
 

 

 

 
Kampaň Celé Česko čte dětem® zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní knihovna ČR a 
Dětský fond OSN UNICEF. Zesnulý prezident Václav Havel měl od roku 2006 osobní záštitu nad kampaní. V roce 2015 převzal záštitu kardinál 
Dominik Duka. 

Celé Česko čte dětem, o. p. s.               E-mail: info@ctemedetem.cz, skanderova@ctemedetem.cz 
Sídlo: Janáčkova 10/1426, 702 00 Ostrava               tel.: 774 782 191, 777 074 664 
Doručovací adresa: Odboje 118/3, 737 01 Český Těšín                                      www.celeceskoctedetem.cz
    

           leden 2019, Český Těšín 

 

 

Tisková zpráva 

Nadace Jistota KB vloni znovu podpořila vlajkový projekt kampaně Celé Česko čte dětem – Babička 

a dědeček do školky 

 

Společnost Celé Česko čte dětem s podporou Nadace Jistota KB nabídla ke konci roku 2018 opět 

seniorům možnost předčítat dětem pohádkové příběhy a povídat si o nich. Projekt Babička a dědeček 

do školky vzbuzuje pozitivní ohlasy u dětí, rodičů i zapojených seniorů po celé zemi. 

 

„Po dvou školkách v Ostravě a v Bohumíně a jednu školku ve Slezském Hrádku se nám podařilo vloni úspěšně 

zapojit a po čtyřměsíčním docházení seniorů nyní projekt vyhodnocujeme,“  říká Monika Škanderová, manažerka 

kulturních projektů Celé Česko čte dětem. „Nadaci Jistota KB jsme oslovili již podruhé a jsme rádi, že jsme podporu 

získali i v loňském roce“, dodává Škanderová.  

 

A jak takový projekt v mateřských školách funguje? Dopoledne přichází do školky senior, oblékne si pohádkový 

plášť a začne malým posluchačům číst z připravené dětské knížky. Pak si s dětmi o pohádce povídá, kreslí obrázky 

nebo hraje s dětmi hry. Na konci své návštěvy rozdá vytištěnou krátkou pohádku na „domácí čtení", kterou si děti 

odnesou domů. Rodiče tak dostávají za domácí úkol přečíst svým ratolestem příběh z pohádkového bloku. Druhý 

den se babička či dědeček dětí ptají, o čem byla „domácí“ pohádka, proto rodiče plní úkoly svědomitě. 

 

„Projekt Babička a dědeček do školky propojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Společné chvíle při čtení 

s babičkou a dědečkem přináší malým i velkým radost a potěšení. Snažíme se projektem ovlivňovat i rodiče 

a podpořit kontinuitu či zavedení rituálu předčítání v rodinách, protože bohužel stále řada dětí vyrůstá v jazykově 

nepodnětném prostředí“, říká Eva Katrušáková, ředitelka neziskové organizace Celé Česko čte dětem. 

 

Projekt startoval v roce 2012 a od té doby se do něj zapojilo přímo  pod vedením organizace Celé Česko čte dětem 

více než 200 mateřských škol, dalších téměř 300 si jej připravilo samo na základě zkušeností jiných zařízení. 

V pilotních třídách projekt přímo ovlivnil 12,000 dětí, dalších 18,000 nepřímo. Ve školkách četlo na 800 seniorů.  
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