
 

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

Zápis z 5. pracovního setkání  

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

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

Datum a čas realizované akce: 13. 2. 2017 15:30 – 17:00 

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Prvním bodem setkání byly probrány výsledky šetření zájmu základních škol v rámci ORP Konice o 

kroužky na DDM. Celkové výsledky zpracuje Mgr. Bc. jiřina Gallasová a budou jedním z výstupů 

pracovní skupiny. 

Program pro veřejnost nám přislíbil fotograf Mgr. Přivřel během měsíce května .Přijede na autorské 

čtení a s divadlem  klientů  denního stacionáře DC 90 Topolany u Olomouce.   Místo konání bude 

Galerie na zámečku. 

Podařilo se nám sehnat termín v červnu na besedu spisovatelky Kláry Smolíkové a J.W. Procházky. 

Nyní zjistíme zájem o besedu na základních školách a o jaký typ programu mají školy zájem.. 

K otázce propojení základních a mateřských škol s místními knihovnami jsme se shodly, že prvním 

krokem bude schůzka s ředitelkou RNDr.Lenkou Pruckovou  Knihovny  města Olomouce , která nám 

nabídla informace:jak má knihovna vypadat , jak mají knihovnice spolupracovat se školou a nápady 

na besedy.  

Další návrhy na besedy se spisovateli nebo ilustrátory dáme do seznamu i s kontakty a vytvoříme tak 

postupně tzv. BESEDNÍK. 

Pracovní skupina má zájem a chce podat  návrh na ORP Konice o přednášku na téma čtenářská 

gramotnost. 

Pracovní skupina dohodla termín 5. pracovního setkání – 23.2.2017 v 15.00. 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 přesné termíny a program beseda s Klárou Smolíkovou a J.W. Procházkou se zájmem 

základních škol 

 Zajistit přesný termín s panem  Přivřelem z Topolan 

 Získat nového člena do naší PS 

 Seznam knihoven s kontakty  

 

Zapsala dne 27. 2. 2017    Mgr. Bc Jiřina Gallasová- vedoucí PS 


