
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy vyhlásilo pro velký
úspěch pokusné ověřování 
„Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol“ na školní rok 
����/���	. 

Cílem projektu je ověřit vliv zážitkové pe-
dagogiky na zvýšení kvality školní výuky 
a hloubkově zmapovat zájem základních 
škol zařazených do pokusného ověřování 
o nabízené oživené způsoby zprostředko-
vání společenskovědních i přírodovědných 
témat s důrazem na podporu znalosti žáků 
z oblasti dějepisu, které jsou realizované 
v prostředí vybraných paměťových institucí. 
Historicky nadstandardní spolupráci škol 
a paměťových institucí velmi kvituje také 
Ministerstvo kultury.

Jedná se o pokračování vzdělávacího pro-
jektu, které navazuje na pokusné ověřování 
ve školním roce ����/����. Nový projekt 
vychází z výsledků úspěšné realizace prv-
ního šetření, na základě kterých se rozši-
řuje jeho zaměření a nabídka spolupracu-
jících paměťových institucí.

Víte, že...
školy mohou nově vybírat 
z edukační nabídky 
�� paměťových institucí 
a vzdělávat se celkem 
v �� kulturních objektech?

Víte, že...
je do pokusného ověřování
zapojeno 	� základních škol
ze všech 
� krajů ČR?

- Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského
· Národní pedagogické muzeum · Ná-
rodní pedagogická knihovna

- Slezské muzeum v Opavě
· Hlavní budova · Arboretum Nový

 Dvůr · Památník II. světové války, Hra-
byně · Památník Petra Bezruče · Areál 
čs. opevnění, Darkovičky · Srub Petra 
Bezruče

- Moravské zemské muzeum
· Dietrichsteinský palác · Biskupský

 dvůr · Mendelianum · Palác šlechtičen
· Pavilon Anthropos · Památník Leoše
Janáčka · Dům Jiřího Gruši · Centrum

 slovanské archeologie · Památník Bible
kralické · Starý zámek v Jevišovicích
 · Zámek Budišov

- Husitské muzeum v Táboře
- Památník Lidice

· Muzeum · Galerie

Cíle pokusného
ověřování

Seznam spolupracujících institucí v rámci
pokusného ověřování ve školním roce 2018/2019

Koordinací pokusného ověřování ve škol-
ním roce ����/���	 bylo opět pověřeno 
Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, na jehož stránkách jsou 
průběžně zveřejňovány aktuální informace 
o realizaci projektu, včetně Vyhlášení. 
Dostupné z: www.npmk.cz/pro-skoly/
/pokusne-overovani

Ředitelka Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského: 
PhDr. Markéta Pánková
pankova@npmk.cz 

Koordinátorka národního 
vzdělávacího projektu:
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
tomeskova@npmk.cz
��� ��� ���

- Národní muzeum
 · Nová budova Národního muzea · Ná-

 rodní památník na Vítkově · Národo-
pisné muzeum Národního muzea · Lapi-
dárium Národního muzea · Památník 
Františka Palackého a Františka Ladi-
slava Riegra · Muzeum české loutky
a cirkusu · Náprstkovo muzeum asij-
ských, afrických a amerických kultur
 · České muzeum hudby · Muzeum An-
tonína Dvořáka · Muzeum Bedřicha 
Smetany

- Národní zemědělské muzeum
 · Příběh zemědělství · Muzeum čes-
kého venkov · Muzeum lesnictví, mys-
livosti a rybářství · Muzeum zeměděl-
ské technik · Expozice pivovarnictví
 · Muzeum vinařství, zahradnictví a kra-
jiny · Expozice potravin a zemědělská 
technika

- Muzeum umění Olomouc
· Muzeum moderního umění · Arcidie-
cézní muzeum Olomouc · Arcidiecézní
muzeum Kroměříž 

- Národní ústav lidové kultury 
· Skanzen Strážnice · Zámek Strážnice

- Moravská zemská knihovna v Brně  
- Bečov nad Teplou (hrad)
- Bučovice (zámek)
-  Jaroměřice (zámek)
- Kunštát (zámek)
- Kynžvart (zámek)
- Litice (hrad)
- Třeboň (zámek)
- Veselý Kopec (skanzen)
- Vimperk (zámek)
- Zlatá Koruna (klášter)

pokračování

úspěšného

projektu
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