
 
 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice, reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

Zápis z 3. pracovního setkání  

 

Místo realizace: MC Srdíčko, Kostelní 46, Konice (přízemí konického zámku) 

Datum a čas realizované akce: 15. 12. 2016 14:00 – 15:00 

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Prvním bodem setkání byly probrány jednotlivé kroky k analýze zájmové činnosti na školách v rámci 

ORP Konicka. Tuto analýzu zpracuje paní  Bc. Mgr.   Gallasová  a pan Mgr. Fojt. Postupně osloví 

jednotlivé školy a zmapují, jaké kroužky jsou na jednotlivých školách, jestli mají kvalifikované vedoucí 

a jaký je o tyto kroužky zájem ze strany dětí a rodičů. Rovněž se budou dotazovat na zájem a 

potřebnost zřízení DDM v Konici, s tím, že by byl k dispozici i mobilní volnočasový pracovník, který by 

objížděl s volnočasovými aktivitami i ostatní školy v rámci ORP Konice.  

Možnost zřízení DDM se bude nejdříve zjišťovat – finanční možnosti, místo zřízení DDM a 

poskytovatel DDM – zajistí Mgr. Procházková. 

Zároveň také bude v průběhu ledna zjišťován na školách zájem o výzvu č. 57 – Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – zajistí Bc.Mgr.Gallasová a Mgr. Fojt. 

Zájem o výzvu č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání bude zjišťován 

rovněž mezi spolky a NNO, kteří pracují s dětmi a mládeží na Konicku. Tento průzkum provede Mgr. 

Novotná, R.Lexmanová a Mgr. Procházková. 

Co se týká společného setkání naší PS s PS mateřské školy, toto setkání proběhne začátkem února – 

v rámci tohoto setkání budou diskutovány možnosti projektu společného svozového autobusu na 

případné zájmové odpolední kroužky v Konici či jinde. 

Otázku Čtenářského klubu či večerů v knihovně nebo prostorách MC Srdíčko, které by byly určeny 

pro žáky, studenty, seniory a veřejnost přesouváme na únor a to na základě výše uvedených aktivit. 

Pracovní skupina dohodla termín 4. pracovního setkání – v polovině ledna 2017. Místo setkání – 

Konice, MC Srdíčko.  

Členové pracovní skupiny se shodli na následném postupu: 

 Analýza zájmové činnosti na základních školách v rámci ORP Konice – do 18. 1. 2017  

 Zjišťování zájmu na školách o výzvu č. 57 – do 18. 1. 2017 

 Zjišťování zájmu mezi spolky a neziskovkami o výzvu č. 57 – do 18. 1. 2017 

 Zjištění zájmu, potřebnosti a možností zřízení DDM 

 

Zapsala dne 16. 12. 2016    Mgr. Jana Procházková, v.r. 

               vedoucí PS   


