
Přihláška na konferenci

Vyplněnou  přihlášku odešlete  na  e-mailovou  adresu  Mgr.  Barbory  Šobáňové
(bsobanova@gmail.com) nejpozději do pátku 2.10.2015.

Jméno a příjmení:

Tituly:

E-mail:

Pracoviště:

Adresa pracoviště:

Město a PSČ:

Stát:

Název příspěvku:

1.   Celospolečenské změny v hudebním vzdělávání, výchově a kultuře u školních dětí.
2.   Pěvecká činnost ve škole
3.   Instrumentální činnost ve škole.
4.   Hudba a pohyb ve škole.
5.   Poslech hudby ve škole v integraci s dalšími hudebními činnostmi.

Strava:
V budově  ministerstva je  možné  využít  stravovací  zařízení  s  jídly v ceně cca  80  CZK (3 EUR),
zeleninový  a  cukrářský  bufet  kvalitní  úrovně  (včetně  vegetariánské  kuchyně).  V  době  konání
konference bude občerstvení podáváno v konferenčních prostorách zdarma.

Konferenční poplatek:
Konferenční  poplatek   330  CZK  (13  EUR) zaplatí  všichni  účastníci  konference  v hotovosti  při
prezenci (důvodem jsou vysoké poštovní a bankovní poplatky, zvláště mimo ČR).  Platba  v hotovosti
proběhne při prezenci dne 12.11.2015 v budově MŠMT ČR od 8.15 – 9:15 hod.

Ubytování   (označte tučně)

Ubytování ve dvojlůžkových pokojích ve vysokoškolském zařízení  stojí přibližně 190 CZK za
jednu noc.

Jméno a příjmení:

ze 11/12.11.2015                                   ze 12/13.11.2015                             z  13/14.11.2013

Žádosti  na  ubytování  posílejte  e-mailem  doktorandce  Mgr.  Mileně  Kmentové
milenecka@email.cz  nejpozději do pátku 2.10.2015.

mailto:milenecka@email.cz
mailto:bsobanova@gmail.com


Anotace a příprava příspěvku k publikaci

Anotace a příspěvky posílejte na e-mailovou adresu Mgr. Zuzana Selčanova  zuzsel@centrum.cz  do
2.10.2015. K vypracování  anotací a příspěvků použijte těchto  pokynů:

Název příspěvku v českém, slovenském, polském nebo anglickém jazyce
Jméno a příjmení autora bez titulů

Anotace:
Shrnutí základních myšlenek příspěvku ve větné podobě v rodném jazyce (maximálně 5-10 řádků).

Klíčová slova:
Seznam klíčových slov v rodném jazyce v abecedním  pořadí a jednotlivá slova oddělovat od sebe
čárkou.

Název příspěvku:
Příspěvky pište v českém, slovenském, polském nebo anglickém jazyce. Doporučujeme, aby rozsah
Vašeho příspěvku byl přibližně  4 - 5 stran A4 (včetně případných grafů, obrázků, tabulek, literatury a
kontaktní adresy autora). Stránky nečíslujte,  využijte velikost písma 12. Pro zvýraznění částí  textu
můžete užít tučné písmo, nebo kurzívu.

Pro číslovaný seznam použijte styl:
1.        Text
2.        Text
3.        Text

Pro  odrážkový seznam použijte styl:
"         Text
"         Text
"         Text

Tabulky,  grafy  a  obrázky  vkládejte  přímo  do  textu  a  dbejte,  aby  nepřesahovaly  zvolené  okraje
dokumentu. Odbornou literaturu uveďte dle bibliografické normy.
Kontaktní adresu uveďte na konci svého příspěvku (jméno, příjmení s tituly, vědeckými a  vědecko-
pedagogickými hodnostmi, název pracoviště,  adresu pracoviště a Vaši  e-mailovou adresu).  Můžete
sem napsat také informaci, zda váš příspěvek je výsledkem určitého grantového projektu.
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