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Nabízí: 

 

Národní Pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

 

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. 

 

Vstupné na stálou expozici 

 Dospělí     60 Kč 

 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, ICOM,ICIS, ITIC    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, ICOM, ICIS, ITIC   zdarma 

 

Vstupné na doprovodné programy 

 

            Doprovodné programy pro školní skupiny  -  40 Kč 

 

Krátkodobá výstava 

Škola a válka. Branná výchova v české škole 

Termín: 27. 8. 2021 – 30. 6. 2022 

Výstava představuje historii školního předmětu „branná výchova“ v jeho komplexnosti: v povědomí 

široké veřejnosti dosud přetrvává vzpomínka na socialistické pojetí branné výchovy, poprvé se však tento 

předmět objevuje již za první republiky v souvislosti s ohrožením republiky ze strany nacistického 

Německa, kořeny navíc můžeme nalézt již za monarchie.  

 

Soutěž: 

Komenský do tříd! 

Termín: 1. 2. 2021 – 30. 11. 2022 

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

škol a také českých zahraničních škol. Žáci a studenti kolektivně malují portrét J. A. Komenského 

http://www.npmk.cz/
http://www.npmk.cz/


a zpřítomňují jej ve své třídě, resp. škole. Jejich učitel dílo následně ofotí či natočí a posílá jej na 

e-mail komenskydotrid@npmk.cz. 

 

 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského 

Půjčovna, všeobecná studovna i studovna Sukovy knihovny pro mládež budou mít otevřeno od pondělí do 

pátku od 9:00 hodin do 12:00 a od 13:00 do 18:00.  

Pro čtenáře mimo výpůjčních služeb připravuje knihovna exkurze, lekce informační gramotnosti, 

trénování paměti, programy pro školy a semináře pro učitele a knihovníky o současné tvorbě knih pro děti. 

Více informací o vzdělávacích aktivitách knihovny na https://www.npmk.cz/knihovna/sluzby/edukacni-

programy.  

Od 29. 11. 2021 až do konce roku 2021 vyhlašuje NPMK veřejnou adventní Národní sbírku slabikářů 

a starých učebnic. Pokud v tomto období přinese kdokoliv do Pedagogické knihovny J. A. Komenského 

exemplář starého slabikáře či učebnice, obdrží výměnou knihu současné tvorby pro děti i dospělé. Cílem 

sbírky je obohatit sbírkový a knižní fond NPMK. Slabikáře a učebnice je možné přinést každý všední den 

od 9:00 do 18:00 hodin.  

V případě zájmu, prosím, pište na e-mail pujcovna@npmk.cz.  
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