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Název PS: Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnos  a
k  rozvoji potenciálu každého žáka

Datum konání: středa 13. 2. 2019 od 14:00 hod.   

Místo konání: ZŠ Brodek u Konice (sborovna)

Číslo zápisu: IV.

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

Program jednání:
1. Předseda PS přivítal přítomné členky a poděkoval Mgr. Kamené za zajištění místnos  
k setkání a za občerstvení.

2. Následně představili členové PS své pracovní listy, které vytvořili k předem určeným 
knihám. Jelikož byly jednotlivé pracovní listy různého formátu, případně neobsahovaly 
jednotnou strukturu (úvodní stranu, metodický pokyn), domluvili se členové, že výsledný 
text bude v jednotném formátu, se stručným metodickým pokynem, doporučením, pro 
kterou třídu je text vhodný, a uvedením správných odpovědí. Než se vyhotoví konečná 
verze dokumentu, proběhne v měsíci březnu na školách pod patronací členů PS ověření 
textů a schopnost dě  tyto pracovní listy zvládnout.
Předseda PS pošle na mailové adresy členek skupiny vzorovou úvodní stranu, podle níž 
doplní své pracovní listy o anotace, údaje z ráže apod. 
Teprve poté budou zaslány verze pracovních listů předsedovi PS, který vytvoří jednotnou 
formu dokumentu. 
Členům PS byl předán soubor 5 knih, ke kterým se zpracovávají pracovní listy a jež byly 
zakoupeny z prostředků Regionu Haná. 

3. V následujícím bodě setkání se řešila otázka dalších ak vit spojených s činnos  PS. 
Mgr. Kamená informovala, že na školu v Brodku u Konice došla nabídka z Divadélka pro 
školy Hradec Králové s možnos  sehrát pro školu divadelní představení. Jelikož už na škole 
bylo sehráno představení na podzim 2018, nebylo by vhodné sehrání dalšího představení 
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ve stejném šk. roce, a proto by se ak vita přesunula na podzim šk. roku 2019/2020. 
Divadelního představení by se zúčastnili i žáci ze ZŠ v Horním Štěpánově.
Mgr. Hejsková navrhla účast na divadelním představení v rámci projektu Listování, tento 
program nabízí i Městské divadlo v Prostějově. Program je ale nutné zamluvit dopředu. 
Návrhem je tedy, aby se po vyhlášení programu na školní rok 2019/2020 (srpen – září) 
zajis lo divadelní představení pro několik škol (předpokladem je výběr představení pro 
ročníky 2. stupně ZŠ).
Mgr. Grulichová sdělila, že spisovatelka P. Štarková za m neposlala žádný volný termín pro
přednášku o svých knihách, čímž zřejmě možnost této akce pro stávající školní rok padá. 

4. Jelikož nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky, poděkoval vedoucí PS členům za účast
a ukončil setkání.

Přílohy: 1. Pozvánka
 2. Prezenční lis na

V Konici dne 19. 2. 2019 

Zapsal:  
    ……………………………………………….

         Mgr. Bronislav Fojt, v. r. 

Ověřovatel zápisu:
  

         ………………………………………………
Mgr. Lenka Grulichová, v. r. 
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