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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): Základní škola a Mateřská škola Lenora, 
okres 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):  

Zdeňka Študlarová 

Název vzdělávacího programu: Beseda s ilustrátorem 

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: 17. 2. 2020, ZŠ Lenora 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 27 

Počet zúčastněných pedagogů: 3 

Popis průběhu aktivity: Ilustrátorka velice zajímavě hovořila o tom, 
jak připravuje své ilustrace pro spisovatele, 
jak ilustrace vůbec vzniká, jaký plní účel. 
Vše ukazovala prakticky, měla připravenu 
prezentaci a knihy, které ilustrovala. 

Zhodnocení přínosu aktivity: Přínosem bylo především to, že si žáci 
mohli zahrát na ilustrátora, podle zadání 
měli za úkol vytvořit obrázek. Byli jsme 
překvapeni, jak se to všem povedlo. Žáky 
přednáška moc zaujala, celou dobu byli 
pozorní a aktivní.  

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

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 

Děkujeme za umožnění této aktivity. Díky ní 
máme kontakt na příjemnou paní 
ilustrátorku.  

http://www.massumavsko.cz/
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Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt): 27. 2. 2020, Mgr. Zbyněk Jícha, 
reditel@zsamslenora.cz  

Příloha zprávy: 1) 7 ks fotografií z průběhu 
programu/akce 
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