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Zápis z 9. pracovního setkání  

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

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

Datum a čas realizované akce: 11. 5. 2017 15:00 –  19:00 

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Na úvod jsme se obeznámili s fotografiemi, které již visely v sále. Zajistili občerstvení pro vernisáž a 

účastníky divadelního souboru z Topolan pod vedením pana Přivřela. 

Aktivitu oživlé pověsti jsme z časových důvodů přesunuli na příští setkání.  

Zmapování knihoven a školních knihoven odkládáme na září, z důvodu vytížeností pedagogů na 

školách. 

Naším dalším bodem byl seznam nakladatelů, kteří by nám mohli věnovat svoje publikace nebo 

reklamní předměty. Tento seznam bude postupně doplňován a vzala si ho na starost Radka 

Lexmanová. 

Mgr. Bc. Jiřina Gallasová všechny přítomné informovala o získaných informacích ze školení školních 

knihovnic v Ostravě. 

Zájem o založení miniknihovničky trvá a seznam bude podkladem pro MAP II. 

Posledním bodem byl  „námětovník“, na kterém každý bude pracovat přes letní prázdniny a v září mu 

dáme finální podobu. V diskusi padlo dalších pár návrhů na výrobu soutěžních karet a přiřazovacích 

karet do výuky českého jazyka na podporu čtenářské gramotnosti. 

Vernisáž začala přesně v 17.05, kterou si sám zahájil Mgr. Přivřel. Představil svůj divadelní sbor a 

program. Divadlo mělo téma „NA KŘÍDLECH ANDĚLA“. Moc se nám všem líbilo a herci byli úžasní. 

Poté byla menší přestávka, kde si každý mohl prohlédnout vystavené fotografie. Vernisáž ukončil pan 

Přivřel četbou svých básní, a ke každé nám pověděl svůj příběh. Akce byla velmi povedená. 

Příští schůzku jsme si domluvili na 29. 6. v 14.00 na Zámku v Konici. 

Úkoly na příští schůzku: 

- doplňování  „BESEDNÍKU“ 

- akce oživlé pověsti 

- založení knihovničky- seznam publikací pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

- návrhy na „námětovník“ pro pedagogy - rozvoj čtenářské gramotnosti 

- seznam nakladatelů 
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-  Mgr. B. Fojt a Mgr. J. Gallasová se pokusí zajistit metodika na školách v oblasti ORP Konice  

ke komunikaci s naší skupinou. 

 

Zapsala dne 22. 5. 2017    Bc. Mgr. Jiřina Gallasová- vedoucí PS, v.r. 

                


