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Milí rodiče, milí žáci.  

Ve školním roce 2019/2020 probíhal v našem Sdružení – BES, z.s. 
projekt s názvem Divadelní kroužek handicapovaných dětí.  

Dramatický kroužek, jako jedna z volnočasových aktivit, vznikl již 
v roce 2000 a využívá  metod dramaterapie, muzikoterapie, 
arteterapie, dramatické výchovy.  

Scházíme se 1x za 14 dní, v případě nutnosti – přípravy divadelních 
představení – se scházíme častěji. 2x ročně spíme ve škole. 
Snažíme se o rozvoj komunikačních kompetencí, schopnost 
soustředění, improvizace, empatie pomocí hraní rolí, různých her 
pro rozvoj těchto schopností. Využíváme také hru s loutkou.  

Divadelní představení nacvičujeme na různé akce jako jsou: Oříšek 
hledá talent, Festival dětské divadelní tvorby ARÉNKA, divadelní 
představení žáků ostravských škol HRAJEME DIVADLO!!! apod.  
Naším snem bylo uspořádat vlastní divadelní přehlídku, která by se 
stala pravidelnou každoroční akcí. 

Za finanční podpory společnosti Čeps, a.s. se sen stal skutečností… 
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Děkujeme, že se zajímáte… 
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Cíl a stručný obsah projektu: 

Naše sdružení uspořádalo v měsíci prosinci 2019 divadelní soutěž 
handicapovaných dětí s názvem ,,DUHOVÁ přehlídka talentů aneb 
každý jsme originál!“  

Cílem tohoto projektu bylo zajistit finanční prostředky pro ozvučení 
divadelní přehlídky.   

 

Fotky 
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Oslovili jsme emailem celou řadu neziskových organizací a 
základních škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním tělesně 
i mentálně handicapovaných dětí, volnočasovými aktivitami těchto 
dětí, a některé tyto organizace projevily zájem se akce účastnit. 

Zrealizovali jsme talentovou soutěž pro handicapované žáky 
základních škol, jejichž postižení je pro ně značně omezující a 
v mnoha případech stigmatizující, ale přesto měli chuť ukázat svůj 
talent a naučit se něco nového od svých vrstevníků z jiných škol či 
organizací. V rámci přehlídky měli možnost vystoupit divadelní 
skupiny i jednotlivci s předem připraveným programem, a to 
pěveckým, tanečním, recitačním či divadelním.  

Foto 
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Z celé akce byl pořízen VIDEOZÁZNAM, který je v souladu 
s GDPR prezentován na webových stránkách sdružení a školy 
www.specialniskola.cz spolu s popisem celé přehlídky, všichni 
účastníci i diváci divadelní přehlídky rovněž obdrželi 
informační brožuru. Tato brožura je v tištěné podobě připravena 
dobrovolníky sdružení – BES a obsahuje základní informace o 
akci. 

Fotky 
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Divadelní přehlídku posoudila pětičlenná komise, složená 
z dobrovolníků Sdružení – BES, první tři místa byly oceněny 
speciální věcnou cenou, všichni ostatní zúčastnění obdrželi 
drobné upomínkové předměty, vše opatřeno logem společnosti 
ČEPS. Dále jsme připravili upomínkové reklamní placky se 
spínacími špendlíky, taktéž s logem společnosti ČEPS, a.s. 

 

Foto 
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Sdružení – BES, z.s. realizaci přehlídky zajistilo a současně si 
Dramatický kroužek sdružení připravil divadelní představení.  

Akce byla otevřena veřejnosti, rodinným příslušníkům, přátelům, 
spolužákům účinkujících dětí. 

Foto 
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