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Stálá expozice  

ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO.  
TRADICE A VÝZVY ČESKÉ VZDĚLANOSTI EVROPĚ 

Expozice je zaměřena na tisíciletou historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost 

v evropském kontextu (popisky česko-anglické). Prezentovány jsou unikátní školní pomůcky, 

učebnice, staré tisky, mapy aj. Součástí expozice jsou školní kabinet, ukázka školních tříd z 1. 

republiky a ze 70. let 20. století, písařský koutek, interaktivní program o životě, díle a odkazu J. A. 

Komenského, elektronicky zpřístupněný fond školních vysvědčení, promítání dokumentů aj. 

 

 

Krátkodobé výstavy 

 

- 1.2.2018 – 31.12.2018 - Nová škola v nové republice – Školství v meziválečném 

Československu  
Výstava přibližuje školství meziválečné Československé republiky v celé jeho šíři, včetně 

rozvoje slovenského a podkarpatoruského školství. Opominuto není ani měnící se postavení 

učitele a jeho vztah k novému státnímu útvaru. Vyzdvižena je i jedinečnost reformních snah a 

pedagogické trendy, které jsou dodnes aktuální. Stranou nezůstává ani každodenní život ve 

školách. Součástí je menší výstava Tady první republika, která shrnuje základní vývoj 

meziválečného československého státu. 

 

- 29.11.2017-31. 3. 2018:  Józef Piłsudski– polský a evropský státník.  Výstava vznikla 

v Muzeu Józefa Piłsudského v Sulejówku u příležitosti 150. výročí narození polského politika, 

který se zasloužil o znovuzískání nezávislosti Polska v roce 1918.  
 (výstavu v předsálí 2.p. je možné si prohlédnout na požádání u průvodců) 

 

- 14.3.2018 – 16,00 – prezentace knihy Elišky Vlasákové: V tichu a skrytu. Fedor Krch, pedagog a     

člověk (1881-1973. 

 

- 28.3.2018 – Den učitelů – Den otevřených dveří – vstup zdarma  
 

 

 

Vstupné na stálou expozici 

 Dospělí     60 Kč 

http://www.npmk.cz/


 Studenti, senioři nad 60 let, školní skupiny, děti     30 Kč 

 Rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 7 dětí)     100 Kč 

 Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS    zdarma 

  

Vstupné na krátkodobou výstavu 

 Dospělí     40 Kč 

 Studenti, senioři nad 60 let, školní skupiny, děti     20 Kč 

 Rodinné vstupné (max. 2 dospělí + 7 dětí)     60 Kč 

 Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, AMG, ICOMOS    zdarma 

 

Vstupné na doprovodné programy 

 

            Doprovodné programy pro školní skupiny  -  40 Kč (platí i jako vstupenka) 

 

 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského 

Praha 1, Jeruzalémská 12, tel. 221 966 411, 415 e-mail: pedknihovna@npmk.cz, 

www.npmk.cz/knihovna, csk.npmk.cz 

 www.epk.cz 

Knihovna je přístupná pro veřejnost denně  po-pá  9.00 - 18.00 hod 

Fondy PK jsou zaměřeny především na oblast výchovy, vzdělávání a školství.  

 

 

„Prostorem a časem 1. světové války“ prostřednictvím učebnic dějepisu, odborné a populárně 

naučné literatury a dobových školních výročních zpráv z fondu Pedagogické knihovny J. A. 

Komenského. Online multimediální výstava z vybraného knižního fondu PK a školních obrazů 

s interaktivními prvky – digitální kopie, vysvědčení apod. 

Volný vstup pro uživatele PK s platným čtenářským průkazem nebo aktivovanou ISIC, ITIC lítačka, 

Open-Card. 
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