Etika a etiketa aneb vychovávejme děti ke kráse
P R O J E K T P R O Z Á K L A D N Í Š K O LY

C Í L E P R OJ E KT U

Proč to děláme
Spojením morálních zásad (etika) a pravidel slušného
chování (etiketa) jsme vytvořili projekt, který umožní
dětem získat nové dovednosti a poznávat krásná místa,
která úzce souvisí s historií naší země.
Díky laskavému přístupu vedení Francouzské
restaurace Art Nouveau v Obecním domě v Praze
můžeme ukázat i těm dětem, které by ji třeba nikdy v
životě se svými rodiči nenavštívily, nejkrásnější secesní
restauraci v Evropě, možná i na světě. Mohou tu
ochutnat vyhlášené pokrmy a poznat tu nejvyšší
gastronomii. Seznámí se s krásou prostor Obecního
domu a nechají se unášet historií, jíž byla tato
budova svědkem.
Našim cílem je umožnit dětem, které by se do
neobyčejných prostor Obecního domu v Praze možná
nikdy nepodívaly, poznat jejich krásu a uvidět vše na
vlastní oči, a to za minimální náklady.
Výuka stolování ve Francouzské restauraci Art Nouveau

Jaký to má smysl?
S ČÍM DĚTI SEZNÁMÍME

Odkaz minulosti

Prostředí

Obecní dům v Praze skrývá mnohá
Prostředí dokáže člověka velmi silně
tajemství, jež souvisí s historií naší země. V
ovlivnit. Jak se ale vhodně a vkusně obléci
tomto objektu se udály zásadní historické
je úkol nelehký.
okamžiky související nejen se
“Člověk si musí najít svou
vznikem 1. Československé
cestu. Jestli ji opravdu hledá,
najde ji velmi brzy. Potom se
republiky.
jí ale už musí držet, nebo
zabloudí.”
Tomáš Garrigue Masaryk

Osobnosti
Významní stavitelé, umělci či politici
umožnili vytvořit z tohoto domu “Maják
české státnosti”.

Gastronomie

Společně s vývojem
společnosti se vyvíjela i pravidla stolování
a etikety. Jídlo je zážitek! Nejkrásnější
secesní Francouzská restaurace Art
Nouveau v Obecním domě k tomu jistě

P R O KO H O J E P R OJ E KT U R Č E N

Organizace
Projekt je určen pro 2. stupeň
základních škol.
Projekt je rozdělen na 3 části:
Gastronomie
Historie a kultura
Prostředí a tradice
Projekt je realizován ve

Prohlídka prostor Obecního domu

Francouzské restauraci Art
Nouveau v Obecním domě v
Praze a v dalších prostorách
Obecního domu.
Každá část obsahuje slavnostní
menu s výukou etikety stolování.
Cenové náklady: 580 Kč za
dítě a jednu část projektu.

Projekt je spolufinancován
společností All-consulting s.r.o.
a Francouzskou restaurací Art
Nouveau v Obecním domě v
Praze, proto jsou požadované
náklady minimální.

KDO JSEM

Mgr. Alice Pospíšilová
Jmenuji se Alice Pospíšilová. Narodila jsem se v krásném
městě na severu Moravy, v Novém Jičíně. Po vystudování
pedagogiky na Ostravské univerzitě jsem se rozhodla, že
další etapy svého života budu věnovat nejen výuce, ale i
motivaci dětí a vůbec všech lidí k lepšímu životu. Tuto moji
vizi se mi ale, jako řadové učitelce, nedařilo naplnit.
Školení, semináře a další vzdělávání, které jsem pro svůj
rozvoj potřebovala, byly neúměrně finančně náročné.
Rozhodla jsem se proto začít podnikat a svůj koníček a
životní sen takto lépe financovat. Věnovala jsem se
především prodeji v různých obchodních společnostech.
Díky příjmům z podnikání jsem mohla absolvovat různá
školení a začít tak plnit své sny.
Své klienty, ať už děti či dospělé, se snažím vést směrem,
který jim umožní získané dovednosti využívat dále ve
svém životě. Zejména pak, aby osvojení těchto
dovedností bylo trvalé. Mé uspokojení z dobře odvedené
práce je mi odměnou ve chvíli, kdy vím, že jsou mí klienti
usměvaví a šťastní, a že se mi podařilo změnit jejich
náhled na život. Motivuji a předávám zkušenosti lidem,
kteří je chtějí přijmout.

K O N TA K T Y

Mgr. Alice Pospíšilová
Master of business etiquette
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