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11. Manažérske zhrnutie:
Cieľom stretnutia bolo zdokonalenie osobného imidžu v profesionálnom vystupovaní, oboznámenie
sa so základnými zásadami etikety, spoločenského protokolu, zvýšiť sociálne a prezentačné
zručnosti a odbornosť pedagógov doplniť o formálnu stránku. Výsledkom stretnutia bol spoločný
záujem o širšie spoznanie tejto problematiky a jej prehlbovanie a súčasne návrh na vytvorenie
vlastného školského kódexu školy s dress codom a pod.
Kľúčové slová: Spoločenská etiketa, spoločenský kódex školy

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
-

Teoretické oboznámenie sa s problematikou spoločenskej etikety v podmienkach tanečného
konzervatória
Návrh na implementáciu princípov do života školy a vytvorenie vlastného spoločenského
kódexu školy

Téma spoločenskej etikety je aktuálna pre celú spoločnosť a pre každú školu. Členovia
pedagogického klubu viedli rozsiahlu diskusiu o spoločenskej etikete a jej princípoch v prostredí
školy a zamýšľali sa nad úrovňou ich dodržiavania v prostredí tanečného konzervatória. Potreba
dodržiavania princípov a pravidiel spoločenskej etikety sa v prostredí škôl zvyčajne zužuje len na
pravidlá slušného správania. V prípade tanečného konzervatória je však nutné toto rozšíriť aj
o ďalšie rozmery. Klasický tanec, ako základná vyučovaná tanečná technika, vznikol už pred
takmer 400 rokmi v období baroka na parížskom dvore. Tanec v tom období patril medzi základné a
nevyhnutné zručnosti najurodzenejšej dvorskej spoločnosti. Princípy zdvorilosti, ušľachtilosti
a dodržiavania najvyšších etických noriem so sebou tento pohybový systém nesie doteraz. Práve
táto tanečná technika patrí v tanečnom konzervatóriu medzi základné predmety s najvyššou
dotáciou vyučovacích hodín. Je preto samozrejmé, že úroveň absolventov tanečného konzervatória
v oblasti spoločenskej etikety je objektívne oveľa vyššia, ako na iných školách. Okrem toho je
vysoká pravdepodobnosť, že absolventi tanečného konzervatória budú v budúcnosti patriť medzi
sólistov umeleckých zoskupení, mienkotvorné osobnosti uplatniteľné v domácou i zahraničnom
prostredí. Preto je už na úrovni štúdia nutné, nielen ich oboznámiť, ale aj trvať na dodržiavaní
vysokej úrovne spoločenskej etikety a to od komunikácie, cez protokolárne postupy pri hosťovaní
návštev až po úroveň spoločenského odievania a profesionálneho vystupovania.
Členovia pedagogického klubu sa v prvej časti stretnutia zmýšľali nad úrovňou spoločenskej
etikety, ktorá je súčasťou bežného vyučovacieho procesu v predmetoch občianska náuka, náuka
o spoločnosti či etická výchova. Nasledovala rozsiahla diskusia o potrebe a konkrétnych podobách
rozšírenia spoločenskej úrovne v prostredí tanečného konzervatória a to nielen zo strany žiakov, ale
aj zo strany pedagógov a ostatných zamestnancov školy.
V závere stretnutia vznikla úvaha o vytvorení vlastného spoločenského kódexu školy s definovaním
presných pravidiel vzájomnej komunikácie a dodržiavania spoločenských noriem. Súčasťou nej by
mal byť aj spoločný dress code školy, ktorý by priamo deklaroval vysoké požiadavky na zovňajšok
a reprezentáciu žiakov a učiteľov a to nielen v škole, ale aj odporúčania mimo nej.
13. Závery a odporúčania:
- členovia klubu vyjadrili svoj súhlas s následným hlbším spracovaním témy spoločenskej
etikety a vôľu ďalej pokračovať v stanovovaní spoločných pravidiel školy.
- Riaditeľka školy sa zaviazala na nasledujúce stretnutie klubu zariadiť hosťa, experta
v uvedenej problematike, s ktorým by sa táto široká téma mohla ďalej posúvať výrazne
profesionálnejšie a efektívnejšie.
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