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. 5 k přípravám projektu Divadelní festival základních škol,
konaného dne 30. 06. 2020 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. Markéta Ryšánková - ZŠ Čáslav Náměstí
Mgr. Dytrychová Jana - ZŠ Čáslav Masarykova
Mgr. Norbert Kobela - Manažer projektu a klíčových aktivit
Ing. Adéla Mocová Rybová - Koordinátor škol a projektů implementace
Omluveni:
Mgr. Jana Havránková - ZŠ Čáslav Náměstí
Program:
1) Další postup pro přípravu a organizaci Divadelního festivalu ZŠ (ročník 2019/2020)
2) Příprava a realizace Divadelního festivalu ZŠ (ročník 2020/2021)
3) Účetní doklady
ad 1) Realizace dalších aktivit bude po prázdninách a koronavirové krizi pokračovat v září
2020.
Na základě diskuse mezi všemi lektorkami divadelního festivalu bylo ujednáno, že závěrečné
přehlídky jednotlivých divadelních představení proběhnou v tento rok v jeden den 04. 12. 2020, přičemž:
-

začátek pro veřejnost (spolužáky) bude od 9:00 (příprava od 8:00)

-

začátek pro veřejnost (rodinné příslušníky) bude od 15:00 (příprava od 14:00)

-

předpoklad trvání jednoho „cyklu“ představení cca 3 hodiny

-

místo konání: Nová scéna Dusíkova divadla v Čáslavi

ad 2) Příprava a realizace bude probíhat od ledna 2021, přičemž závěrečné přehlídky
jednotlivých divadelních představení proběhnou v červnu, termíny a místo realizace budou na
začátku roku 2021 upřesněny.
ad 3) Účetní doklady – zaslat skeny koordinátorce projektu do emailu, nebo donést na příští
koordinační schůzku.
Předpoklad konání další koordinační schůzky je začátek října 2020, termín bude včas upřesněn
tak, aby vyhovoval všem zúčastněným.
Úkoly a podněty k diskusi na příští setkání:
-

příprava časového harmonogramu závěrečných přehlídek - délka jednotlivých
představení, pauzy, reflexe apod.

Zapsala:

Schválil:

------------------------------------Ing. Adéla Mocová Rybová

-----------------------------Mgr. Norbert Kobela

