
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis z koordinační schůzky č. 2 k přípravám projektu Divadelní festival základních škol, 

konaného dne 8. 10. 2019 v 15:00 hod. – 16:30 v kavárně U Seidlů (Klimenta Čermáka 45, 

286 01 Čáslav). 

Přítomni:  

Mgr. Klára Fidlerová - Gymnázium Čáslav 

Mgr. Jindra Chejnová – ZŠ Vrdy 

Bc. Lucie Kopecká - ZŠ Jana Václava Sticha Punta Žehušice 

Mgr. Jana Havránková - ZŠ Čáslav Náměstí 

Mgr. Markéta Ryšánková - ZŠ Čáslav Náměstí 

Mgr. Norbert Kobela - Manažer projektu a klíčových aktivit 

Ing. Adéla Mocová Rybová - Koordinátor škol a projektů implementace 

Omluveni:  

Mgr. Dytrychová Jana - ZŠ Čáslav Masarykova 

Program: 

1) potvrzení účasti/neúčasti na festivalu 

2) diskuse nad místem realizace jedné ze závěrečných přehlídek divadelních představení 

(prostory Diakonie v Čáslavi) 

3) odborný seminář zaměřený na dramatické hry 

4) vyhotovení pamětních „placek“ pro herce za účast na minulém ročníku festivalu 

5) diskuse nad tématy jednotlivých divadelních představení 

ad 1) Účast na divadelním festivalu v roce 2019/2020 z interních organizačních důvodů odmítlo 

Rodinné centrum Kopretina. Účast v roce 2020/2021 ale přislíbilo. 

Diskutovalo se nad možností vytvoření dvou divadelních souborů na ZŠ Čáslav Masarykova a 

oslovení Základní umělecké školy Čáslav a ZŠ Žleby. 

ad 2) Na koordinační schůzce č. 1 byla diskutována změna místa konání závěrečné přehlídky 

divadelních představení (Diakonie Čáslav). Pavel Apolen, manažer podpůrných služeb 

Diakonie Čáslav, podal návrh na zakomponování závěrečné přehlídky do jedné z domovských 

akcí Diakonie.  

Dále byla diskutována „mokrá varianta“ místa konání závěrečné přehlídky – Dusíkovo divadlo, 

Nová scéna.  



   

   

ad 3) Byla diskutována možnost oslovení Anny Hrnečkové, divadelní lektorky, za cílem 

organizace odborného workshopu zaměřeného na dramatické hry, ukázky realizace dětských 

představení apod. Termín tříhodinového workshopu bude stanoven nejdéle na první polovinu 

listopadu. 

ad 4) Design byl odsouhlasen, do 18. 10. 2019 bude potvrzen počet účinkujících v minulém 

roce a pak bude zadána výroba. 

ad 5) Jednotlivá témata budou přizpůsobena věku a schopnostem herců, bude se jednat o 

pohádky, pověsti nebo slavné osobnosti s důrazem na prezentaci školy a regionální identitu. 

Další koordinační schůzka se bude konat přibližně za měsíc, termín bude včas upřesněn tak, 

aby vyhovoval všem zúčastněným. 

Úkoly a podněty k diskusi na příští setkání: 

- oslovení ZUŠ Čáslav, popř. ZŠ Žleby co by potenciálních účastníků divadelního 

festivalu 

- finální potvrzení účastníků festivalu 2019/2020 

- pozvání Pavla Apolena, manažera podpůrných služeb Diakonie Čáslav na koordinační 

schůzku č. 3 

- vyhotovení pamětních „placek“ pro herce za účast na minulém ročníku festivalu 

- změna místa konání závěrečné přehlídky jednotlivých divadelních představení (za 

zahradu Diakonie v Čáslavi)  

 

Zapsala:  Schválil:  

    

 

-------------------------------------      ------------------------------ 

   Ing. Adéla Mocová Rybová      Mgr. Norbert Kobela 


