Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce
Název příjemce
Registrační číslo projektu
Název projektu

MAS Český les, z. s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

Termín realizace vzdělávací akce

5. 6. 2019

Zaměření / téma vzdělávací akce

„Poznej svoji budoucí základní školu“

Stanovený cíl vzdělávací akce
Cílová skupina
Počet účastníků
Termín zpracování hodnotící zprávy

Umožnit spádovým předškolákům poznat základní školu,
do které budou docházet. Seznámit je s prostředím,
pedagogy i budoucími spolužáky a usnadnit jim tak přechod
na vyšší stupeň vzdělávání.
Pedagogové, děti z MŠ, rodiče
19 účastníků
15. 9. 2019

Základní školou Kout na Šumavě provázela Mgr. Milada
Mazancová, ředitelka školy. Přivítala přítomné pedagogy
a děti a stručně je informovala o historii a současnosti školy.
Základní škola Kout na Šumavě je školou neúplnou, žáci
jsou zde vyučováni od 1. do 5. třídy. Škola má vlastní
družinu s kapacitou 25 dětí a školní jídelnu. Ve škole
vyučuje celkem 12 pedagogů a 6 asistentů pedagoga.
P. Mazancová rovněž zmínila „inkluzivní“ zaměření školy,
kterému se věnují od roku 2002 a pro které jsou školou
často vyhledávanou v širokém okolí.
Popis realizace vzdělávací akce

Po úvodním slovu ředitelky měli všichni přítomní možnost
navštívit všechny prostory školy, vč. sborovny, odborných
učeben, ale např. i zahrady a jídelny.
V poslední části „exkurze“ nabídla p. Mazancová přítomným
dětem možnost podívat se do 1. třídy a zažít atmosféru
skutečného vyučování. Zároveň přítomným dětem
představila jejich budoucí třídní učitelku.
Paní Mazancová se s přítomnými návštěvníky rozloučila
v ředitelně při drobném občerstvení.
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Spádoví předškoláci ZŠ Kout na Šumavě měli možnost
poznat svou budoucí základní školu, seznámit se
s prostředím, učebnami, pedagogy i budoucími spolužáky.
Tato návštěva jim zcela jistě usnadní přechod na vyšší
stupeň vzdělávání.
Návštěva první třídy předškoláky velmi zaujala. Mnozí zde
potkali i své kamarády, kteří s nimi navštěvovali školku.
Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Během vyučování mohli návštěvníci pozorovat mimo jiné
práci s dětmi se SVP a pohyb asistentek po třídě, což pro
všechny přítomné bylo velmi přínosné.
Děti dle dotazů nejvíce zaujala počítačová učebna, kde
obdivovaly velké množství počítačů. Padl dotaz i na možné
mimoškolní aktivity – dle slov p. Mazancové jich škola
provozuje hned několik - např. zdravotnický kroužek,
taneční kroužek, ale i pěvecký sbor. Hodně aktivit se
realizuje i v rámci školní družiny.
Pedagogové i děti v závěrečné debatě zdůrazňovali
důležitost
poznávání
nového
školního
prostředí
předškoláky, seznámení se s budoucími pedagogy a třídní
učitelkou. Dětem to velmi usnadní přechod ze školky
do první třídy.
Přítomní pedagogové měli možnost si vyměnit své
zkušenosti s podobnými přechody na vyšší stupně
vzdělávaní.
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