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Z Á P I S  z  P S  

 

Název PS:  Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a 

k  rozvoji potenciálu každého žáka 

 
Datum konání: středa 27. 3. 2019 od 13:30 hod.    
 

Místo konání:  MAS Region HANÁ (zasedací místnost, náměstí T.G. 
Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané) 

 
Číslo zápisu: V. 
 
Přítomní:  Mgr. Bronislav Fojt, Mgr. Lenka Grulichová, Mgr. Ludmila  
   Hejsková, Mgr. Jana Kamená, Mgr. Kateřina Prucková, 

Ing. Kateřina Navrátilová, Milada Dosedělová 

 
Program jednání: 
  

1. Kateřina Navrátilová (hlavní manažerka) přivítala přítomné členy, zahájila jednání PS. Byla 

představena paní Milada Dosedělová, která bude po K. Navrátilové přebírat PS Čtenářská 

gramotnost z důvodu odchodu K. Navrátilové na mateřskou dovolenou. Dále se řešilo odstoupení 

vedoucího PS (B. Fojt). Místo p. Fojta bude na jeho pozici nově od dubna 2019 působit Lenka 

Vévodová ze ZŠ a G Konice. Hl. manažerka poděkovala dosavadnímu vedoucímu PS za jeho práci 

pro PS. 

 

2. Následně představili členové PS své pracovní listy, které vytvořili k předem určeným knihám. 

Pracovní listy byly sjednoceny podle připraveného vzoru p. Fojta. Pracovní skupina ještě dopracuje 

úvodní list, který bude obsahovat seznam publikací, povinnou publicitu, atd. V měsíci dubnu 

proběhne na školách pod patronací členů PS ověření textů a schopnost dětí tyto pracovní listy 

zvládnout. Poté se můžou pracovní listy distribuovat spolu s publikacemi do školy v území 

(předpoklad květen – červen 2019). Publikace spolu s pracovními listy předá do jednotlivých škol 

realizační tým projektu.  
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Dále pracovní skupina dle seznamu škol rozdělí zbylé finance na nákup publikací (tzn. každá škola 

zapojená do projektu obdrží finanční rámec, za který si bude moci publikace pořídit.) Pracovní 

skupina určí finanční rámec pro jednu školu, vytvoří průvodní dopis pro školy s žádostí, aby 

v daném rozpočtu dodaly seznam knih. Region HANÁ zajistí nákup a distribuci publikací. Nákup knih 

pro MŠ zajistí pracovní skupina mateřské školy.  

 
 

3. Nadále zůstává v řešení nabídka divadélka v Hradci Králové s možností sehrát pro školy divadelní 

představení. J. Kamená zjistí nabídku divadélka pro příští školní rok 2019/2020, zjistí cenu jednoho 

divadelního představení, eventuelně i kolik divadelních představení v jeden den by byl soubor 

z Hradce Králové schopen zrealizovat. O divadelní představení má zájem ZŠ Horní Štěpánov a ZŠ 

Brodek u Konice. Pracovní skupina zjistí zájem o toto divadelní představení i v ostatních školách 

v území působnosti projektu. Je potřeba hlídat rozpočet na tuto aktivitu. L. Hejsková má nabídku i 

od Šumperského divadla – témata nemají, pracovní skupina by si ho musela vymyslet.  

 

4. Aktivita Listovaní – zůstává v řešení. Pracovní skupina zjistí bližší info (návrh divadelního 

představení dle jejich programu na příští školní rok 2019/2020, cena divadelního představení, 

zafixovat termíny). Opět princip spolupráce několika škol v území působnosti projektu. Je potřeba 

hlídat rozpočet na tuto aktivitu. 

 
5. Autorská a umělecká čtení – rozpočet na tuto aktivitu je daný. První kdo sérii autorských a 

uměleckých čtení plánuje je ZŠ Senice na Hané ve spolupráci se ZŠ Náměšť na Hané (červen 2019). 

Lektorkou bude Ivona Březinová. Paní Prucková dodá podrobnější informace o tom, kolik bude 

autorské čtení stát. Je potřeba aktivitu zdokumentovat, fotodokumentace, udělat pozvánku, nebo 

plakátek, napsat hodnotící zprávu z akce (např. co bylo tématem, kolik dětí se zúčastnilo, atd.). 

Pracovní skupina má za úkol vytipovat další lektory na autorská a umělecká čtení.  

 

Termín příštího setkání je stanoven na 15. 05. 2019 od 14:00 hod. v ZŠ Horní 

Štěpánov. I nadále může PS využít prostory MAS Region HANÁ.  

 

Přílohy:  1. Pozvánka 

  2. Prezenční listina 
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V Náměšti na Hané dne 31.03.2019  

 

Zapsala:              

             ……………………………………………….

                         Ing. Kateřina Navrátilová, v.r.  

 

mailto:region.hana@regionhana.cz
mailto:mapkonice@regionhana.cz
mailto:mapkonice@regionhana.cz

