
 
 

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

Zápis z 2. pracovního setkání  

 

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

Datum a čas realizované akce: 3. 11. 2016 14:00 – 16:00 

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Na začátku setkání se představila nová členka pracovní skupiny paní Bc. Mgr.  Jiřina Gallasová  ze ZŠ a 

MŠ Bohuslavice.  Poté došlo k diskusi k určení témat – opatření v rámci možnosti zlepšení či aktivit ZŚ 

v konkrétní oblasti. J. Procházková předala materiály s návrhy témat + návrhy priorit čtenářské 

gramotnosti, zájmového a neformálního vzdělávání. Všichni přítomní se shodli, že jako první téma 

budeme diskutovat možnosti využití jak stávajících, tak dalších možných aktivit Městské knihovny 

Konice a její spolupráce se školami. Vzhledem k nepřítomnosti paní Vlasty Snášelové, která byla 

omluvena, paní Lexmanová a Mgr. Novotná uvedly příklady dobré praxe z Městské knihovny v Konici. 

Dále pak paní Lexmanová uvedla další příklady dobré praxe z Obecní knihovny v Jaroměřících – 

předala přítomným program akcí knihovny včetně letáčku autorského čtení z pohádkové knihy.  

Rovněž byla diskutována motivace dětí ke čtení. Následně paní Bc. Mgr. Gallasová zmínila žádost ZŠ a 

MŠ Bohuslavice -  šablona čtenářské gramotnosti. V závěru schůzky J. Procházková podala informace 

k vyplňování výkazů. 

Pracovní skupina dohodla termín 3. pracovního setkání – 15. 12. 2016 od 14:00 hod. Místo setkání – 

Konice, MC Srdíčko.  

Členové pracovní skupiny se shodli na následném postupu: 

 budou spolu vzájemně komunikovat prostřednictvím telefonu či emailu  

 zamyslí se nad možnostmi Čtenářského klubu či večerů v knihovně nebo v prostorách 

Mateřského centra Srdíčko, které by byly určeny, jak pro žáky, tak pro seniory a další 

veřejnost. 

 dále se zamyslí nad dalšími možnostmi spolupráce škol a Městské knihovny v Konici – pokusí 

se sestavit otázky do případného dotazníku pro školy, který by se týkal čtenářské 

gramotnosti, spolupráce s Městskými a obecními knihovnami, popř. spolupráce se 

zájmovými organizacemi 

 

 

Zapsala dne 14. 11. 2016    Mgr. Jana Procházková, v.r. 

               vedoucí PS   


