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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: Základní škola, Základní umělecká škola a 
Mateřská škola Stachy, příspěvková 
organizace 
 

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) 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: 28. 3. 2019 
MŠ Stachy, Stachy 341, 384 73 Stachy 
 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 33 

Počet zúčastněných pedagogů: 3 

Popis průběhu aktivity:  
Děti byly seznámeny se základními 
poznatky ze života ježka, měly možnost si 
jej pohladit, vzít do ruky, vyzkoušet bodliny. 
Následně se naučily říkanku „ Kdo to dupe“ 
s pohybem, kterou si poté v doprovodu 
kytary zazpívaly. Na závěr vyráběly „Ježčí 
obraz“, každé dítě si vybarvilo svého ježka a 
společně všechny nalepily do pelíšku. 
 
 
 
 
 
 
 

Zhodnocení přínosu aktivity:  
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Velmi podnětné, děti se hravou formou 
dozvěděly mnoho zajímavostí i nových 
poznatků, atraktivní pro ně byl především 
kontakt s živým zvířetem, zábavná forma 
udržela plně jejich pozornost. 
 
 
 
 
 
 

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

x☐ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Podnětný a zajímavý program, který přitáhl 
a bavil i ty nejmenší děti, zahrnující všechny 
vzdělávací oblasti RVP 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 3. 4. 2019 Bc. Pavla Janečková, MŠ Stachy, 
pafjan@centrum. 

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