
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ PRO TVOŘIVOU 
DRAMATIKU, z. s., ZA ROK 2017 
 
Registrace u MV v roce 1990: VSP/1-150/90-R 
Registrace právní subjektivity v roce 2014: Městský soud v Praze pod číslem oddíl L, 
vložka 155. 
IČ: 00537071 
 
Počet evidovaných členů STD k 27. 10. 2017: 831, z toho 112 řádných. 
 
Koordinační rada STD, zvolená na valné hromadě v roce 2015, pracovala v tomto 
složení: 
Hana Cisovská 
Pavel Vágai 
Gabriela Sittová 
Jakub Hulák (tajemník) 
Jaroslav Provazník (předseda) 
 
Revizní skupina: 
Vlasta Gregorová 
Nina Petrasová 
Jana Militká (po úmrtí Antonína Vejtasy zvolena v roce 2016) 
 
Kromě běžné agendy zajišťovala koordinační rada v roce 2017 např.: 
- ve spolupráci s českým střediskem ASSITEJ koncepci a přípravu přehlídky ke 
Světovému dni divadla pro děti a mládež, ve spolupráci s KVD DAMU podzimní 
přehlídku DVD v divadle DISK, koncepci a program jičínské celostátní dílny 
Dramatická výchova ve škole, celostátní dílny Tvorba-tvořivost-hra a dalších akcí, 
zejména kurzů dramatické výchovy; 
- vyřizování objednávek publikací (především tajemník); 
- příprava grantů; 
- přípravu nových grantů (Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy). 
 
Pokladníkem STD je paní Miluška Tomanová. Za vedení účtu a veškerých 
finančních dokumentů a za vyúčtovávání akcí obdržela M. Tomanová v roce 2017 
15 000 Kč na základě dohod o provedení práce. 
 
 
 
Přehled příjmů a výdajů za rok 2017 – k 31. 12. 2017: 
 
PŘÍJMY: 
publikace     23.924,-   
kurzovné a služby  848.330,- 
úroky          318,- 
dotace   724.000,-  
členské příspěvky    10.750,- 
Celkem          1,607.322,- 
 



VÝDAJE: 
materiál   100.536,- 
služby    929.984,- 
mzdy    343.315,- 
daně       60.585,- 
cestovné     37.245,- 
režie         5.595,42   
Celkem          1,477.260,42 
 
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2016: 
pokladní hotovost:        28.767,- 
zůstatek na účtu:      308.488,84 
Celkem      337.255,84 
 
GRANTY, které získalo STD na rok 2017: 
Granty od Ministerstva kultury:     
- na projekt Dílny dětského a mladého divadla a DV (včetně Nahlížení): 164.000,- 
- příspěvek na Dětskou scénu (vč. navýšení):     460.000,- 
Granty od Magistrátu hl. m. Prahy:    
- Přehlídka divadel pro děti a mládež:          70.000,- 
- krajská přehlídka Otvírání (spolupořadatelství):        30.000,- 
Celkem          724.000,- 
 
 
STD A JEHO MÍSTO A FUNKCE V OBORU DV: 
 
Vývoj oboru ovlivňují dvě důležité poradní skupiny – kromě pedagogů 
specializovaného pracoviště KVD DAMU: 
- odborná rada pro dětské divadlo (v ARTAMĚ); 
- redakční rada Tvořivé dramatiky. 
Členská schůze STD je další příležitostí k tomu reflektovat obor a dávat podněty k jeho 
rozvoji, jako jsou např.: 
- přehlídky divadelní a recitační (dětské i středoškolské) – celostátní, krajské, 
okresní…, 
- vzdělávací akce a dílny (celostátní dílna DV ve škole v Jičíně, kurzy DV…), 
- časopis Tvořivá dramatika, 
- situace DV ve školských dokumentech, 
- situace DV v praxi... 
 
Pro informovanost v oboru se osvědčuje, že STD provozuje webové stránky 
(www.drama.cz), jejichž nová verze je těsně přes spuštěním. Redakce webových 
stránek: Jakub Hulák a Jaroslav Provazník. 
 
 
 
AKCE, KTERÉ STD V ROCE 2017 PŘIPRAVILO A POŘÁDALO: 
 
- Dramatická výchova ve škole, 22. celostátní dílna dramatické výchovy – Jičín 21.–
27. září 2017. 
 

http://www.drama.cz/


- Tvorba-tvořivost-hra, 19. celostátní dílna komplexní estetické výchovy – Liberec 
5.–8. října 2017; spolupráce: Centrum estetických aktivit dětí a mládeže v ARTAMĚ. 
 
- Nahlížení, 28. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla 
v Bechyni – 19.–22. 10. 2017. 
 
- Dlouhodobé základní kurzy dramatické výchovy (akreditované MŠMT) pro 
učitele z praxe, konané v Praze v CTD: 
> třísemestrální kurz DV pro současnou školu – listopad 2016–únor 2018 (hl. lektoři: 
František Oplatek a Gabriela Zelená Sittová) 
> dvousemestrální kurz Dramatická výchova v mateřské škole – říjen 2017–květen 
2018 v ZŠ Dolní Měcholupy (hl. lektorka Alžběta Ferklová, další lektoři: V. 
Gregorová, H. Švejdová, H. Švecová, E. Machková, P. Sovová, L. Jíšová ad.). 
 
- Dílny v rámci pražské krajské přehlídky Otvírání ’17 – praktické, tvůrčí dílny 
dramatické výchovy, dětského divadla a přednesu pro děti z dětských souborů ve 
dnech 1.–2. dubna 2017 v Karlínském spektru.  
 
  

AKCE, NA NICHŽ SE STD PODÍLELO (KONCEPČNĚ NEBO FINANČNĚ): 
 
- Dětská scéna ’17 – 46. celostátní přehlídka dětského divadla a Celostátní 
přehlídka dětských recitátorů ve Svitavách – 9.–15. 6. 2017.  
 
- 17. přehlídka českého centra ASSITEJ ke Světovému dni divadla pro děti a 
mládež v Praze v Divadle v Celetné – 19.–22. 3. 2017. STD se na akci podílelo 
zajištěním několika inscenací. Na přehlídku získalo grant od Magistrátu (v roce 2016 
70.000 Kč). 
 
- 5. setkání dramacenter v Hradci Králové – 9.–11. 3. 2017. 
 
- Podzimní dílna dětského a mladého divadla DVD (Dramatika-výchova-
divadlo) v divadel DISK, DAMU ve dnech 27.-29. 10. 2017. Hlavním organizátorem 
akce byla KVD DAMU (na organizaci se podíleli posluchači KVD). 
 
  

EDIČNÍ AKTIVITY STD: 
 
- Podíl na Tvořivé dramatice a Dětské scéně, textové příloze (spolu s ARTAMOU a 
KVD DAMU). 
 
  

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY: 
 
- STD je členem mezinárodní organizace IDEA (International Drama/Theatre and 
Education Association) a světové organizace AITA/IATA. 
 
- V roce 2018 se bude konat 15. světový festival dětského divadla v Lingenu 
v Dolním Sasku (SRN). 
 
Zapsal: J. Provazník 


