
 

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

Zápis z 4. pracovního setkání  

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

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

Datum a čas realizované akce: 26. 1. 2017 14:00 – 16:00 

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Prvním bodem setkání byly probrány jednotlivé výsledky šetření zájmové činnosti na školách v rámci 

ORP Konicka. Tuto analýzu zpracovala Mgr. Bc. Gallasová  a pan Mgr. Fojt. Postupně oslovili 

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

vedoucí a jaký je o tyto kroužky zájem ze strany dětí a rodičů.  Rovněž se dotazovali 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.  

Zároveň byl v průběhu ledna zjišťován na školách zájem o výzvu č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání – zajistila Mgr. Bc. Gallasová a Mgr. Fojt. 

Dále byli zveřejněny výsledky šetření zájem o výzvu č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání mezi spolky a NNO, kteří pracují s dětmi a mládeží na Konicku.  

Výsledek šetření zpracuje Mgr. Bc.  Jiřina Gallasová a předá MAS Region HANÁ.  

Byla probraná otázka Čtenářského klubu či večerů v knihovně nebo prostorách MC Srdíčko, které by 

byly určeny pro žáky, studenty, seniory a veřejnost. Výsledkem bylo zjištění, že nejlepší budou 

prostory Galerie, nebo obřadní síně a padalo spousta nápadů na jejich realizaci. 

Byl nastíněn nový úkol: propojení základních a mateřských škol s místními knihovnami. Členové 

dostali za úkol, zajistit kontakt na knihovnice a dohodnout společnou schůzku 23.2. 2017. 

Pracovní skupina dohodla termín 5. pracovního setkání – 13.2.2017 v 15.15. Místo setkání – Konice, 

přízemí zámku  

Členové pracovní skupiny se shodli na následném postupu: 

 Návrhy na ilustrátory, spisovatele, umělce, kteří by k nám přijeli udělat besedu, divadlo, 

představení 

 Zajistit kontakt a zkontaktovat knihovnice v obcích, kde sídlí základní nebo mateřská škola a 

nabídnout termín setkání 23.2.2017 

 Získat nového člena do naší PS 

 Dokončit šetření na základních školách o zájmovost kroužků DDM - Mgr. Fojt 

 Návrh na workshop s odborníkem na rozvoj čtenářské gramotnosti 

Zapsala dne 31. 1. 2017    Mgr. Bc Jiřina Gallasová- vedoucí PS  

           


