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Kvalitní edukační program může být tím nejlepším marketingovým nástrojem, kdy 

kvalita a nesporný smysl procesu výchovy budoucích návštěvníků pomáhá 

muzeím zajišťovat udržitelnost a návštěvnost v budoucnosti. 



STRUKTURA MUZEOEDU 

 

 

 

2. Přehled vzdělávacích akreditovaných programů:  

- Akreditované edukační aktivity SPO MK 

- Participace na akreditovaných vzdělávacích              

programech jiných subjektů 

 

3.  Další vzdělávací programy,  

     Vzdělávací programy SŠ a   VŠ 

 

4.   Pro muzea a galerie 

 

5.   Archiv 

1. Přehled vzdělávacích (neakreditovaných) 

programů 



CENTRÁLNÍ EDUKAČNÍ WEBOVÝ PORTÁL MUZEOEDU:  

 

CO PREZENTUJE, K ČEMU SLOUŽÍ, KDO JEJ ZAJIŠŤUJE….. 
 

 

 

 

Prezentuje: 

nabídku edukačních programů paměťových institucí pedagogům všech 

stupňů vzdělávání, všech typů škol na jednom místě. 

 

Slouží: 

ke zjednodušení orientace učitelů předškolního, základního a středního 

vzdělávání v programové nabídce muzeí a galerií. 

 

Zajišťuje jej: 

Metodické centrum muzejní pedagogiky s podporou MK ČR.  

 



PORTÁL MUZEOEDU UČITELŮM NABÍZÍ: 

  

-    možnost výběru muzejně-edukačních aktivit podle několika kritérií 

současně:  

podle místa (aktivní mapa krajů ČR),  

podle stupně vzdělávání (předškolní, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, gymnázia a 

střední školy),  

podle vzdělávacích oblastí a průřezových témat rámcových vzdělávacích 

programů, 

podle termínů 

 

MUZEOEDU UČITELŮM UMOŽŇUJE: 

 

- přehlednou orientaci v nabídce edukačních programů muzeí a galerií, 

- výběr s ohledem na tematickou návaznost edukačních programů na školní 

výuku, 

- aktivně vybírat, plánovat a realizovat návštěvu edukačního programu v 

muzeu s jasným didaktickým záměrem 

 

 



MUZEOEDU MUZEÍM A GALERIÍM NABÍZÍ: 

  

-   zveřejnění edukačních aktivit muzeí a galerií přehlednou formou,  

- vlastní administraci nabídky - samostatné vkládání, její aktualizaci,  

- zázemí pro zlepšení obrazu muzejních a galerijních institucí v očích 

veřejnosti a lepší využívání veřejné služby muzeí a galerií prezentací 

edukačních programů 

- prostor pro sdílení aktivit muzejních pedagogů 

- velmi přehledný archiv muzejně pedagogické práce (souhrn všech 

vytvořených nabídek programů) 

 



- Stručné a přehledné informace jsou dostupné na jednom místě. Učitelé se 

rádi rychle rozhodují, nevyhovuje jim dlouze a složitě pátrat po informacích 

(rychlé rozhodování bez nutnosti dalšího pátrání). 

 

- Informace o nabídce edukačních programů je třeba formulovat jazykem, 

kterému učitelé rozumějí, stručně a výstižně. Nabídka edukačního programu 

by měla vždy zahrnovat jeho dobře formulovaný obsah v návaznosti na RVP. 

 

 

ZÁSADY KVALITNÍHO INFORMAČNÍHO SERVISU PRO UČITELE.  

 

CO UČITEL POTŘEBUJE A CO OCENÍ: 

 



JAK PROBÍHÁ EDITACE PROGRAMU NA MUZEOEDU? 

můžete vkládat své nové vzdělávací programy, spravovat již 

vložené programy, nebo aktualizovat svůj profil 

zde je možné krátce specifikovat program, např. s ohledem na 

použité didaktické metody, např. edukační program, 

komentovaná prohlídka, výtvarný workshop... 

vyplnění začátku a konce konání programu usnadňuje učitelům 

výběr programu podle data 



  

 

 

  

 

zadání kraje a města pomáhá třídit editované programy podle místa 

konání  

kliknutím zvolíte cílovou skupinu podle stupně vzdělávání, v 

jednom programu zadáte všechny stupně, pro které byl editovaný 

program vytvořen, stejným způsobem zadáte hlavní oblasti RVP 

do obsahu uvedete krátce, stručně a výstižně cíl programu, tedy 

co se žáci dozvědí, co si vyzkoušejí, příp. co si z programu 

odnesou; dále informace o délce programu, důležité jsou  kontakty 

na edukačního pracovníka, kterého mají učitelé pro objednání 

programu kontaktovat 



- Úkolem muzejního pedagoga je vytvořit kvalitní edukační program, zpracovat 

jeho anotaci včetně jeho cílů a dále účinnou formou oslovovat školní pedagogy 

připravenou nabídkou muzejních edukačních programů a prezentovat je. 

V tomto úkolu by jim měl centrální portál edukačních aktivit výrazně napomoci. 

 

- Stejnou strukturu anotace jako je na Muzeoedu může mít nabídka edukačního 

programu na muzejním webu vlastní paměťové instituce, pro muzejního pedagoga to 

pak není dvojitá práce. 

 
- Prezentace muzejně edukačních programů je další službou cílovým skupinám 

školního vzdělávání - rozšíření možností informační nabídky o muzeu - což je také 

součástí práce MP ve směru k muzejnímu publiku. 

 

JAK, KDE A PROČ PREZENTOVAT EDUKAČNÍ PROGRAMY  

MUZEÍ A GALERIÍ 

  



  

 

 

  

 - Muzejní edukátoři si mohou být vzájemně velmi prospěšní, budou-li svými kontakty na 

učitele informovat o množství edukačních nabídek programů na Muzeoedu. 

 

- Dobře zformulovaná a prezentovaná anotace edukačního programu je vizitkou jak 

muzejního pedagoga, tak samotného muzea.  

 





Děkuji za pozornost 


