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Můžete mi o tom něco říct? 

Vzdělávání zaměřené do pedagogické praxe adresované učitelům českého jazyka a literatury na 

základních školách a knihovníky 

 

ANOTACE 

Na otázku, jak zvládnout nejrůznější komunikační situace mluvní výchovou, mohou učitelé hledat 

odpovědi a metodickou inspiraci pod lektorským vedením Gabriely Zelené Sittové, která nabídne 

češtinářům a knihovníkům vzdělávání zaměřené na praktický rozvoj rétorických dovedností a 

komunikační výchovy.  

 

LEKTORKA 

MgA. et Mgr. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D. 

Působí na DAMU jako odborná asistentka Katedry výchovné dramatiky.  
Je recitátorkou, lektorkou tvořivých dílen, členkou porot recitačních či 
divadelních přehlídek, organizátorkou recitačních přehlídek pro děti a 
mládež (PŘESAH, z.s.) a vzdělávacích akcí pro dospělé (NIPOS-
ARTAMA).  
 

 

TERMÍN  čtvrtek 14. října 2021 

 
MÍSTO  Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 

Univerzitní 3015 
760 01 Zlín 
(můžete použiít vstup z ulice Hradská) 

 

ČAS   8:30 – 15:00 hodin 

 

HARMONOGRAM 

  8:30 – 10:00         1. část: Mluvní výchova a komunikační dovednosti ve škole i mimo ni  

                          přestávka 

10:15 – 12:00         2. část: Praxe mluvní výchovy I  

                                   společný oběd 

12:30 – 14:45         3. část: Praxe mluvní výchovy II 
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PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ 

S ohledem na Mimořádné opatření MŠMT ČR z 26. srpna 2021 je nutné prokázat bezinfekčnost 

pořadateli akce negativním laboratorním ATG/PCR testem, potvrzením o prodělání nemoci 

COVID-19 či certifikátem o dokončeném očkováním. 

 

NABÍDKA MENTORINGU PRO PEDAGOGY 

V uvedeném tématu nabízíme pro zájemce ze strany pedagogů po vzájemné dohodě 4 hodinový 

mentoring přímo ve Vašich školních třídách. 

 

Účastnický poplatek se nehradí. 

 
Uzávěrka přihlášek: 7. října. Poté obdržíte e-mail s upřesňujícími informacemi. 

 
Po předchozích zkušenostech prosíme o zařazení adresy ikap.cg@gmail.com do Vašeho  

e-mailového adresáře, aby se k Vám všechny potřebné informace v pořádku dostaly. 

 
 

 

 

 

Vzdělávání je pořádáno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
území Zlínského kraje II“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. 
Odborný garant 
Střední odborná škola Luhačovice 
Mobil: + 420 603 97 27 79 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 
 

 

Přihlášení 

Mgr. Kateřina Chludová 
Odborný řešitel 
Střední odborná škola Luhačovice  
Mobil: + 420 775 071 584 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 
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