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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 14. 11. 2018 od 14:00 hod.    
 
Místo konání:  ZŠ Senice na Hané (ředitelna) 
 
Číslo zápisu: III. 
 
Přítomní:  Mgr. Bronislav Fojt, Mgr. Lenka Grulichová, Mgr. Ludmila  
   Hejsková, Mgr. Jana Kamená, Mgr. Kateřina Prucková   
   Ing. Kateřina Navrátilová 
 
Program jednání:  
1. Předseda PS přivítal přítomné členky a paní Ing. Navrátilovou, hlavní manažerku 
projektu, které předal slovo. 
 

2. Ing. Navrátilová seznámila přítomné členy s otázkami, které se týkaly financování PS 
a jednotlivých aktivit zařazených do akčního plánu PS, proplácením faktur za akce, 
možností nákupu různých pomůcek na akce zařazené do akčního plánu. V následné diskuzi 
zodpověděla Ing. Navrátilová další otázky týkající se problematiky financování, možnosti 
spolupráce s ostatními školami, jež nejsou zapojeny do Regionu HANÁ apod. 
 

3. Členové PS byli seznámeni s verzí akčního plánu PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

a k rozvoji potenciálu každého žáka. V následné debatě se členové PS domluvili na 

aktivitách pro nejbližší období: 

a) V rámci aktivity Dramatizace… zjistí Mgr. Fojt a Mgr. Kamená na svých školách (ZŠ 

Konice a ZŠ Brodek u Konice) zájem o sehrání divadelního představení pro ostatní školy. 

Pokud se aktivita uskuteční, bude nutné zajistit autobus pro přepravu dětí z okolních škol 

do prostor, kde se divadelní představení odehraje. 

b) V rámci aktivity Autorské čtení – Mgr. Grulichová je v kontaktu se spisovatelkou Petrou 

Štarkovou, která by uskutečnila přednášku o své literární tvorbě na ZŠ Horní Štěpánov.  
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c) V rámci aktivity Děti čtou dětem provedou členové PS průzkum trhu, zjistí, jaká je 

v současnosti nabídka dětských knih. Z nabídky si vyberou vždy jeden titul vhodný pro 

mladší školní věk – 1. a 2. třída (termín: konec listopadu 2018). K této knize zpracuje každý 

člen PS metodický – pracovní list; čímž vznikne 5 metodických – pracovních listů ke 

konkrétním titulům (termín: prosinec 2018). Z projektu MAP II bude následně pro školy 

spadajících pod Region HANÁ financováno 5 knih s vypracovanými metodickými – 

pracovními listy.  

 

Vedoucí skupiny poděkoval členkám za účast na setkání. 
 
    Úkoly, které vyplývají z dnešní schůzky:  
A. Zjištění zájmu-sehrání divadelního představení žáky ZŠ a G Konice a ZŠ Brodek u Konice 
pro žáky okolních škol 
B. Vybrání vhodné knihy pro aktivitu Děti čtou dětem (listopad 2018) a vytvoření 
metodického – pracovního listu pro tuto knihu (prosinec 2018) 
C. Naplánování další schůzky PS (leden 2019) 
 
 
Přílohy:  1. Pozvánka 
  2. Prezenční listina 
 
V Konici dne 19. 11. 2018  
 
Zapsal:              
           ……………………………………………….  
                 Mgr. Bronislav Fojt, v. r.   
  
 
Ověřovatel zápisu: 
               
                ……………………………………………… 
        Mgr. Ludmila Hejsková, v. r.  
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