
Zpětná vazba na výukový program se Smart Bricks® 
1. Jakého vzdělávacího kurzu jste se zúčastnil/a?: Výukový program JEDNODUCHÉ  STROJE  
2. Termín uskutečnění kurzu: 21.4. 2021 
3. Lektorka: Soňa + EVA 

 
4. Jak celkově hodnotíte dnešní projektový den? 

 Velmi neefektivní    Neefektivní    Průměrný    Efektivní    Velmi efektivní     
       

5. Co Vám na programu připadalo nejvíce efektivní? (Např. efektivní vedení dětí k pochopení 
konceptu přes praktickou zkušenost, učební situace blízké dětem, děti výborně motivovány 
lektorkami, metody práce mohu dále aplikovat na jiná témata, vedení dětí ke spolupráci... 
Vedení dětí k uvažování nad tématem, kladení otevřených otázek, motivování dětí ke spolupráci. 
 

6. Co bylo na kurzu nejméně efektivní? 
 
           Forma zápisu výsledků do pracovního listu. 

 
7. Jak hodnotíte úroveň obsahu programu? 

pro děti zajímavý, motivující 
 

8. Prosíme ohodnoťte program výběrem jedné z možností níže.  
Vůbec ne (1) Absolutně souhlasím (5)   
 
Lektoři realizovali podnětný a motivující program.             1      2    3   4 5 
Lektoři efektivně dosáhli stanovených vzdělávacích cílů.  1      2    3   4 5 
Obsah programu byl relevantní tomu, co denně učím.       1      2    3   4 5 
Cítím, že budu schopna efektivně použít navrhované metody práce s mými studenty.  
 1    2    3    4     5 

 
9. Co mohlo být uděláno jinak, aby děti odcházely s ještě lepší zkušeností z výukového programu?  

Pro děti, které rychleji staví – další, obtížnější úkol 
 

10. Jak je pravděpodobné, že doporučíte Smart Bricks® dalším školkám? 
Vůbec ne (1) Vysoce pravděpodobné (5)    1    2    3    4     5 
 

11. O jaký další komentář ke kurzu byste se s námi rád/a podělil/a? 
Samostatnost dětí při zápisu pokusů, návrhy dětí k zápisu 
 
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 

 
Pokud chcete být kontaktováni ohledně dalších výukových programech a akcích od Smart Bricks®, 
prosíme zanechte nám Váš email: 
 
A Vaše jméno: _____________________________ 
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  Zpětná vazba na projektový den 
1. Jakého vzdělávacího kurzu jste se zúčastnil/a?: Projekový den 

………………………………………………………………………………….. 
2. Termín uskutečnění projektu: 15. 09. 2021 
3. Prosíme o výběr Vašeho lektora: Mgr. Eva Jourová 

 
 
1. Jak celkově hodnotíte dnešní výukový program? 
   Efektivní   
       
1. Co Vám na kurzu připadalo nejvíce efektivní? (Např. efektivní vedení dětí k 
pochopení konceptu přes praktickou zkušenost, učební situace blízké dětem, děti výborně 
motivovány lektorkami, metody práce mohu dále aplikovat na jiná témata, vedení dětí ke 
spolupráci i samostatnosti.) 

 
Projektový den by efektivně rozdělen do čtyř bloků. Aktivity byly přizpůsobeny 
individuálním potřebám dětí. Byly využity metody aktivační i situační. Děti rozvíjely 
oblast environmentální, dále oblast matematickou a také oblast sociální. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
1. Co bylo na kurzu nejméně efektivní? 

 
Časové rozpětí projektu. (kratší doba – pro lepší udržení pozornosti dětí) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

1. Jak hodnotíte úroveň obsahu kurzu? 
 
Organizace byla efektivně rozložena do časových bloků. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
1. Prosíme ohodnoťte kurz výběrem jedné z možností níže.  

Vůbec ne (1) Absolutně souhlasím (5)   
 

Lektoři realizovali podnětný a motivující projektový den.    
    5 
Lektoři efektivně dosáhli stanovených vzdělávacích cílů.   
   5 
Obsah kurzu byl relevantní tomu, co denně učím.              
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   4     
Cítím, že budu schopna efektivně použít navrhované metody práce s 
mými     studenty.  
    3  

 
1. Co mohlo být uděláno jinak, aby děti odcházely s ještě lepší zkušeností z 
projektového dne?  

Za účast na prjektovém dni a plnění všech aktivit, být odměněn hmotnou věcí – 
postavička, zvířátko z LEGA DUPLO. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
1. Jak je pravděpodobné, že doporučíte Akademii mladých vědců dalším školkám? 

Vůbec ne (1) Vysoce pravděpodobné (5)       5 
 
 
1. O jaký další komentář ke kurzu byste se s námi rád/a podělil/a? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
1. Garant projektových dní        
__________________________________________________________ 

 
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 

 
Pokud chcete být kontaktováni ohledně našich dalších výukových dnech a akcích, prosíme 
zanechte nám Váš email: 
 
A Vaše jméno: _____________________________ 
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/  Zpětná vazba na projektový den 
1. Jakého vzdělávacího kurzu jste se zúčastnil/a?: Projekový den …Zábavní 

park……………………………………………………………………………….. 
2. Termín uskutečnění projektu: 10.6.2021 
3. Prosíme o výběr Vašeho lektora:  Soňa, Natali, Katka  

 
 
1. Jak celkově hodnotíte dnešní výukový program? 
 Velmi neefektivní    Neefektivní    Průměrný    Efektivní    Velmi efektivní     
       
1. Co Vám na kurzu připadalo nejvíce efektivní? (Např. efektivní vedení dětí k 
pochopení konceptu přes praktickou zkušenost, učební situace blízké dětem, děti výborně 
motivovány lektorkami, metody práce mohu dále aplikovat na jiná témata, vedení dětí ke 
spolupráci i samostatnosti.) 

 ____ efektivní vedení dětí k pochopení konceptu přes praktickou 
zkušenost, děti byly výborně motivovány lektorkami, které je vedly k samostatnosti při 
realizaci staveb. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
1. Co bylo na kurzu nejméně efektivní? 

Nejsem si vědoma takové situace. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
1. Jak hodnotíte úroveň obsahu kurzu? 

_Výborně, velmi mě překvapila zkušenost lektorek při práci s dětmi. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
1. Prosíme ohodnoťte kurz výběrem jedné z možností níže.  

Vůbec ne (1) Absolutně souhlasím (5)   
 

Lektoři realizovali podnětný a motivující projektový den.    
1   2    3   4    5 
Lektoři efektivně dosáhli stanovených vzdělávacích cílů.   
1   2    3   4    5 
Obsah kurzu byl relevantní tomu, co denně učím.              
1   2    3   4    5 
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Cítím, že budu schopna efektivně použít navrhované metody práce s 
mými     studenty.  
1   2    3    4    5 

 
 
 
 
 
1. Co mohlo být uděláno jinak, aby děti odcházely s ještě lepší zkušeností z 
projektového dne?  

_Nemáme připomínky. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
1. Jak je pravděpodobné, že doporučíte Akademii mladých vědců dalším školkám? 

Vůbec ne (1) Vysoce pravděpodobné (5)   1    2    3    4     5 
 
 
1. O jaký další komentář ke kurzu byste se s námi rád/a podělil/a? 

_Tato spolupráce s dětmi je výborný nápad. Jsme velmi rádi za zrealizování 
projektového dne. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
1. Garant projektových dní        
__________________________________________________________ 

 
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 

 
Pokud chcete být kontaktováni ohledně našich dalších výukových dnech a akcích, prosíme 
zanechte nám Váš email: b.pretakova@seznam.cz 
 
A Vaše jméno: _Blanka Ppřetáková____________________________ 
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  Zpětná vazba na projektový den 
1. Jakého vzdělávacího kurzu jste se zúčastnil/a?: Projekový den 

………………………………………………………………………………….. 
2. Termín uskutečnění projektu: 15. 09. 2021 
3. Prosíme o výběr Vašeho lektora: Mgr. Eva Jourová 

 

 
1. Jak celkově hodnotíte dnešní výukový program? 
   Efektivní   
       
1. Co Vám na kurzu připadalo nejvíce efektivní? (Např. efektivní vedení dětí k 
pochopení konceptu přes praktickou zkušenost, učební situace blízké dětem, děti výborně 
motivovány lektorkami, metody práce mohu dále aplikovat na jiná témata, vedení dětí ke 
spolupráci i samostatnosti.) 

 

Projektový den by efektivně rozdělen do čtyř bloků. Aktivity byly přizpůsobeny 

individuálním potřebám dětí. Byly využity metody aktivační i situační. Děti rozvíjely 

oblast environmentální, dále oblast matematickou a také oblast sociální. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 
1. Co bylo na kurzu nejméně efektivní? 

 
Časové rozpětí projektu. (kratší doba – pro lepší udržení pozornosti dětí) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

1. Jak hodnotíte úroveň obsahu kurzu? 

 
Organizace byla efektivně rozložena do časových bloků. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
1. Prosíme ohodnoťte kurz výběrem jedné z možností níže.  

Vůbec ne (1) Absolutně souhlasím (5)   
 

Lektoři realizovali podnětný a motivující projektový den.    
    5 
Lektoři efektivně dosáhli stanovených vzdělávacích cílů.   
   5 
Obsah kurzu byl relevantní tomu, co denně učím.              
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   4     
Cítím, že budu schopna efektivně použít navrhované metody práce s 
mými     studenty.  
    3  

 
1. Co mohlo být uděláno jinak, aby děti odcházely s ještě lepší zkušeností z 
projektového dne?  

Za účast na prjektovém dni a plnění všech aktivit, být odměněn hmotnou věcí – 
postavička, zvířátko z LEGA DUPLO. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 
1. Jak je pravděpodobné, že doporučíte Akademii mladých vědců dalším školkám? 

Vůbec ne (1) Vysoce pravděpodobné (5)       5 
 

 
1. O jaký další komentář ke kurzu byste se s námi rád/a podělil/a? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 
1. Garant projektových dní        
__________________________________________________________ 

 
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 

 
Pokud chcete být kontaktováni ohledně našich dalších výukových dnech a akcích, prosíme 
zanechte nám Váš email: 
 
A Vaše jméno: _____________________________ 
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Ndzev Skoly piijemce Mateiskd Skola Brno, Sromova 55, piispdvkovd organizace

Registraini i[slo projektu cz.o2.3.x I o.o. I o.o. I 20 _080/00 1 80s7

Ndzev projektu Podpora vzd6lSvdniv Mateisk6 5kole Sromova lll

Datum realizaceprojektov6ho dne 1,1,.6.2021

eas realizace projektov6 v'fuky (od-do) 8-12 (4x45 min + piestiivky)

Tematick6 zamdienI projektov6ho
dnel

X a) polytechnick6 vzdEldvdnI

E b) environmentdlni vzd6l:iviini

Ec) podpora podnikavosti, kreativity a logick6ho mySleni

nd) kari6rov6 poradenstvi (pouze u Z5)

ZSznamz realizace proiektov6ho dne ve Wuce (povinn6 aktivita) -vzor

KliknEte zde a vyberte Sablonu z rozeviraciho seznamu.

Popis realizovan6ho projektov6ho dne2

lLze vybratjedno nebo vice t6mat
2V piipad6 potieby v6tiiho prostoru pro popisy u jednotlivlich odrdiek piidejte i5dky do rdmedku.

EVROF$KA UNIE
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Role odbornika v projektov6m dni, ieho zapojeni a piinos pro v'fuku:
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Odbornik z praxe

Podpis

EVROFSKA UNIE
Bwopske sirukturdlni a inlre$tffifi i fofidy
Opera*ni program Vfzkum, v{voj a vzdEldvdni MrnrsrrR$rvs} iKgr"*Tvl.

irL{9!!e a rtr*vt<;qcl,r

Jm6no odbornika

od bornost/praxe/pracovni
zarazenr

Datum



Uvedenim jm6na a podpisu stvrzujeme, ie v'f5e uveden6 informace jsou pravdiv6.
(Otisk razftka 5koly neni vyZadov6n).

EVROPSKA UNIE
Evropskd stnrkt(riilni a ifivestiinf fondy
Operatni prqgrarn Vfzkum, uivcj a uzddlBvini

N&
NilT

"'JIJ i::STlit'*f,ttl,li: i.

41'A 2oz/

4/'C. '2ozl

Jm6no Datum Podpis

Pedagogickri pracovn [k
lloniL Z,"0ror* /({*

Statutdrni orgdn
piiiemce Trrno Vu nttu 2_/



Zdznamz realizace projektov6ho dne ve v'iuce (povinn6 aktivita) -vzor

KIiknEte zde a vyberte Sablonu z rozeviraciho seznamu.

Popis realizovan6ho projektovdho dne2

N5zev Skoly piijemce Mateiskii Skola Brno, 5romova 55, piisp6vkovd organizace

RegistraEni iislo projektu cz.o2.3 .x / 0.0. / 0.0, I 20 _080/00 1 80s 7

Ndzev projektu Podpora vzd6ldv6niv Mateiske Skole Sromova lll

Datum realizaceprojektov6ho dne 8.6.2021,

ias realizace projektov6 v'iuky (od-do) 8-12 (4x45 min + piestiivky)

Tematick6 zam6ienf projektov6ho

X a) polytechnick6 vzd6lSvdni

E b) environment6lni vzdEldviini

Ec) podpora podnikavosti, kreativity a logick6ho myileni

nd) kari6rov6 poradenstvi (pouze u Z5)

/r
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Role odbornika v projektov6m dni, jeho zapojenf a piinos pro v'iuku:
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Odbornik z praxe

Jm6no odbornika

Podpis

Datum

EVEOPSKA I"}NI*
Europskd stnrkturi*lnt a invesileni t$ndy
Qpera*ni prograin Vlizkum, wjvo,i a uzdrS,ldvdni

0dbornost/praxe/pracovni
zaiazeni



Uvedenim jm6na a podpisu stvrzujeme, ie v'iSe uveden6 informace jsou pravdiv6.
(Otisk razitka Skoly nenf vyiadov6n).
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Jm6no Datum Podpis

PedagogickV pracovnik ,L4
Statutirni orgiin

pntemce ?et-po Pu noota
'/4*-*/



,:i

Z{znam z reaLzace proiektov6ho dne ve v'iuce (povinn6 aktivita) - vzor

KliknEte zde a vyberte Sablonu z rozeviraciho seznamu.

Popis realizovan6ho projektov6ho dne2

lLze vybratjedno nebo vlce tdmat
2V piipadd potieby v6t5iho prostoru pro popisy u jednotlivlich odriiiek piidejte iddky do rdmeiku.

EVROFSKA UNIE
[:.urops*d strukturillni a invnstrdn i f tmdy
Oprra0nf prugram Vlizkurn, v:fv+j a uzd6l6virni

!_\

N5zev Skoly piijemce Mateiskd Skola Brno, 5romova 55, piispdvkovd organizace

Registraini ifslo projektu cz.o2.3.xl 0.0. / o,o. / 20 _080/00 180s7

Ndzev projektu Podpora vzddliivdniv Mateisk6 Skole Sromova lll

Datum realizace projektov6ho dne 1o.6.2021

eas realizace projektov6 v'iuky (od-do) 8-12 (4x45 min + piestdvky)

Tematick6 zam6ieni projektov6ho
dnel

X a) polytechnick6 vzddlSvdni

n b) environmentSlni vzd6l6vdni

nc) podpora podnikavosti, kreativity a logick6ho myileni

nd) kari6rov6 poradenstvi (pouze u Z5)

Poiet zapojen'ich i6kri

Pr0bEh piipravy projektov6ho dne:

fto^ooi t6HuNr-tNlirtg 1quflrl + r:z{,texl{"rto RqAtlovc(r) ( ?*rEHl %(X,iDtu

ttu| 0 i?aLtnt{.l +#ttf.lirrU igFiiu 't{'''u-tl 
-?oHoo[ $pefittl

-torttcrK Lrrrturt / L€e+ptttt.xt\ fr:r.iqNtil )ftt -s€ 
q 

"tPEr/N'$rt 
aemrt<4xt,

w{t€ ?r-r.rrr! ;il, ;ii{l;; f. volod(,E1d r*>*{y;x qr*^r,i{ J{HE I'ip'

ffi;'fi*hoa*vilr + ),HJou{tJr' gg.lovoci f,ffu,u oitso*,rlki]( W,#T^WIr'ffi#
Realizace projektov6ho dne a popis vyuiitV* ,"a"0, 

y otti@) 'rr'tDi'J')rifu-pffcF tl

v m*elnriu T"r-ilj lr SXrr q"i+eq*r ?"ttrci rotrvbo/{u t*)DF
Vfrudrf Jr,U.ffrtf ry ?€rtgouft-'{ M a;z,,tf nowLl.f,f6}€)nr# .f€ ?a 't<ttotrn(
gxu?rN, $f4#q a, lE 6\ Kotf^16, W e€.Hu$f-l-'{ ?[oToJr f /-.,ra!,, J?"tq$.btl

lrftu {u u6ilr lft J?oru?arciyw,/ s,.fut sqv#o--y fio1i B0ro/r #

ir?#C r u-t,Jfr 
" 

" #*o'i i t W, u y t'ti Gni;p,P{ors tcJE, rb ufuj t/=Y T,
id, ,rrnlo,ri1'rirr laoez+xo $e -fut wzfa.tr-\ )o h l+r,rrrU 4 

"rr.JtLY 
trKDl-Y tlrarw

J\tuBod 1io1DSr6u:1ffift.;ffi if:fr; ;,",,€rtirenri"a' r{twru 2 €N}Ku}

Ai\rnii lrt ,[*- +(olori*ry flAt<rrz( /d**tuH tt+ J?"l€en{ Wirt

ilNt\,/Hi, ,rr_rvrl
*'ill 

f ;,!*T'Y.1r,i".1'*'?,;."]u 
f 
'



Role odbgrnika v projektov6m dni, jeho zapojeni a piinos pro v'fuku: ) /
Wu?-ttiX1gou(** ),frr s€L{p( ?oJFr(ov{H )Ne(. A4)r.r-l fTfu ?t ?aH4{+fl JIH

JoJ/ I /

mxLfiil ilxol-1 0Fl.'i fHr frau)2otlLl , Woufitu t{o*t,tvtud,ru litr
Xlru?A4& lttr + r,f+r,atuey $t loxftqr d sfld;f* e A€d+ tr+,rdiU )irr
{rftrrdr \g li$)on'(

Reflexe vyuiitrfch metod a vlivu na v'fsledky d6ti/iiik0:

mi*rrcri - r&iwzen€ rlix*r 
"rdri 

saoao r, mutf
l(rraruorlr - w ixter @6k; -lotftiLt tlJ$srNi -rii-, .r -fumrruilottgu
ftKus{ - rl aOyor ;x,Lal,rto3?r,t bryrrrFl a*ati*t fvrru(dnrpsi-lp4rY

W"ilrf;< - >€t v.[e alou[err 7zo5rrw6u ucErj i
J

iuu NA 
-#rt - Wd- d'"kf 

t"ir"itrh$k ur&U,our;jh;;_[h *il,* /t{l*Vn'

Odbornik z praxe

Podpis

Datum

EVROFSNA UNIE
f;.trropck6 strukturillni a invnsiidn i fondy
Operaf,nf pra{ram V1i,zkum, uiu*j a uzddl6v6ni Mrrr:sTEEt}?v}} *K Ls}r'l,

LiLtarlr n rClslti{0,:\

Jm6no odbornika

Od bornost/praxe/pracovnI
zaiazeni

V



Uvedenim jm6na a podpisu stvrzujeme, ie v'f5e uveden6 informace jsou pravdiv6.
(Otisk razitka Skoly neni vyiadovdn).

EVRSPSKA UNIE
EwsFst(d strukturdlni a investidnl fondy
Opera6n{ program Vfzkum, n},voj a uzddl*uini

40 'e 2oz/

'o-6 2pz7

r",rF-.$TEFs-vt: $K0l-srv .
ML/.!Llc a iaL.5r!r{r:..Y



Zdznamzrealizace proiektov6ho dne ve v'iuce (povinn6 aktivita) -vzor

Klikn6te zde a vyberte Sablonu zrozeviraclho seznamu.

N5zev Skoly piijemce Mateiskd Skola Brno, 5romova 55, piisp6vkovd organizace

Registraini Eislo Projektu cz.o2.3.x/ o.o. / 0.0. / 20 _080/00180s7

Ndzev projektu Podpora vzddldvdniv Mateisk6 Skole Sromova lll

Datum realizaceprojektov6ho dne 7.6.2021

8-12 (4x45 min + piestdvkY)

Tematick6 zamdienf Projektov6ho
dnel

X a) polytechnick6 vzdElSvdni

n b) environment6lni vzd6l6vSnf

Ec) podpora podnikavosti, kreativity a logick6ho my5leni

Ed) kari6rov6 poradenstvi (pouze u Z5)

Popis reatizovan6ho proiektov6ho dne2

'i,';;';;;;;;;"i''-niit"t"'i-L tvk r,tl+ncur yo't'rrvl -J+ * Ntrp
t,

nXn

tr;; ;' ,, uiurd 1 2 fa*xr ( Lrarc a4 rr i ?t Lltrv,i F, ttl* u 4' t- vht4

/fr?L,tt u! ft,,Jst-ftuin Jruz' lVmt'{'V,v''t'tt trat'Bn k $ tNLuvl Ll h .lr,
ktt,J luvraLt dtuE,

Reatizaceprojektov6hodneapopisvyuiit'ichmetod:, . , t -t.

i6kt]

;;;'i;")';;";;;'; 
.;;";4""' -i 

i'v,rE L /14 L , i*1,+/u r Lv .tr .f x *,t-ntH ,s-

Vint Jr-t>yr,t-N1 tv/r ,ikrvrt" ( olUht'i ttmsA,r[t) t bVJu{rtttt h 1J'LzL/ ':yu
tt iT pu,,tr-cr - drka r 0 ,"'t ?*14,' O7n 

l^', ,':y," / i: , ,r 
o:o1y -tr 'Lo,? : r'tYt/ /vtvve- ' 'ht)L/Nta-LchrEtLv-; vt,iat-/tn,iop?r*cnul

N c r,- t'vt-? o$ olnr t't fv lvt o ir 'l' C

r-tt./r ,lrt aplurof l- fuatt tY bJtcv HX,ln *Ll /LbV \frkh-'t-tvh-t/o
"1 w> r , V ,,,+-, 4Lt t t-bttrltll.h).(rl"ttLL

fu_v t y firlwrtr,,o Jn l. /-$t />v/ , $ trLil fr-t/-nv tro u 0l tt-' ll\ lv//1 I aa/ ,frt'v s/r

./
Iut lttt-L,c'[[s, tt(t ht' Jr't-vx$'

lLze vybratjedno nebo vlce t6mat
2v piipade potieby v6t5iho prostoru pro popisy u jednotlivrich odrdZek piidejte iddky do 16meiku'

EVROFSKA UNIE
EwspBt(6 struktur*lnl a investicnl fofldy
Operadni prograrn Vlizkum, u1?uo,i a vzd6l&vdri Mrr\,Jrf rrBElvg 6K{}Ls.:vl

hlla3rlE a rtr*v!f{saY

ias realizace projektov6 v'iuky (od-do)



Role odbornika v projektov6m dni, jeho zapojeni a piinos pro v'iuku:

- 4ry4 MU.eM /qk/r/ / Aez-tzta."r// /_/L// n
tr14"/*"1 f,-ftr/*d. d4./ /

Reflexe vyuiit,ich metod a vlivu na vrisledky ddti/i6kfi:

Y ,Lrq-l",n,C,xr0 Au l+v-il4ile4/ /<4", p"
0/r/,1 ot1-z,Lc/ , ,b-u.*a*U-i4tl ol Z _*,,

f,f Lna-/tu,jd!"0 k l-fufldr- rQ4", r2urlr- djflW. ffiffi
W rz-<trrt X, 

//"r1*"/rj, 
fr/r_trr*

Odbornik z praxe

Podpis

Datum

EVRSPSXA UNI;
flwopst(d struktur*lni a inv*sirfni tundy
Opera*nf program Vfzkum, u|'u*j a vzd6l6vErni Ml1{rsrEFr$rvg *r"sL$T.r'1

[tLtgtlE n rtltrtt{gq\

Jm6no odbornfka

Odbornost/praxe/pracovnf
zaiazeni



Uvedenim jm6na a podpisu stvrzujeme, ie v'i5e uveden6 informace jsou pravdiv6.
(Otisk razitka Skoly neni vyZadovdn).

EVTTSP$K.C I,fNIE
Ewofls*6 s*ruktur6lni a invesiiinl fonrty
Op*ra*ni prqgram V!,zkum, ufuuj a vzddliv&nf

Jm6no Datum 4 n Podpip

VFkk -EgL^)(7.(3,y,

f4rcfi*Kw,W/twot
Y"6 ,fri 4 /-' {AU/mt-/4

FuC, /
'?mBn 'fttntocr4 ,* .e ,lnel

M r F.ti.*T Efi $xv* .SK{}L$I!, I
HL4pe !E a raLO,J'i(:drf,*!

Pedagogick'i pracovnik

Statut5rni o196n

ontemce



N6zev Skoly piijemce Mateiskd Skola Brno, Sromova 55, piispdvkovd organizace

Registradni iislo projektu cz.oz.3.x/ 0.0. I 0.0. I 20 _080/00180s7

Ndzev projektu Podpora vzddldvilniv Mateisk6 Skole Sromova lll

Datum realizace projektov6ho dne 9.6.2021

Cas realizace projektov6 v'iuky (od-do) 8-12 (4x45 min + piestilvky)

Tematick6 zam6feni projektov6ho
dnel

X a) polytechnick6 vzd6lSvdni

n b) environmentdlni vzdEliivdni

lc) podpora podnikavosti, kreativity a logick6ho mySleni

Ed) kari6rov6 poradenstvi (pouze u Z5)

Z{znam z reaLzace proiektov6ho dne ve v'fuce (povinnS aktivita) - vzor

Klikn6te zde a vyberte Sablonu z rozeviraciho seznamu.

Popis realizovan6ho proiektov6ho dne2

lLze vybrat jedno nebo vice t6mat
2v piipadE potieby v6t5iho prostoru pro popisy u jednotlivfch odriiZek piidejte iddky do rdmetku.

EVR*F}SKA. UNIE
fvropsl<e stnrktur$lni a invnstidni fo.rdy
Op*rafni prqgrarfi Vfzkum, vliu*j a vzd6llrvini

nA/

Podet zapojen'ich irik0 /?

't

Pr0b6h piipravy projektov6ho dne:

- 'tcznoincnf drY/ I //W/r,, - youtddnf o ftrofdt
- 

Vrdb{: 
i (seslnuouoh) 

v los[n;alt shoJi - lhry,olela?a' b/or
- F{osk(cb tra1ti ftiq&.rn/a"

- kom*ri/ano s /e/t>v e faruzs Jnetiallii/
Realizace projektov6ho dne a popis vyuiidch metod:

- pohdahf o sholiZh / nabrru/
(kya" ? /?,"/" /7*r*rurtt-

Ut/ Tzdaoda(t

€ Saslczro rofrf "rk//on{rtz/ ror,/?t le ,f lyrrhtf
e_ /fr(- Di'iinr- (e7n //*/ fuUrzina> rbnila,
hh, 6/ttr' o/o7ru./a to / *ra/zr, a2iffa)

€ (/t'(qaoto'rL{' /oi ?L &fiq54 fqd; pfi lq, o&

a,tu1, 'rd, t/f

IV/K
tvrT

"';'lflls'J t'Ji*",1f1,i., :.



Role odbornika v projektov6m dni, jeho zapojenl a piinos pro v'fuku:

- Wanrzfu cq- c/nU

- ho'Y*r'- lrar;a*b , alrtYil
^;;kr'*ou fn o/An'eo;4.-* 

,
- 2Aodnoetn/- die / /rZ"/nna (

- /qabaozQz'zt

f'/t/+/'-
u 6sora' naloei os/ Zru ?ro n/ads?' drh

dt,i6/ w,
Reflexe vyuiit,ich metod a vlivu na v'isledky d6ti/idkt:

tuY,_ h/ ffoli
^ ltVrZai ' /ait;,a- o

bns)

Odbornik z praxe

EVROPSKA UNIE
Ewops.kd siruktl^r*ilnf a investiini fondy
Operaf,nl prqqram V1i,zkum, uiuoj a vzdr*l6v;ini r,{rr+rsr EE$Tvl} SE*L$Tvi

M.{sr!E n rfLrvt{ii$r!

Jm6no odbornika

Od bornost/praxe/pracovni
zaiazenI

Podpis

Datum



Uvedenim jm6na a podpisu stvrzujeme, ie v'fie uveden6 informace jsou pravdiv6.

(Otisk razitka Skoly neni vy2adovdn).

EVR*F$KA UNIE
Ewsps*6 strukkrr*lnl a investifni fondy
Opera8ni program Vlizkum, vlvoj a uzd6l6vfui

\&rvrl
" 

")J 

;;is"J.!'ff i,1 :l$l' r'

/.6. "/"//
/,u ,h;,t

Jm6no Datum Podpis

Pedagogick'i pracovn ik ,Ana, /7"//414ryry

Trrlort^ /A@d'
,r ru.14.+'7<ctz-'
%ru{Zr-r

Statut6rni o196n
piiiemce TETw 7u rua 'rn






















































