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Vážení přátelé,  
přicházíme za vámi s novými informacemi spojenými s aktuálním děním ohledně MAP vzdělávání v ORP 
Konice.  
 

1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN 
Pracovní skupiny (1. Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání, 2. Mateřské školy, 3. 
Polytechnické vzdělávání a matematická gramotnost, 4. Přírodní vědy, environmentální výchova) jsou v 
plném pracovním nasazení. Jejich hlavní náplní bylo v poslední době zejména sestavení aktivit škol a 
navržení aktivit spolupráce mezi jednotlivými školami do Akčního plánu MAP vzdělávání v ORP Konice. Dále 
se podílí na vzdělávání pedagogických pracovníků (návrhy na témata školení, školitele, sdílení dobré praxe 
mezi pedagogy v regionu), tvorbě didaktického materiálu apod. 
 

2. PROBĚHLÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE 
Dne 23. 3. 2017 proběhl v přísálí kulturního domu v Náměšti na Hané seminář Rozvoj čtenářské 
gramotnosti v současné základní škole. Lektorem byla doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., která působí na 
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Účastníci se seznámili se současným pojetím 
čtenářské gramotnosti na základní škole ve vztahu k rozvoji funkční (dokumentové) gramotnosti, kritické 
gramotnosti a čtenářské gramotnosti v oblasti elektronických textů. Dále se prostřednictvím praktických 
ukázek seznámili se základními postupy rozvoje čtenářské gramotnosti, s dílnami čtení, náměty na 
čtenářské koutky, vedením čtenářského kontinua žáků či hodnocením výsledků v oblasti rozvoje čtenářské 
gramotnosti. Pedagogové se zapojovali do diskuze a předávali si své zkušenosti s provozováním čtenářských 
dílen. Seminář byl účastníky ohodnocen pozitivně. 
 

3. ŘÍDÍCÍ VÝBOR 
Dne 21. 3. 2017 proběhlo v zasedací místnosti Základní školy a Gymnázia města Konice jednání řídícího 
výboru.  
Mezi hlavní body programu jednání patřilo:  
 
1) Schválení aktualizace Statutu řídícího výboru 
2) Schválení aktualizace Analytické části MAP vzdělávání v ORP Konice 
3) Schválení aktualizace Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Konice, včetně investičních priorit 
jednotlivých škol, které jsou jeho součástí 
4) Představení průběžných výstupů činnosti jednotlivých pracovních skupin vedoucími těchto skupin 
5) Schválení období, na které bude realizován Akční plán vzdělávání v ORP Konice 
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6) Schválení priorit Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Konice, které budou rozpracovány v rámci 
ročního Akčního plánu vzdělávání v ORP Konice 
7) Schválení komunikační strategie MAP vzdělávání v ORP Konice 
8) Schválení průběžné evaluační zprávy v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice 
9) Seznámení s dokumentem Předávání informací z MAP do KAP 
10) Informace o dalším průběhu projektu MAP vzdělávání v ORP Konice, diskuze a různé 
 
Veškeré dokumenty předložené řídícímu výboru ke schválení byly bez připomínek odsouhlaseny. 
 
Dne 19. 04. 2017, v 13:00 hod. se bude na Zámku v Konici (sál v 1. patře) konat další jednání řídícího 
výboru.  
Hlavními body programu bude: 
• Projednání a schválení návrhů aktivit ročního akčního plánu  
• Rozhodnutí, jaké aktivity budou rozpracovány do formy logického rámce 
 
4. SOUTĚŽE PRO MŠ A ZŠ V ORP KONICE 
Dne 28. 4. 2017 bude ukončena soutěž pro děti MŠ v ORP Konice – „Chodíme rádi do naší školky“ a soutěž 
pro třídní kolektivy ZŠ v ORP Konice – „Moje vysněná škola“, o kterých jste byli informováni v minulém 
vydání. V týdnu od 2. 5. 2017 dojde k vyhodnocení soutěže a následnému předání výher. 
 
Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další setkání s vámi. 
 
 
Bulletin zpracoval realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice: Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák, 
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová, Bc. Mgr. Jiřina Gallasová 
 
V Náměšti na Hané 18. 4. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


