
 

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

Zápis z 6. pracovního setkání  

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

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

Datum a čas realizované akce: 23. 2. 2017 15:00 – 17:00 

Fotodokumentace: viz. příloha č.1 

Přítomní: viz. příloha č. 2 prezenční listina 

Prvním bodem setkání byly probrány termíny besed Kláry Smolíkové  a J.W.Procházky. byl vybrán 

termín 22.6. 2017 na základních školách Konice a Bohuslavice. Program si vyberou paní učitelky a 

zašlou vedoucí mailem. 

Pan  Přivřel nám dal květnový termín  autorského čtení, divadla a výstavy fotografií , ale ještě upřesní 

datum. Probíhat bude vše na zámku v Konici. Úkolem naši skupiny je tento projekt uspořádat a 

vytvořit letáčky na akci. 

Podařilo se nám napodruhé domluvit termín s ředitelkou RNDr. Lenkou Pruckovou  Knihovny města 

Olomouce. Schůzka bude probíhat 28.2.2017 v 16.00 i s pracovnicí dětského oddělení, která nás 

provede knihovnou. 

Pracovní skupina se dohodla, že vytvoří seznam knihoven v ORP Konice, které by mohli spolupracovat 

se základními školami. V seznamu bude uvedena návštěvní doba, spolupráce se školou a vybavenost 

knihovny. 

Také jsme si dali za úkol, na školách v ORP Konice  najít vždy jednoho učitele, tzv. metodika českého 

jazyka pro vzájemný komunikační kanál.  

Posledním bodem byl námětovník na rozvoj čtenářské gramotnosti. Velkým přínosem bude pracovní 

schůzka s ředitelkou Knihovny města Olomouce. Tento námětovník bude jedním z výstupů naší 

skupiny. 

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

postupně tzv. BESEDNÍK. 

Pracovní skupina dohodla termín 7. pracovního setkání – 28.2.2017 v 16.00. Místo setkání – 

Knihovna města Olomouce  

Členové pracovní skupiny se shodli na následném postupu: 

 Zajistit  program besedy s Klárou Smolíkovou a J.W. Procházkou se zájmem základních škol 

 Zajistit přesný termín s panem Přivřelem z Topolan 

 Seznam knihoven s kontakty  a besedník 

 

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


