, ale dokáže i 
ublížit. Program byl veden hravou formou, 
doplněn modely, vzorky i živým hmyzem a 
je propleten hrou, písničkami, či básničkami 
k dané tématice. Děti dále pracovaly se 
zvětšovací lupou a následně s digitálním 
mikroskopem, který jim pozorovaný 
předmět přenáší zvětšený na obrazovku, či 
plátno. 
 
 

http://www.massumavsko.cz/
http://www.massumavsko.cz/
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:  
Všechny děti po celou dobu aktivně 
spolupracovaly, program je zaujal, byly 
pozorné. Akce tohoto typu nejsou u nás ve 
školce příliš časté, proto velmi uvítáme, 
pokud budete v těchto nabídkách 
pokračovat.   
 
 
 
 
 
 

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

☐ x 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

 

Fotodokumentace:  

X ☐ Souhlasím s použitím fotografií pro 

účely prezentace projektu (webové stránky, 
média apod.) 

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 3. 12. 2019  Ivana Veberová, 388 320 197 

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