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Literárně-dramatický obor 
předběžný plán akcí šk. roku 2022/2023 Choceň 

1. Zápis – informační schůzka se bude konat dne 7. 9. 2022  

2. VÝUKA LDO – bude zahájena ve (středu) 14. 9. 2022 skupinou B dle pravidelného rozvrhu 

    

3. SOUSTŘEDĚNÍ LDO 

Soustředění se uskuteční v Nekoři, rekreačním středisku Lorien od 23.9. do 25.9.2022 

Účast dítěte je nutné nahlásit nejpozději do 15.9.!!!  

Částku 1200,- Kč společně s návratkou mi přineste nejpozději do pátku 19.9.  

 Peníze můžete také zaslat na účet: 2208649123/0800 – nezapomeňte do poznámky zadat jméno a 
příjmení dítěte, za které peníze posíláte.  

 

4. Představení pro žáky  

a. Zájezd do divadla Polárka v Brně (představení + divadelní workshop) v období leden / únor – 

bližší informace budou v závěru roku 2022 

b. představení budu v tomto roce plánovat dle epidemiologické situace. Budu vás o nich včas 

informovat.   

 

5. Změny výuky 

 Národní přehlídka „Pedagogická poema 2022“ 

9.11.2022 (středa) / odpadá výuka skupin A i B 

 Výuka nahrazena v rámci soustředění LDO  

 

6. Workshopy 

 WORKSHOP Být profesionálním hercem? pod vedením herečky Kamily Janovičové  

Termín: ??? 

Cena: ??? 

Skupiny tvořeny max. 15 účastníky 

Noví žáci mají možnost se na workshop přihlásit emailem, telefonicky nebo použít elektronický 

rezervační systém → (musíte ovšem vyčkat na termín!!) 

 

 WORKSHOP Šermu pod vedením herce a šermíře Petra Sýkory  

Termín: ??? 

Cena: ??? 

Skupiny tvořeny max. 15 účastníky 

Noví žáci mají možnost se na workshop přihlásit emailem, telefonicky nebo použít elektronický 

rezervační systém → (musíte ovšem vyčkat na termín!!) 

 

https://www.supersaas.cz/schedule/Literarne-dramaticky_obor/Vyuka_LDO 

o Na workshopy se letos zájemci hlásí emailem, zapíší se na papír vedle nástěnky, elektronickým 

rezervačním systémem 

 

7. Moderování besídek a koncertu hudebního oboru 

o žáci LDO by se měli podílet na pořádání hudebních besídek, co se týká průvodního slova. 

(Jedná se o součást výuky LDO – interpretace textu, artikulace, naučit se reprezentovat, 

osobní přístup) Zájemci o moderování se mohou již předem hlásit  

https://www.supersaas.cz/schedule/Literarne-dramaticky_obor/Vyuka_LDO
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8. Vánoční koncert 

14. 12. 2022 v 17:00 v Panském domě – moderování žáky LDO – žáci, kteří by si chtěli vyzkoušet 

moderování, se u mě mohou sami hlásit.  

 

9. Organizace výuky: 

Výuka Literárně-dramatického oboru (dále jen LDO) bude ve školním roce 2022/2023 probíhat 

kolektivní formou (ve skupinách). Výuka bude organizována ve smíšených ročnících v max. počtu 10 

žáků. Skupiny budou nazvány opět posloupně dle abecedy – A a B1 (budou vytvořeny 2 skupiny). Výuka 

bude probíhat v bloku 2 až 3 vyučovacích hodin, které jsou stanoveny časovou dotací ŠVP2. 

Přestávky se v daných blocích nebudou konat v pravidelných intervalech (po 45 minutách), ale dle potřeb 

výuky. Výuka bude dále probíhat v koncertním sále ZUŠ. Ve výjimečných případech může být výuka 

LDO přesunuta do jiných prostor ZUŠ. Pro otevření dveří při příchodu k ZUŠ, žáci zvoní na zvonek 

s nápisem (koncertní sál).  

 

10. VÝSTUPY ŽÁKŮ LDO – druhé pololetí školního roku 2022/2023 – všechny inscenace 

vznikají na základě výuky jednotlivých smíšených ročníků – nejedná se o samovolný vznik inscenací. 

Inscenace a tedy i závěrečný výstup je stále chápán jako nezbytná součást výuky a má ověřit získané 

kompetence žáků za celkové období studia. Vzhledem k loňskému výpadku navážeme na pokračování 

v tvorbě inscenací.  

 Skupina A – ? 

 Skupina B – ? 

Obě inscenace budou upraveny dle rozložení a změn jednotlivých skupin.  

11. VÝLET ŽÁKŮ LDO  

úterý 20. 6. 2023 (místo výletu bude určeno v závěru školního roku) 

 

                                                 
1
 Názvy skupin platí vždy pouze pro daný školní rok.  

2
 Školní vzdělávací program – aktualizovaný pro školní rok 2015/2016.  


