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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: Mateřská škola, Vimperk,1. máje 180 
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 zvířátka vyhnala  smrdutého tchoře“. 

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:  
4.3. 2019 

Počet zúčastněných dětí/žáků: 20 

Počet zúčastněných pedagogů:   1 

Popis průběhu aktivity:  
Realizovaný program proběhl  v klidné 
atmosféře, měl  pro děti  poutavou formu 
pohádkového příběhu s využíváním 
vhodných motivačních prvků. Přítomnost 
živého zvířátka děti přímo nadchla  a vedla 
k jejich výborné spolupráci. 
 
 

Zhodnocení přínosu aktivity: Cílem programu bylo upozornit děti na 
důležitost každé jednotlivé součásti přírody. 
To se plně podařilo, děti samy kladly otázky 
a přemýšlely. 
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Ohodnoťte aktivitu známkou od 1-5 (vyberte jednu 
z možností; jako ve škole) 

☒ 1 

☐ 2 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

Recenze (slovní komentář): 
 
 
 
 
 

Vzdělávací program  byl pro děti přínosem, 
aktivizoval  i zájem rodičů, kteří se následně  
zajímali o proběhlou aktivitu, neboť děti 
doma nadšeně vyprávěly  o živém zvířátku 
a všem, co se dozvěděly. 

Fotodokumentace:  

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

Vypracoval (datum, jméno, kontakt):  

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