
 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Kurz byl určen zástupcům předškolního vzdělávání, byl 
koncipován jako dvoudenní s praktickým a tvůrčím 
zaměřením v celkové časové dotaci 12 vyučovacích hodin. 
Kurz probíhal v prostorách jedné z místních MŠ. Účastnice 
se seznámily s vhodnými pomůckami a vybavením centra 
POKUSY A OBJEVY. Na kurzu si mohly vyzkoušet pod 
dohledem odborníka z praxe některé pokusy a objevy 
vhodné pro MŠ. A na závěr si vyměnily zkušenosti a vytvořily 
zásobník aktivit pro dané centrum. Seznámily se se zdroji 
výukových materiálů. 

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 

1. Seznámení s polytechnickou výukou v programu Začít 
spolu,  

2. Vlastní zkušenosti s polytechnickou výchovou a s pokusy 
a objevy v MŠ,  

3. Praktické ukázky – tipy odborníka na aktivity s 
připravenými pomůckami,  

4. Seznámení se s pomůckami, které lze v MŠ využívat pro 
dané centrum. Zkoušení: sestavení meteorolog. stanice, 
el. obvodu aj.,  

5. Vypracování zásobníku aktivit pro polytechnické aktivity v 
MŠ – sdílení zkušeností a nových nápadů, praktická 
doporučení,  

6. Dotazy, reflexe – aplikace do vlastní praxe. 

Název příjemce Statutární město Karviná 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná 

Termín realizace vzdělávací akce 
21. 2. 2017 
22. 2. 2017 

Zaměření/téma vzdělávací akce 
Vzdělávací kurz Pokusy o objevy aneb polytechnické 

vzdělávaní v MŠ 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

 Praktické seznámení učitelek MŠ s principy 
vzdělávacího programu Začít spolu, které podporují 
u dětí poznávání a objevování přírodních zákonů 
formou hry. 

Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci na mateřských školách.  

Počet účastníků 22 osob 

Termín zpracování hodnotící zprávy 
(ne dříve než 3 měsíce od realizace 
vzdělávací akce) 

1. 6. 2017 



 

 

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP 

Účastníci chápou principy, na nichž stojí centra aktivit ve 
vzdělávacím programu Začít spolu, podporující u dětí 
poznávání a objevování přírodních zákonů formou hry. 
Vyzkoušeli si dle instrukcí odborníka vybrané aktivity vhodné 
pro centrum POKUSY A OBJEVY, rozvíjející polytechnickou 
výchovu. Za účasti lektora a experta si vytvořili zásobník 
pokusů a objevů vhodných pro děti předškolního věku. 
Získali motivaci pro aplikaci těchto činností ve vlastní 
mateřské škole. 

 
Datum: 1. 6. 2017     Vypracovala: Ing. Petra Kantorová 


