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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 20. jednání dne 9.3.2020 od 14:00 – 16:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 

 

místo konání:  

Knihovna Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

 

Příprava textu k Čtefestu: 

V počátcích to byl festival jen pro školy a děti, ale když se do party organizátorů začali přidávat 
další lidé s dalšími nápady, vyrostl z toho týdenní festival pro širokou veřejnost. Díky projektu 
MAP II pro Třinecko jsme mohli pozvat více než dvacet autorů a autorek z Česka, Slovenska, 
Polska a dokonce i Ukrajiny.  Ti všichni budou po čtyři dny besedovat v Knihovně Třinec a 
navštěvovat školy a školky na Třinecku. Všechny tyto besedy, workshopy a autorská čtení 
budou pro děti zdarma!  

Dramaturgii odpoledních programů pro veřejnost si vzala na starost Veronika Dittrichová a Jan 
Delong. Je prima, když mohou spolupracovat lidé z různých profesí. U ČteFesTu zjišťujeme, že 
knihovníkům a učitelům to jde spolu dobře. Všechny nás spojuje záliba a láska k dobrých 
knihám a čtení.  

Tomáš chtěl od začátku, aby v rámci festivalu proběhla i konference pro učitele a knihovníky. A 
tak se začala připravovat v rámci Čtefestu velká páteční konference až pro 200 pedagogů a 
knihovníků. Díky projektu Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém je jeho škola už několik let 
zapojena, se podařilo připravit 30 vzdělávacích dílen zaměřených na různé podoby rozvoje 
čtenářské gramotnosti. Konference díky projektu dostala název Festival pedagogické inspirace 
a stala se součástí řady velkých pedagogických festivalů, které se již dříve konaly například v 
Karviné na ZŠ Mendelově, nebo v Praze na ZŠ Kunratice 

Máme za sebou celou řadu dlouhých schůzek, brífinků, porad, emailů, telefonátů, setkání, cest 
na jiné festivaly pro hledání inspirace a věříme, že výsledek bude stát za to. 
 

Termíny dalších setkání: 

10.3.2020 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Tomáš Otisk 


