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ANGLICKÉ DIVADLO 

Vážení angličtináři, 

v návaznosti na úspěšnou realizaci semináře „Angličtina s divadlem“ s Mgr. Bárou Dočkalovou si vás 

dovolujeme informovat o zahájení dříve avizované aktivity ANGLICKÉ DIVADLO, která je jednou 

z možností zatraktivnění studia anglického jazyka pro vaše žáky zajímavou formou, a to prostřednictvím 

tvorby krátkého divadelního představení. 

Do této aktivity se mohou zapojit pedagogové vyučující anglický jazyk ze základních škol na Rožnovsku. Do 

aktivity se mohou přihlásit i ti pedagogové, kteří se nezúčastnili výše zmíněného semináře Angličtina 

s divadlem. 

Aktivita Anglické divadlo spočívá ve vytvoření divadelních týmů složených z žáků základních škol, které 

budou pod vedením pedagoga připravovat divadelní představení v angličtině. Tato představení budou 

v závěru tohoto školního roku představena spolužákům, pedagogům a rodičům. 

Jak bude vše tedy probíhat? 

Pedagogové, kteří mají zájem se aktivity zúčastnit, se mohou přihlásit od dnešního dne do 10. 2. 2020 

zasláním e-mailu na adresu: petra.satankova@maproznovsko.cz s uvedením počtu utvořených divadelních 

týmů a uvedením věkové kategorie žáků dle níže stanovených pravidel.  

Pravidla aktivity: 

1. Výběr žáků do divadelního týmu / týmů je v kompetenci pedagoga – prosím, informujte nás o počtu 

týmů a věkovém složení žáků jednotlivých týmů. Divadelní týmy mohou být i smíšené (děti 

z různých ročníků).  

2. Počet žáků ve skupině - bez omezení. 

3. Téma představení - dle výběru a domluvy mezi pedagogem a žáky. 

4. Délka představení - 5 - 15 min. 

5. Na škole může vzniknout i více divadelních týmů. Jeden pedagog může vést max. 3 týmy. 

6. Z jedné školy se může zapojit více pedagogů. 
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7. Prezentace představení jednotlivých týmů plánujeme na konci května 2020 v kině Panorama 

v Rožnově pod Radhoštěm. Přesný termín a čas konání bude upřesněno dle počtu přihlášených 

divadelních týmů. 

 

Každý zapojený pedagog může být za své vedení divadelního týmu / týmů finančně odměněn z finančních 

prostředků projektu MAPII. V případě zájmu o odměnu bude s pedagogem sepsána Dohoda o provedení 

práce. Za práci spočívající ve vedení jednoho týmu může pedagogovi náležet odměna až do výše 25 

hodin (1 hod = 200 Kč). Odměna může být poskytnuta například za následující činnosti - příprava scénáře, 

nacvičování divadelního představení mimo výuku apod. Odměna bude vyplácena vždy na základě výkazu 

práce, který pedagog zašle vždy na konci měsíce na adresu petra.satankova@maproznovsko.cz. Formulář 

výkazu práce bude pedagogovi zaslán po přihlášení. 

V případě, že pedagog povede více týmů (max. 3) může si zažádat o odměnu za vedení každého týmu. 

Každý tým však musí být veden v jiný čas a musí předvést jiné divadelní představení. Pedagog vše doloží 

v již zmíněném výkazu práce. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se zapojení se do této aktivity a následné realizace Anglického 

divadla jsou vám k dispozici členové týmu: 

Bc. Petra Šatánková - T: 777 793 716; E-mail: petra.satankova@maproznovsko.cz 

Ing. Martina Novosádová - T:777 827 001; E-mail: martina.novosadova@maproznovsko.cz 

 

 Za realizační tým se na vaši účast těší, 

 

Ing. Martina Novosádová 

hlavní manažerka projektu MAPII 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 20.1.2020 


