Tisková zpráva
18. 6. 2018
Proběhla velmi zajímavá přednáška "Etiketa nezřídka, naše první vizitka"
V rámci projektu Místní akční plánování rozvoje vzdělávání II v ORP České Budějovice (MAP
II ORP ČB) se ve středu 13. června 2018 uskutečnil soubor přednášek "Etiketa nezřídka,
naše první vizitka" s lektorem Janem Holatou, expertem a průvodcem světem
společenské etikety a vybraného chování. Akce se konala v koncertním sále ZUŠ
Bezdrevská 3 v Českých Budějovicích.
Na úvod nás zde přivítal ředitel školy Mgr. Němeček a také starosta obce Sedlec jako
zřizovatele MŠ Sedlec Ing. Houba, který byl iniciátorem celé této akce a rád by, aby se
téma etikety a slušného chování dostalo do všech škol, povinně se vyučovalo a celkově se
zlepšilo chování dětí a žáků.
Přednáška trvala od 9.30 do 14.30 hodin a byla rozdělena na témata Každodenní kontaktní
situace a dobré mravy (znalost dětí a jejich povědomí o společenské hierarchii mezi
dospělými a svými vrstevníky, představování, oslovování, podávání ruky), Etiketa stolování
(základní znalosti chování u stolu, držení příborů, jak jdou jednotlivé chody za sebou, proč se
na špagety používá jiný příbor než u ryby, pojídání některých pokrmů rukou není vždy
společenská chyba apod.) a Vystupování dětí na veřejnosti (chování ve školce, škole při
vyučování, v divadle, v dopravních prostředcích, na ulici; zaměření i na dnešní moderní
dobu).
Akce se zúčastnilo zhruba 30 osob především z řad zástupců škol, dále zřizovatelů,
krajského úřadu a magistrátu města ČB, a také zhruba 60 žáků dvou 9. tříd Základní školy
Matice školské, které téma zaujalo, a na lektora měli spoustu dotazů a poznámek. I tyto
zpětné reakce nás přesvědčily, že téma si zaslouží větší pozornost, a budeme se mu v rámci
projektu MAP II ORP ČB věnovat i nadále.
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