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Unikátní výstava KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“ opustila výstavní 

prostory Pedagogického muzea k prvnímu dni v červenci. (skončila v našem muzeu 30. 6. 

2021). V polovině července 2021 se bude konat vernisáž v Muzeu východních Čech v Hradci 

Králové,  kam byla tato výstava zapůjčena. V Pedagogickém muzeu nahradí tuto výstavu další 

krátkodobá expozice Škola a válka. Branná výchova v české škole od první republiky po 

současnost. Ta bude přístupna veřejnosti v Pedagogickém muzeu od 27. 8. 2021 – pozor srpen! 

do 30. 6. 2022. Vernisáž této výstavy se uskuteční na témže místě dne 26. 8. 2021 – pozor v 

srpnu. Dne 2. července 2021 se uskutečnilo v Národním pedagogickém muzeu 

J. A. Komenského (NPMK) v Praze slavnostní předávání medailí J. A. Komenského za 

vynikajícího doprovodu světového kytaristy Štěpána Raka. Seznam medailistů a další 

informace se dozvíte v této tiskové zprávě.  

Stále probíhá soutěž Komenský do tříd!. Na adresu komenskydotrid@npmk.cz jsme 

obdrželi desítky nádherných dětských a žákovských prací, ať už skupinových či individuálních. 

Byť odměňujeme každý měsíc několik vítězných prací, za měsíc červenec a srpen z důvodu 

školních prázdnin budou odměněny jiné mimořádné projekty z předešlých měsíců. 

Od února 2021 můžete sledovat na našich sociálních sítích, Facebooku a Instagramu, ukázky 

sbírkových předmětů, které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Název projektu, jehož 
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prezentovaným základem jsou vzácné školní obrazy, je charakteristický – „Ze sbírek“. 

Zatímco červen tematicky patřil dětem, červenec je zaměřen  na cestování.  

 

Pro další možnosti vzdělávání si můžete zakoupit například různé publikace, jako publikaci,  

která se těší mimořádné pozornosti, Jan Amos Komenský v kostce: Malá encyklopedie 

českého génia staletí od PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky NPMK. Dne 12. 6. 2021 se 

uskutečnila  prezentace této knihy v Prosečnici. Kmotrem se stal herec a popularizátor J. A. 

Komenského, pan Alfred Strejček. Rovněž doporučujeme knihu od stejné autorky Dějiny 

NPMK jako součást české kultury vzdělávání. Standardně můžete využívat další možnosti 

nákupu: CD, plakátů či pohledů: zde. 

NPMK rovněž nabízí zápůjčky výstav v elektronické formě: zde, přičemž jsme rádi, že o 

výstavy je zájem i v nejvzdálenějších koutech světa (od Austrálie po USA). 

Sledujte naše webové stránky www.npmk.cz, www.comenius350.cz či sociální platformy 

Instagram a Facebook.  

…a pokud máte ve své škole zástupkyni nebo zástupce ředitele, který je podle vás ten nejlepší 

v České republice, hlasujte pro něj v rámci soutěže Zlatá karabina 2021. 

 

Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského 2020 – 2022 

www.comenius350.cz 

Rok 2021 je pro poselství vzdělávání celosvětovém měřítku velice významný, neboť se 

nachází v samotném středu dvou mimořádných let 2020 a 2022, jež jsou zasvěceny výročí 

J. A. Komenského. V listopadu roku 2020 jsme si připomínali 350. výročí úmrtí Učitele 
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národů (15. 11. 1670). V březnu roku 2022 si připomeneme 430. výročí narození J. A. 

Komenského (28. 3. 1592). K Národním oslavám Komenského NPMK připravilo a stále 

realizuje ve spolupráci s dalšími institucemi spoustu akcí, z nichž musela být celá řada 

bohužel kvůli pandemii přesunuta. V roce 2022 i naše instituce oslaví 130. výročí vzniku 

(1892-2022). 

 

Komenský do tříd!: 

Tato soutěž je určena žákům a studentům základních škol, středních škol, základních 

uměleckých škol a také českých zahraničních škol. Žáci/studenti kolektivně malují 

portrét J. A. Komenského a zpřítomňují jej ve své třídě, resp. škole. Jejich učitel dílo 

následně ofotí či natočí a posílá jej na e-mail komenskydotrid@npmk.cz. Tvořit může 

i samotný jednotlivec, který dovršil věku 15 let. V rámci distanční výuky mohou žáci a 

studenti tvořit i doma. Dílo následně posílají svému učiteli, který již komunikuje s naší 

institucí. Tato soutěž trvá až do konce listopadu 2022. 

                        

                          ZŠ J. A. Komenského, Kly                   Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova, Sokolov 

Portréty jsou vystaveny na facebookové stránce „Komenský do tříd“. 

Více informací: zde. 
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Připravujeme výstavu: 

Škola a válka. Branná výchova v české škole od první republiky po současnost 

Termín: 27. 8. 2021 – 30. 6. 2022 

Vernisáž: 26 8. 2021 v Národním pedagogickém muzeu 

Výstava představí brannou výchovu v celé její šíři od doby první republiky až po současnost. 

Návštěvníci uvidí, jaké pomůcky se používaly především v období socialistické školy, dále 

fotografie, školní obrazy, učebnice a digitalizované filmy k danému tématu.

 

 

Národní pedagogické muzeum 

Valdštejnská 20, Praha 1 

Úterý – neděle (10:00 – 17:00) 

 

 

Pedagogická knihovna J. A. 

Komenského 

Jeruzalémská 12, Praha 1 

Úterý, čtvrtek (9:00 – 18:00) 

 

       
 

 



Kontaktní údaje: 

Mgr. Roman Škoda 

vedoucí Koncepčního, edukačního a PR oddělení 

Tel. č.: + 420 775 430 878 

E-mail: skoda@npmk.cz 
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