Záznam rozhovoru – správce památkového objektu
Segmentační otázky
Datum
Místo

24. 1. 2017

Jméno
Prac. pozice
Věk
Délka praxe

Ing. Lukáš Kunst
Zástupce správce hradu
37
zástupce kastelána od r. 2009

Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

10:10

SH Karlštejn

11:00
celkem 50 minut

Celkem 22 otázek
Název vzdělávacího programu
Kaple sv. Kříže
Pro koho je určen
1. a 2. stupeň ZŠ (2 verze)
Stručný obsah
- šlo o to, prezentovat kapli žákům (ne po odborné stránce, ale prezentovat její význam,

OPERATIVA

výzdobu kaple, Karlovu myšlenku, poslání, symboliku z pohledu české státnosti –
korunovační klenoty)
- seznámení se svatými a jejich atributy, patroni české země
- pracuje se s vlastní představivostí dětí
- kromě kaple navštívili i 3. patro: práce s pracovními listy (2. stupeň ZŠ), skládání
inkrustací, význam barev u drahých kamenů, jejich symbolika (1. stupeň ZŠ). Inkrustace si
děti obhajovaly, pracovní listy se vyhodnocovaly ve škole s učitelem
Jak dlouho je program realizován
- poprvé v roce 2016 (1 sezóna)
Jak často je program realizován
- zatím jednorázově, letos chtějí dál rozvíjet. Obsah bude stejný, ale četnost by se zvýšila

- červen 2016
- út-pá 2 prohlídky denně v 9,00 a 9,45 (max. kolem 25 dětí)
- délka programu: 60 až 70 minut
Organizace programu (potřebná vybavenost (pomůcky, kostýmy, rekvizity), prostory,
časová náročnost, pracovní metodické listy)
pomůcky, kostýmy, rekvizity:
- MF Dnes darovala knihy s komiksem o Karlu IV. (ku příležitosti Lucemburského roku) každá třída dostala darem 1 knihu (nebo učitelé dělali vědomostní soutěž a kniha byla
odměnou)
- nebyly žádné kostýmy
- papírová trubka se zlatou folií uvnitř - „krasohled“, aby se děti dokázaly soustředit na
konkrétní detail (zklidnění, pozornost detailu, hmatatelný zážitek = zapamatování)
- psací potřeby (tužky, papíry, pastelky)
- pracovní listy s křížovkou (pouze pro 2. stupeň ZŠ)
- skládačky „inkrustace“ (pouze pro 1. stupeň ZŠ)
- koberečky, podsedáky (ve 3. patře Velké věže)
prostory:
- kaple sv. Kříže
- 3. patro Velké věže (koberečky na zemi, podsedáky)
- (IROP) v budou se budou rušit veřejné WC v suterénu Císařského paláce a vznikne zde
víceúčelový sál s vytápěnou podlahou = zázemí pro vzdělávací programy
časová náročnost:
- program 60 až 70 minut
Proč vzdělávací program realizují (vlastní iniciativa/ nařízení zřizovatele/ naplňování
Akčních plánů)
- z vlastní iniciativy Lukáše Kunsta (měl pocit, že vzhledem k důležitosti a významu hradu,
zde takový vzdělávací program dlouhou dobu chyběl. Na hradě nebyl vhodný provozní
prostor, aby se zároveň neomezil provoz hradu. Vhodný prostor zde stále není, současný
stav je spíše pilotní, situace se zlepší po vybudování víceúčelového sálu v Císařském paláci

- 3. okruh během týdne není zpřístupněn, takže tam vzdělávací program provoz hradu
nenarušil. U 2. okruhu se prohlídky musely omezit (3. okruh zahrnuje 3. patro Velké věže,
2. okruh zahrnuje Kapli sv. Kříže).
Z jakých finančních prostředků je realizován
- spojeno se výročím 700 let od narození Karla IV., částečně financováno z dotací MK,
částečně z vládní rozpočtové rezervy a částečně z prostředků hradu
- o dotace žádal Lukáš Kunst
- NPÚ a vlastně celá ČR se přihlásili k oslavám výročí narození Karla IV. NPÚ dostal od
vlády 12.100.000,- (plus dalších 3.200.000,- z MK). Lukáš Kunst byl garantem a Karlštejn
byl hlavním centrem oslav. Hrad na organizaci oslav dostal peníze, plus ještě cca 35 dalších
památkových objektů. V tom byly i prostředky na edukační činnost. Díky tomu začali

FINANCE

s tímto edukačním programem. Pokud by se organizace výročí Karla IV. nezúčastnili,
potřeba vytvořit vzdělávací program pro žáky by se projevila později (opět po vybudování
víceúčelového sálu).
Finanční náročnost vzdělávacího programu
- nebyla moc velká, cca 70.000,-.
- částka není vázaná jenom na jeden ročník, část se využije i dalším roce
- náklady: vypracování metodického záměru, finanční odměna pro 2 autorky (formou
autorského honoráře), tisk 5000 ks metodických listů (částka 40.000,-), drobné náklady na
psací potřeby, vytvoření inkrustací (skoro zadarmo, inkrustace z vlastních zdrojů vytvořil
údržbář hradu, kupovaly pouze polepy)
- vstupné pro žáky (účastníky) bylo 120,- (pedagogický dozor zdarma)
Podílel se na přípravě také pedagog (Ano: Jak? Z jaké školy? Ne: Proč ne? Návaznost na

SPOLUPRÁCE

RVP)
- vystudovanými pedagogy jsou 2 stálé průvodkyně hradu, proto neměli potřebu na přípravě
spolupracovat s žádnou ZŠ (každá z nich se soustředí jiný stupeň ZŠ)
Návaznost na RVP:
- ne cíleně, naplnění RVP nebylo v zadání (Lukáš Kunst neví, co RVP je, předpokládá, že 2
pedagogické autorky se na RVP zaměřily. Z rozhovoru ale postupně vyplynulo, že alespoň
částečně RVP naplňovali)

- v zadání, které si dali oni sami bylo, aby se v rámci programu děti naučily vnímat hodnoty
památek, které nejsou jen finanční, ale i nehmotné a kulturní, utvořily si vztah k památce
Supervize ze strany pedagoga, edukačního centra, zřizovatele
- supervize ze strany pedagoga nebyla, protože na vzdělávacím programu pracovaly 2
vystudované pedagožky – stálé průvodkyně na hradě
- učitelky ze ZŠ částečně s lektorkami komunikovaly o obsahu programu (aby co nejlépe
vyhovoval jejich potřebám ŠVP, probrané látce) - učitelky nebyly pasivní
- s edukačním centrem v Telči proběhly pouze počáteční konzultace toho, co na hradě sami
vymysleli
- 1. byla schůzka s metodickým centrem – nastínění plánů, centrum je metodicky vedlo
(vedlo je k tomu, aby to byl pro děti především zážitek a ne memorování - př. použití
„krasohledů“), pak na hradě sami vypracovali metodický list a vymysleli obsah programu
- v metodickém centru jsou hodně vytížení (málo zaměstnanců)
- Lukáš Kunst by uvítal pedagoga metodologa (třeba na část úvazku, nebo člověka na ÚPS)
- zřizovatel – nic
Kteří zaměstnanci jsou do programu zapojeni (pozice, počet)
- do myšlenky byla zapojena malá pracovní skupina, která organizovala přípravu oslav
Lucemburského výročí,
- řekli si, co bude obsahem, vymysleli 3 programy (na realizaci zbylých 2 nebyl čas)
- zástupce kastelána, 2 průvodkyně – pedagožky (vlastní iniciativa), které byly zároveň
lektorkami, které přímo dětské skupiny provázely, údržbář, který vyráběl inkrustace,
asistentka rozesílala na ZŠ nabídky
Způsob propagace vzdělávacího programu

POPTÁVKA

NABÍDKA

- webové stránky hradu Karlštejn a webové stránky NPÚ
- všechny materiály týkající se Lucemburského roku
Aktivní nabídka základním školám (které školy, z okolí)
- nevyužily přímou propagaci např. v Učitelských listech
- využívají veřejně dostupnou databázi ZŠ u MŠMT po celé ČR (asistentka posílala
informační mail s nabídkou edukačního programu školám po celé republice)

- v tuto chvíli nemají pracovní pozici, která by se věnovala akvizici (možná se situace změní
s IROPEM)
Poptávka ze strany základních škol (převyšuje poptávka nabídku?)
- už v září 2015 (tzn. před realizací vzdělávacího programu) volaly ZŠ na hrad a ptaly se,
jestli nějaký vzdělávací program budou nabízet
- po absolvování vzdělávacího programu měly zájem i o další podobné programy
(SWOT) Silné stránky vzdělávacího programu
- do programu je přijatelnou formou zahrnut pocit sounáležitosti s kulturní památkou
- Lukáš Kunst má radost, že se program realizuje (dobrý pocit)
(SWOT) Slabé stránky vzdělávacího programu
- není dopracovaný na 100 %, má ještě rezervy
- není úplně dobře organizovaný prostorově (bylo by dobré, kdyby žáci mohli jít na konci
programu ještě jednou do kaple sv. Kříže zrekapitulovat poznatky z práce ve 3. patře, to ale
z provozních důvodů není možné)
- finance na tento projekt byly v pořádku, ale Lukáš Kunst neví, jestli dostatek finančních

HODNOCENÍ

prostředků bude i v budoucnu (především na pokrytí personálních a materiálových nákladů)
(SWOT) Příležitosti vzdělávacího programu
- další rozvoj stávajícího vzdělávacího programu
- širší nabídka tohoto programu (pořádat častěji, ne pouze v červnu)
- užší návaznost na RVP
(SWOT) Rizika (hrozby) vzdělávacího programu
- je možné, že v dalších letech nebudou na podobnou aktivitu finance
- neudrží se kvalita, absence kvalitních pedagogů (lektorů)
Zpětná vazba od žáků a pedagogů
- ví, že školy pracovaly s pracovními listy, vracely se k nim ve výuce
- mají zájemce na letošní rok
- lektorky, které skupiny provázely, měly pozitivní reakce do učitelů na konci programu

Bude stávající vzdělávací program pokračovat
- ano
Budou realizovány i jiné vzdělávací programy
- rádi by, ale neví, jestli se jim je podaří realizovat již v tomto roce
- možná bude další program „Den na Karlštejně“ - zážitkový program pro všechny děti
(nejen pro školy). Děti by procházely všemi částmi hradu (od studniční věže, po Velkou
věž) a mohly by si vyzkoušet všechny pozice na hradě (zbrojnoš, kuchař, sluha, duchovní,

OSTAT
NÍ

umělec, šlechtic) - na realizace je to ovšem velmi náročné
Otázky ad hoc

Záznam rozhovoru – správce památkového objektu
Segmentační otázky
Datum
Místo

čtvrtek 23. 2. 2017

Jméno
Prac. pozice
Věk
Délka praxe
Vzdělání
Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

Tomáš Řehoř, Alena Koňaříková
kastelán, šéf průvodce – projektový manažer
49, 26,
8 let, 7 let
VŠ, VŠ
15:00

Státní zámek Žleby

16:50

Celkem 22 otázek
Název vzdělávacího programu
1. I. stupeň ZŠ
2. II. stupeň ZŠ + SŠ
3. Speciální prohlídky: vánoční a velikonoční
Pro koho je určen
viz výše
Stručný obsah

OPERATIVA

I. stupeň ZŠ
Pro děti prvního stupně nabízíme prohlídky zámeckými komnatami plné hádanek. Malí
návštěvníci uvidí např. zámeckou knihovnu, zbrojnici, Rytířský sál či plně vybavenou
zámeckou kuchyni. Zámek rovněž poskytuje ke stažení i tematické pracovní listy pro menší
děti (2. - 3. třída) a větší děti (3. - 5. třída).
- chodí se klasická prohlídková trasa, text je přizpůsoben dětem
- chodí všichni průvodci, mají upravený text formou hádanek
- není zde moc předmětů, které by se děti mohly vzít do ruky (pár jich mají)
- preferují trasu 1. okruhu (je nejlíbivější, časově nejkratší, nejbezpečnější – málo schodů)
II. stupeň ZŠ + SŠ
Starším dětem a studentům zámek nabízí všechny 3 zámecké okruhy.
- text je stejný jako u klasické prohlídky, rozdíl a výhoda je, že ve skupině jsou pouze
studenti
Speciální prohlídky: vánoční a velikonoční
Tyto speciální prohlídky jsou určeny i pro školní výlety. Děti se ve vyzdobeném a Vánocemi
i jehličím provoněném zámku dozvědí nejen o tradičních vánočních zvycích, ale i těch, které

jsou už dávno zapomenuty. Děti se budou moci do povídání o Vánocích aktivně zapojit,
protože dostanou množství rozličných hádanek s vánoční tématikou. Každý malý návštěvník
si navíc za absolvování vánoční prohlídky zámku odnese i malý dárek…
- seznámení s tradicemi (vysvětlení, proč které zvyky dodržujeme, jaký jejich původ, vliv,
předávání z generace na generaci)
- seznámení se symbolikou a jejím významem
- co se jedlo a vysvětlení proč
Jak dlouho je program realizován
- všechny 3 programy fungují od roku 2012
Jak často je program realizován
I. stupeň ZŠ
- sezóna květen cca 1300 dětí, červen cca 1100 dětí: úterý až pátek, cca 4 prohlídky denně
II. stupeň ZŠ + SŠ
- hodně slabé, úplně minimálně, pouze občas, 1x denně
Speciální prohlídky: vánoční a velikonoční
Advent, Vánoce: budou se na ně zaměřovat úterý-pátek, 2 týdny, pouze na objednávku =
každých 10 minut, hlavně dopoledne do 11 hod. (školy to tak vyžadují)
- Adventní prohlídky (2016 byly celkem 6 dní), cca 1600 dětí!!!
Velikonoce: od letoška budou omezovat
Organizace programu (potřebná vybavenost (pomůcky, kostýmy, rekvizity), prostory,
časová náročnost, pracovní metodické listy)
I. stupeň ZŠ
pomůcky, kostýmy, rekvizity:
- nic nepoužívají, provozně to není možné, protože v 10minutových intervalech navazují
klasické prohlídky
- žáci si nemůžou na nic sáhnout, není to zatím možné (nemají žádné repliky, vše jsou
vzácné originály), nemají potřebu, protože je toho na zámku tolik, že si s vizuální
prezentací vystačí
prostory:
- kopírují klasický okruh
- nemají speciální prostory, musí si vystačit s klasickou prohlídkou. Rádi by program nějak
rozšířili, zpestřili, ale z provozních důvodů to zatím není možné, protože by to omezilo
klasický provoz
- v plánu je vybudování restaurace a víceúčelové místnosti, kterou by žáci mohli využívat
(v areálu dolního zámku, v horizontu 1-2 let)
časová náročnost:
- cca 55 minut
- příprava: Administrativní příprava cca týden, 1 člověk

pracovní metodické listy:
-2.-3. třída: zámecká doplňovačka
- 3.-5. třída: kvíz s tajenkou na webu

II. stupeň ZŠ + SŠ
- žádné rekvizity, pomůcky, speciální prostory nemají
časová náročnost:
- dle délky vybraného okruhu
pracovní metodické listy:
- křížovka s tajenkou na webu

Speciální prohlídky: vánoční a velikonoční
pomůcky, kostýmy, rekvizity:
- velké množství rekvizit a kostýmů (vlastní výroba, kostýmy šijí zaměstnanci, rekvizity se
také vyrábí sami) - nicméně jsou využívány nejen pro vzdělávací programy, ale i pro
speciální prohlídky pro běžné návštěvníky
- žáci dostávají na konci programu dárek: čerstvě upečené koláče, cukroví ze zámecké
kuchyně (kuchyně v týdnu peče speciálně pro každou dětskou prohlídku
- případné další dárky pro žáky jsou záložky do knihy, pohledy, omalovánky
prostory:
- těmto prohlídkám je přizpůsobena celá trasa, nekopírují standardní okruhy (mají
speciální trasu): zahrnuje části jinak oddělených okruhů
- přizpůsobeno provozu a tématu
časová náročnost:
- 55 minut
- příprava: pro školy cca 3 dny, příprava samostatných speciálních prohlídek: cca 2 měsíce
pracovní metodické listy:
- obsah je téměř stejný jak pro žáky, tak pro normální návštěvníky
- upraví se lokace a obsah některých scének
- metodické listy zde nejsou, program je velmi pestrý a na nebyl by na ně čas
Proč vzdělávací program realizují (vlastní iniciativa/ nařízení zřizovatele/ naplňování
Akčních plánů)
- vlastní iniciativa: dřív tady nic takého nebylo, velkým hybatelem bylo zprovoznění
zámecké kuchyně – nabízelo se k využití
- opakovaná návratnost, učitelé se opakované každý rok vrací
- vlastní iniciativa, aby přiblížili nabídku dětem
- baví je to, mají dobrý pocit, že spolu s učitelkami odvedou dobrou práci, děti to baví

- když už speciální prohlídky dělají, tak ať jsou maximálně naplněné a využité
- vzhledem k náročnosti příprav speciálních prohlídek, toho chtěli využít, proto prohlídky
upravili a nabídli je i školám
- ekonomický pohled – zaplatí se alespoň náklady
- má vliv na navýšení návštěvnosti (není nijak extrémní)
- speciální prohlídky – začaly konečně chodit i místní školy – velké plus
- chtějí lidi v předvánočním čase trochu zklidnit, je škoda mít otevřeno jen o víkendech,
proto oslovili i školy

Metodické (edukační centrum) NPÚ?
- nijak nepomáhají
- NAKI dělalo školení na Kuksu, šéf průvodce měl o účast zájem, ale info se k němu
nedostalo
- informace z edukačního centra se k nim nedostává, pomoc není koncepční
- centralizace je rozstřelená, každá správa je jiná, nelze to spravovat centralizovaně
Z jakých finančních prostředků je realizován
- z provozních nákladů, zámek má rozpočet rok dopředu na všechny akce (kulturní a
doprovodné programy – vzdělávací programy jsou jejich součástí)
- hodně ušetří tím, že si skoro všechno vyrobí sami
- náklady se vrací (dřív 20 tis., nyní už půl milionu)

FINANCE

- doprovodné programy hodně směřují na děti (dětské koutky, dílny)
- na vymýšlení programů pro děti má šéf průvodce DPČ na 0,5 úvazku = vícenáklad
Finanční náročnost vzdělávacího programu
I. stupeň ZŠ
- 100,a) II. stupeň ZŠ + SŠ
b) - dle vybraného okruhu 100,-, 120,-, 170,c) Speciální prohlídky
- 110,-

SPOLUPRÁCE

Podílel se na přípravě také pedagog (Ano: Jak? Z jaké školy? Ne: Proč ne? Návaznost na
RVP)
Návaznost na RVP:
- není, kastelán to nezná
- zaměřují se na přiblížení se dětské duši, RVP k tomu nepotřebují
- šéf průvodce má pedagogické vzdělání (jako jediný). Předškolní a mimoškolní pedagogika
- problém je v tom, že průvodci (hlavně sezónní na měsíc) se těžko naučí, jak pracovat
s dětmi

Supervize ze strany pedagoga, edukačního centra, zřizovatele
- ne!!! (myšleno na edukační centrum, NPÚ)
- učitelé do programu nejsou zapojováni
- pokud je to třeba (hlavně u méně zkušených průvodců), učitelé pomáhají
- průvodce se má domluvit s učitelem, že pokud narazí na něco, co děti neznají, aby jim to
vysvětlil sám
- někteří učitelé jsou rádi, že si od dětí odpočinou, takže vůbec nezasahují
Kteří zaměstnanci jsou do programu zapojeni (pozice, počet)
- všechny programy, všichni zaměstnanci vč. uklízeček, techniků (výroba rekvizit)
Způsob propagace vzdělávacího programu
- web, FB
- platí si internetovou reklamu (plošně, nejenom pro vzdělávací programy)
- „živá reklama“ = 4 zaměstnanci v kostýmech jezdí propagovat programy do měst v okolí
(Kolín, Pardubice, Kutná Hora, Čáslav) - velmi účinná propagace na učitele
Aktivní nabídka základním školám (které školy, z okolí)

POPTÁVKA

NABÍDKA

- aktivní rozesílání e-mailů (na začátku v r. 2012) v okruhu cca 50 km (na oficiální e-mail
školy, ne konkrétně, pokud byl k dispozici kontakt na učitele dějepisu, tak na něj)
- mají dobrý ohlas, nyní už nabídku neposílají, školy se hlásí samy od sebe
- posílali plakát
Poptávka ze strany základních škol (převyšuje poptávka nabídku?)
I. stupeň ZŠ
- poptávku zvládají, není problém
d) II. stupeň ZŠ + SŠ
e) - minimální zájem
f) - starší žáky a studenty tento druh edukace nezajímá (dávají to jasně najevo
g) Speciální prohlídky: vánoční a velikonoční
- ano poptávka je hodně vysoká
(SWOT) Silné stránky vzdělávacího programu

HODNOCENÍ

- zlepšení prezentace zámku, historie i tradic
- přizpůsobení se nejmenšímu návštěvníkovi (snaha, aby si historii oblíbil)
- vysvětlení, proč jsou důležité tradice, proč je udržujeme
- snaha o částečnou „živoucí“ prezentaci prostřednictvím herců, oživené kuchyně, žáci vidí
klasické historické oděvy, poznají, jak se upeče koláč v peci
- děti jsou živou reklamou (chválí zážitky v rodině, rodina následně přijde také na zámek)
- prohlídka je uzpůsobena dětem, kteří v důsledku neruší na klasické prohlídce

- zatím nejsou do těchto akcí tlačeni ze strany zřizovatele, pokud by jim to nařídili, tak
aktivity pro školy dělat nebudou, takhle je to jejich vlastní iniciativa
(SWOT) Slabé stránky vzdělávacího programu
- chybí prostory pro pohyb dětí, který potřebují, potřebovali by nějaké zázemí, víceúčelový
prostor pro děti (chybí zázemí pro návštěvníky i pro děti, není zde žádná restaurace, kavárna,
ale mají v plánu úpravu hospodářských prostor, které by se dalo využít vč. dataprojektoru,
wc, občerstvení…. počítají s tím do budoucna!!!)
- nemají dost financí
- nemají dost lidí
- prostorový a časový handicap (kvůli silnému provozu zámku)
- náročnost materiální, personální a časová na přípravu a realizaci
(SWOT) Příležitosti vzdělávacího programu
h) Speciální prohlídky: vánoční a velikonoční
i) - exkluzivita zámecké kuchyně (jedinečnost prezentace)
j) - výjimečnost oproti ostatním památkám (funkční kuchyně)
k) - variabilita akcí a prezentace
(SWOT) Rizika (hrozby) vzdělávacího programu
- že to zevšední
- že nebude dost času, protože je tolik jiných aktivit, které zabírají čas
- hrozba personálního vyčerpání (omezená fyzická nedostatečnost personální základny)
Zpětná vazba od žáků a pedagogů
l) Speciální prohlídky: vánoční a velikonoční
- u speciálních prohlídek si nechávají ze škol posílat fotky z výletů
- dotazníky nedávají
- občas pošlou učitelé poděkování, v knize návštěv, okamžitá verbální zpětná vazba
- zpětnou vazbou je to, že se opakovaně vrací (možná je to rutina)
Bude stávající vzdělávací program pokračovat
- ve všech ano, budou pokračovat
Budou realizovány i jiné vzdělávací programy
- až se budou upravovat prohlídkové trasy, chtějí udělat speciální dětskou trasu, která by
nekopírovala klasickou trasu – nebrzdilo by to provoz

OSTATNÍ

Otázky ad hoc
- původně vymysleli samostatné dětské prohlídky, ale nebyl o ně takový zájem, takže je
zrušili (chodili na ně i dospělí), dospělí nespolupracovali
- nebylo to efektivní, malý zájem, nemohli si dovolit vymezit 1-2 pracovní síly, které by
byly určené pouze pro dětské prohlídky
- prohlídka nekopírovala zámeckou trasu, takže nebyla pro zájemce atraktivní

Záznam rozhovoru – správce památkového objektu
Segmentační otázky
Datum
Místo
Jméno
Prac. pozice
Věk
Délka praxe
Vzdělání
Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

sobota 18. 2. 2017
Hrad KAŠPERK, zřizovatel: město Kašperské Hory
Mgr. Zdeněk Svoboda
kastelán
40-45
Kašperk 16,5 let
ostatní památkové objekty: Švihov 1 rok
vysokoškolské, historie
8:35
9:20

Celkem 22 otázek
Název vzdělávacího programu
1. Dětská prohlídka „Staň se rytířem nebo princeznou“
- Speciální interaktivní prohlídka s průvodcem pro školní výlety i pro jednotlivce
- 6 až 11 let (pro jednotlivce i školní výlety)
- Procházka hradem zaměřená na výchovu mladého rytíře (prince) a mladé dámy
(princezny). Příkladem je především výchova mladého Karla IV. ve Francii a další
dochované dobové prameny k výchově a přípravě na budoucí poslání dětí významných
středověkých osobností. Děti na prohlídce budou ve stejném věku jako ti, jichž se tato
výchova týkala, a proto si zkusí stát se na chvíli mladým českým princem či princeznou.

OPERATIVA

- Za svou aktivní účast v tomto programu budou děti odměněny.

2. „Staň se stavitelem hradu aneb jak by vypadal váš vysněný hrad?“
- Jedná se o interaktivní prohlídky pro děti ve věku 12 až 15 let.
- Exkurze do středověkého stavitelství, která děti seznámí s různými stavebními prvky,
postupy a zákonitostmi gotické architektury na příkladu královského hradu Kašperk. Na
základě získaných informací děti sestaví návrh vlastního hradu, který budou prezentovat
před celou skupinou a jejich úkolem bude svůj návrh před průvodcem obhájit.
Pro koho je určen
1. výchova
- 6 až 11 let
- pro školy i pro jednotlivce
2. stavitel
- 12 až 15 let

- pouze pro školy, školy v přírodě
Stručný obsah
1. stavitelství
- program se věnuje především logice
- cca 20 minut průvodce seznamuje žáky s hradem, vysvětluje zásady stavitelství,
ekonomiky, proč se tak stavělo, problémy s logistikou…
- žáci následně dostanou zadání, z čeho by hrad postavili (musí připravit návrh na nový hrad
v krajině)
- jsou vytvořeny týmy 4-5 dětí, každý dostane slepou plastickou mapu okolí (vč. naznačené
trasy obchodní stezky), na které mají vybrat nejvhodnější místo pro stavbu nového hradu.
- dále dostanou indicii, jaký kámen se v okolí vyskytuje (např. buližník), což by je logicky
mělo navést, co mají využít za stavební materiál. Také mají určen rozpočet na stavbu hradu
- svoji volbu musí každý tým obhájit a na konci by měli být žáci schopni zdůvodnit, proč
vybrali právě tento typ hradu.
- výsledky prezentací hodnotí průvodce. Zásadou je, že ne vždy musí vyhrát nejlepší projekt.
Pokud některý z týmů dokáže logicky zdůvodnit, proč vybral právě svůj projekt (a prokáže,
že dokáže dobře argumentovat), může vyhrát právě on
Jak dlouho je program realizován
1. výchova
- od května 2009
- v 2013 přišli sami zaměstnanci hradu s nápadem program předělat, ale to se neosvědčilo,
takže se vrátili k původnímu konceptu
- 2. stavitelství
- od května 2009
Jak často je program realizován
1. výchova
- na jaře a hlavně září navštěvují hrad především školy v přírodě, květen a červen převažují
školní výlety (cca 15 prohlídek za týden)
2. stavitelství
- pokračovat budou ještě tak 3 roky, protože nakoupili vybavení, techniku. Až se tento typ
projektu rozšíří i na jiné objekty, budou program měnit
- méně objednávaný. Důvodem je, že je určen pouze pro 2. stupeň ZŠ (jen nutné pracovat
v týmech), proto je méně navštěvovaný
- starší žáci spíše volí prohlídky „Život na hradě“ a „Stavba hradu“, které jsou určeny všem
návštěvníkům
•

Důvody:
ŽIVOT NA HRADĚ

•

jeho součástí jsou také audiovizuální projekce o životě na středověkém hradě

•

prohlídka je vizualizovaná, učí návštěvníky dívat se na hrad, poznávat, hledat
souvislosti, seznamují se s metodami, jak se získávají informace o historii
(archeologie, historie…)

•

mají velmi pozitivní reakce
STAVBA HRADU

•

návštěvníci prochází staveniště, náznakové instalace

•

průvodce provádí návštěvníky jako stavební komisi po hradě v 15. stol., představí
jim všechny funkce hradu

•

na konci shlédnou účastníci videoprojekci „maping“ na 2 stěny, kde se před nimi
postupně postaví, vybaví a nakonec také vyhoří středověká ložnice. Projekce má
výbornou zpětnou vazbu, turisti tleskají

Organizace programu (potřebná vybavenost (pomůcky, kostýmy, rekvizity), prostory,
časová náročnost, pracovní metodické listy)
1. výchova
pomůcky, kostýmy, rekvizity:
- kostýmy pro děti (rytíři, princezny)
- dřevěné meče, štíty, dřevěné tabulky zalité voskem na rytí
-dřevěné tréninkové zařízení pro rytíře (kámen, pytel, otočná hřídel)
- pasovací listina, kterou děti dostávají jako odměnu
prostory:
- pouze v rámci expozice (hrad nemá moc prostoru)
časová náročnost: 60-75 minut
pracovní metodické listy:
- ano
- varianta kvízu, který děti plní v určité části prohlídky

2. stavitelství
pomůcky, kostýmy, rekvizity:
- slepá plastická mapa, soubor 5 listů se zadáním projektu
- dříve dostávali žáci odměnu (od sponzorů hradu), nyní už jim dávají jen pohledy
prostory:
- pouze v rámci expozice (hrad nemá moc prostoru)
časová náročnost:
- 60-75 minut, záleží na průvodci a na reakci dětí
- pro pořadatele: čas zabere pouze kopírování listin
- příprava obou programu trvala cca 3 měsíce (nevěnovali se ale pouze jim)

pracovní metodické listy:
- ano, potřebují je v průběhu celého programu
Proč vzdělávací program realizují (vlastní iniciativa/ nařízení zřizovatele/ naplňování
Akčních plánů)
- snaží se, aby programy měly smysl, aby to účastníkům něco dalo
- pro mladou generaci je to nejlepší způsob předávání znalostí, nejvíc se toho naučí
- chtějí dětem pomoci formovat pohled na svět a jejich hodnotový žebříček. Dnešní doba je
zaplavená informacemi, dříve to bylo jednodušší, informace nebylo nutné tolik filtrovat a
byl čas (a nutnost) řešit důležité problémy
- chtějí uspokojit poptávku (špatně se skloubí prohlídka pro děti a pro dospělé, obsah o
přístup je pro každou skupinu nutné odlišit)
- konkurenční výhoda. Programy pro děti zvyšují hradu návštěvnost a prestiž
Z jakých finančních prostředků je realizován
- z rozpočtu hradu
- co si hrad vydělá, to si může nechat, žádné příspěvky nedostávají, peníze si musí vydělat

FINANCE

Finanční náročnost vzdělávacího programu
vstupné: 55,- hromadné, 60,- pro jednotlivce
- nyní budou měnit ceník, až bude nová dětská prohlídka
náklady:
- nestálo to skoro nic, pár tisíc za DPP
- nové prohlídky už něco stojí, ale v rámci provozu jsou to zanedbatelné náklady.
- je zde výborná návratnost, ekonomicky se programy určitě vyplatí
Podílel se na přípravě také pedagog (Ano: Jak? Z jaké školy? Ne: Proč ne? Návaznost na
RVP)
1. výchova
- externě pomáhala pedagožka s praxí na památkových objektech

SPOLUPRÁCE

2. stavitelství
- obsah programu konzultovali s touto pedagožkou

- s RVP nijak nepracují
Supervize ze strany pedagoga, edukačního centra, zřizovatele
- nebyla
- zřizovatel nijak nezasahuje, vše je na iniciativě správy hradu
Kteří zaměstnanci jsou do programu zapojeni (pozice, počet)
- oba programy provází spíše starší a zkušenější průvodci (jen když se na to průvodci cítí),
ale průvodce to většinou baví, je to zpestření, takže o to zájem je

- program „stavitelství“ občas provázel i kastelán
Způsob propagace vzdělávacího programu
- webové stránky hradu
Aktivní nabídka základním školám (které školy, z okolí)
- každoročně posílají školám e-mail s nabídkou

POPTÁVKA

NABÍDKA

- hlavně školy z JZ Čech (na jakýkoliv e-mail, který seženou)
Poptávka ze strany základních škol (převyšuje poptávka nabídku?)
1. výchova
- je o něj větší zájem, protože hrad za účelem edukace navštěvují především učitelé
s mladšími žáky
2. stavitelství
- je realizován mnohem méně, než nabídka pro menší děti

- školy si samy volají a objednávají, protože mají dobrou zkušenost z minula
(SWOT) Silné stránky vzdělávacího programu
- oba programy jsou interaktivní
- je to konkurenční výhoda
- rozšiřuje okruh možných návštěvníků
- pro hrad představují programy dobrou reklamu (reference, ohlasy účastníků, fakt, že jsou
vzdělávací programy vůbec v nabídce)
- zvýšení návštěvnosti
- dávají nové podněty

HODNOCENÍ

- programy jsou hravé, což je účel (program by měl být dělán s určitou lehkostí, ne ve stresu)
(SWOT) Slabé stránky vzdělávacího programu
1. výchova
- program je zastaralý, chybí mu nějaká propojovací linka
2. stavitelství
- největším problémem je, že neměli čas se tomu pořádně věnovat

- jsou kladeny větší nároky na průvodce, není vhodné pro každého
- práce navíc
(SWOT) Příležitosti vzdělávacího programu
1. výchova
- chtěli by nabízet program i německým školám

- zvýšení návštěvnosti, příležitosti, propagace
- zpestření pracovní náplně, absence nudy
(SWOT) Rizika (hrozby) vzdělávacího programu
- vždy hrozí riziko, že se program nepovede, průvodce jeho vedení nezvládne, je zde věští
riziko než už běžné prohlídky, takže je tam větší pravděpodobnost neúspěchu. Musí
zohlednit věk dětí, získat si jejich důvěru a pozornost
Zpětná vazba od žáků a pedagogů
- cíleně nezjišťují
- pouze individuálně, pokud někdo z účastníků přímo reaguje na (po) programu, nebo zapíše
do návštěvnické knihy
- při změně vzděl. programu o výchově reagovali účastníci spíš negativně
Bude stávající vzdělávací program pokračovat
1. výchova
- tento program je již zastaralý a vyžaduje změnu (nepodařená změna programu proběhla již
v r. 2013)
- chtějí udělat nové prohlídky (mají několik tematických okruhů, chtěli by, aby děti na konci
prohlídky něco objevily, takže nový program by měl být založen na objevování - stop po
minulosti, stavebních fázích, životního stylu - to je výhoda hradu, zříceniny. Na tomto
principu by to mělo být postavené.
- chtějí začlenit různé předměty jako je cizí jazyk, matematika.
- změnou by bylo, že by vzdělávací program chtěli nabízet i německým školám
2. stavitelství

Budou (jsou) realizovány i jiné vzdělávací programy

OST
ATNÍ

- neplánují rozšiřovat nabídku, spíš upravit a aktualizovat tu stávající
Otázky ad hoc

Záznam rozhovoru – správce památkového objektu
Segmentační otázky

loni bylo 50.000 návštěvníků.

Datum
Místo

28. 1. 2017

Jméno
Prac. pozice
Délka praxe
Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

Mgr. Klára Kozlíková
pokladní, průvodce, školní programy
6 let na zámku (předtím učitelka)
15:10

Děčínský zámek, příspěvková organizace statutárního
města Děčín

16:25

Celkem 22 otázek
Název vzdělávacího programu
a) 3. - 9. třída: „Poznáváme historii děčínského zámku“
b) MŠ až 2. třída ZŠ: „Pojďme si hrát na zámku“
- program se uzpůsoben malým dětem tak, aby nemusely vyplňovat pracovní listy
Pro koho je určen

OPERATIVA

viz výše
Stručný obsah
Běžná prohlídka nebývá pro dětské návštěvníky vždy srozumitelná. Připravili jsme proto
program, který různé aspekty zámeckého života představuje hravou a srozumitelnou formou.
Žáci se přenesou na počátek 19. století a poznají, že život na zámku nejsou jen hezké šaty a
bohaté hostiny, ale také spousta povinností, pravidel a učení. Děti nejsou jen pasivními
posluchači, sami se zapojují a plní nejrůznější úkoly. Během procházky zámeckými
komnatami užijí nejen všechny smysly, ale také postřeh, logickou úvahu a samozřejmě i své
znalosti.
Program je určen pro žáky 3.–9. tříd ZŠ, případně nižší ročníky víceletých gymnázií. Skládá
se ze tří částí, které na sebe bezprostředně navazují – školní přípravy, prohlídky samotné a
zpětné vazby ve formě pracovních listů. Zakončen je vyhodnocením a oceněním
nejúspěšnějších tříd i jednotlivých žáků.

Jak dlouho je program realizován
- cca 10 let
- obsah vzděl. programu musel být zhruba před 3 let upraven z důvodu změny zámecké
expozice
Jak často je program realizován
- program je nabízen celoročně (kdykoliv škola projeví zájem, může jim být vzdělávací
program nabídnut).
- největší zájem je v květnu a červnu, kdy se prohlídky konají každý den
- v tomto období zámek navštíví až 900 dětí za týden
Organizace programu (potřebná vybavenost (pomůcky, kostýmy, rekvizity), prostory,
časová náročnost, pracovní metodické listy)
pomůcky, kostýmy, rekvizity:
- kostýmy jsou dlouhodobě zapůjčeny (placená půjčka)
- další kostýmy jsou vlastní (zakoupené pro zámek)
- misky s ochutnávkami (bonbóny, piškoty, oříšky)
- vytvořené CD s písněmi, které děti poznávají
- husí brko na psaní
- 12 velkých plastových karet (jména panovníků, kteří se na zámku sešli na konferenci,
slavných osobností, názvy zemí)
- tištěné diplomy, který děti dostávají
- tištěné velkoformátové šablony na klobouky (nechávají se tisknout na zakázku z tiskárny,
do škol se posílají poštou)
- zlaté mince (vyrobená plastová kolečka s polepem), po prohlídce je děti vrací
prostory:
- využívány jsou především prostory zámecké expozice
časová náročnost:
- délka prohlídky: MŠ - 2. třída ZŠ: 60 minut, 3. - 9. třída ZŠ: 90 minut

- na přípravu: lektor cca 30 minut předem
- pokud je potřeba připravit židle do sálu, kde se s prohlídkou začíná, (někdy tam židle
bývají), je třeba počítat s další časovou rezervou cca 50 minut (pomáhají údržbáři)
- úklid po programu: lektor cca 30 minut
pracovní listy:
- tisk z nákladů zámku
Po skončení prohlídky dostane vyučující od průvodce soutěžní pracovní listy. Otázky se
vrací k průběhu prohlídky a jsou jakousi zpětnou vazbou. Soutěží každý žák za sebe, ti
nejlepší budou odměněni celodenním výletem po saských hradech a zámcích. Po
vypracování odešle vyučující pracovní listy zpět na zámek.
- v pracovních listech na webových stránkách zámku jsou uvedeny různé soutěžní odměny
(výlet po saských hradech a zámcích, naučná plavba lodí po Labi). Tyto odměny již nejsou
aktuální a místo nich žáci vyhrávají možnost výletu na hrady, zámky a muzea, které pro
děti nabízejí speciální dětské prohlídky. Tímto způsobem navštívily např. zámek Velké
Březno, hrad Grabštejn, hrad Housku a Muzeum v Ústí nad Labem. Objekty vybírá K.
Kozlíková. Zároveň s dětmi a pedagogickým dozorem na daný objekt jede.
- za celý školní rok jsou podle výsledků vybrány celkem dvě výherní třídy (1 ze 1. stupně
a 1 z 2. stupně ZŠ).
- metodické pokyny pro MŠ - 2. třídu ZŠ
Výroba klobouků - móda 19. století
Školní příprava by měla vzbudit zájem žáků o prohlídku a zároveň je alespoň rámcově
uvést do problematiky 19. století. Žáci si sami vyrobí kloboučky odpovídající dobové
módě. Své výrobky si vezmou s sebou na zámek, kde je budou potřebovat ke splnění
některých úkolů. Výroba klobouků má vylepšit senzomotorické schopnosti dětí a zapojit
jejich fantazii. Klobouky se vyrábí ze šablon (dámské a pánské klobouky), které dostanou
školy po potvrzení objednávky. Příprava 15 minut, samotná výroba klobouků 2x45 minut.
- dva druhy tištěných velkoformátových šablon klobouků obdrží přihlášený učitel poštou
- metodické pokyny pro 3. - 9. střídu ZŠ:
Průvodce představí žákům každodenní život a výchovu šlechtických potomků. Procházka
zámkem je zpestřena soutěžními úkoly - účastníci si vyzkouší na vlastní kůži oblékání,
hudební vzdělávání, tanec, zahrají si na služebnictvo i panstvo. Žáky 1. stupně provází

průvodce v dobovém kostýmu. Během prohlídky jsou žáci motivováni soutěží o zlaté mince,
které dostávají za každou správnou otázku nebo úkol. Vítězný kolektiv získá hraběcí
osvědčení. Nejlepší třídy podle počtu získaných mincí, mají šanci vyhrát naučnou plavbu
lodí po Labi. Kromě školní přípravy bychom rádi požádali pedagogický doprovod o
spolupráci i během prohlídky. Vyučující si může zahrát na jednoho z významných majitelů
zámku, účinkování je dobrovolné.
- odměna ve formě naučné plavby po Labi už není dlouhou dobu aktuální. Dopravní
společnost nebyla spolehlivá a spolupráce nefungovala. Např. se stávalo, že o skupině 60
dětí dala zámku vědět pouhý den dopředu, což na zajištění nestačilo. Místo toho děti
vyhrávají výlet na hrady a zámky (viz výše).
- učitelé dostanou kostým pana hraběte (i učitelky) a aktivně se zapojují do programu.
Toto zpestření je vítáno jak ze strany dětí, tak i učitelů.
Metodický pokyn - 2. stupeň ZŠ
Život v 19. století
Školní příprava by měla vzbudit zájem žáků o prohlídku a zároveň je alespoň rámcově
uvést do problematiky 19. století. Žáci si zkusí zahrát na obyvatele zámku předminulého
století. Naváží tak na tradici divadelních představení, připraví si scénky a zahrají je během
zámecké prohlídky. Výstupy mají přispět ke kooperaci mezi žáky. Přípravu provádí
vyučující dějepisu spolu s učitelem občanské či rodinné výchovy. Příprava: dějepis 45
minut - nástin 19. století, občanská výchova 45 minut - seznámení žáků s prohlídkovým
programem, nácvik scének žáci si vylosují jednu z místnost a ze seznamu si každý žák
vybere jedno zámecké povolání, které se k dané místnosti pojí.
- způsob hraní divadelních scének je v současné době pozměněný
- žáci dostanou předem za úkol připravit si jakoukoliv scénku ze zámeckého prostředí. Je
zcela na nich, kolik jich bude ve scénce hrát, jak bude ukázka dlouhá a jaký druh
zámeckého prostředí si vyberou
- celý program je soutěžní, pro aktivní zapojení do divadelní scénky jsou žáci motivováni
možností vyhrát výlet na hrady a zámky (viz výše)
Proč vzdělávací program realizují (vlastní iniciativa/ nařízení zřizovatele/ naplňování
Akčních plánů)
- chtějí zvýšit návštěvnost (děti se na zámek opakovaně vrací, např. i s rodiči)
- aby se děti něco dozvěděly o rodině Thunů, která byla neprávem dlouhou dobu opomíjená

- velká podpora od města a od vedení zámku
- rádi by ukázali aktivní přístup a snahu, že pro zámek a jeho návštěvnost dělají maximum
Z jakých finančních prostředků je realizován
- program finančně podpořilo statutární město Děčín
- finance od města dostaly na začátku vzdělávacího programu (z těchto prostředků se hradil

FINANCE

např. 1. tisk pracovních listů, šablony klobouků, diplomy) (plus uvést náklady na odměny výlety pro výherce)
- nyní již všechny náklady hradí ze svého rozpočtu zámek
Finanční náročnost vzdělávacího programu
- K. Kozlíková rozpočet vzdělávacího programu nezná
- při sečtení všech ročních nákladů jsou mírně v plusu
- za realizaci vzdělávacích programů náleží realizátorce finanční odměna
Podílel se na přípravě také pedagog (Ano: Jak? Z jaké školy? Ne: Proč ne? Návaznost na
RVP)
- K. Kozlíková má pedagogické vzdělání a praxi (PedFa, Ústní n. L.)
- původní program, který se vytvářel cca před 10 lety nepřipravovala K. Kozlíková, ale její
předchůdkyně, která měla také pedagogické vzdělání
Návaznost na RVP:

SPOLUPRÁCE

- nesledují RVP, kompetence neřeší, učitelé se na to neptali
Supervize ze strany pedagoga, edukačního centra, zřizovatele
- program pro MŠ vytvářela K. Kozlíková sama, obsah konzultovala s ředitelkou zámku (ta
ale nemá pedagog. vzdělání), dále s kamarádkou pedagožkou v rámci pilotní prohlídky
- konzultuje neformálně s pedagogy z okruhu svých přátel
- konzultace s vedením zámku
Kteří zaměstnanci jsou do programu zapojeni (pozice, počet)
- údržbář, 3 stálé průvodkyně, brigádníci, dle potřeby
- všichni průvodci na zámku musí znát nejenom průvodcovské texty, ale také obsah
vzdělávacího programu, funguje zde zastupitelnost mezi vybranými šikovnými průvodci

Způsob propagace vzdělávacího programu
- webové stránky zámku
- při zavádění vzdělávacího programu vytvořili propagační CD a plakáty pro ředitele škol
- K. Kozlíková několikrát objížděla školy v Severních Čechách (Děčín, Ústí, Litoměřice,
Česká Lípa, Kamenice) s nabídkou
- už několik let tento druh propagace nerealizují, protože se školy se zájmem o program hlásí

POPTÁVKA

NABÍDKA

samy
- když na konci školního roku připravovaly pro školy zkrácenou prohlídku s komtesou a
divadlo, rozesílala nabídku na tuto akci školám e-mailem (osloveno bylo cca 300 základních
škol). Kontakty (většinou na ředitele škol) v Severních Čechách čerpala z dostupného
adresáře MŠMT
Aktivní nabídka základním školám (které školy, z okolí)
viz výše
Poptávka ze strany základních škol (převyšuje poptávka nabídku?)
- školy většinou reagují na nabídku zaslanou e-mailem
- někdy volají školy samy od sebe
(SWOT) Silné stránky vzdělávacího programu
- program je udělaný hezky, je záživný
- v každé místnosti jsou 1 až 3 úkoly, děti jsou vtaženy do děje a baví je to

HODNOCENÍ

- úkoly, během kterých děti zapojují různé smysly (ochutnávání, poslouchání hudby, hádání
předmětu, oblékání kostýmů a paruk…)
(SWOT) Slabé stránky vzdělávacího programu
- malá návratnost vyplněných pracovních listů
- někdy děti ruší, dokonce i ty starší (především při úkolu s 12 kartami z konference. Jedná
se o náročný úkol, který je na konci celého programu a děti jsou unavené. Navíc je tento
úkol v sále, kde je ozvěna, děti u toho ruší).
- chybí prostor pro zázemí. Dříve využívali místnosti, ve kterých je nyní restaurace nebo
místnost, kde je nyní výstava

- údržbář musí připravit židle, koše…
(SWOT) Příležitosti vzdělávacího programu
- děti odcházejí nadšené, pak se vrací a pomáhají tak propagovat zámek
- program navštěvují také romské děti a děti z dětských domovů, pro které je to často jejich
první návštěva památky v životě. Jsou z toho nadšené. (Pokud pedagog požádá o slevu, je
jim vyhověno)
(SWOT) Rizika (hrozby) vzdělávacího programu
- hrozba ve formě omezení rozpočtu ze strany města s největší pravděpodobností nenastane.
Naopak, K. Kozlíková předpokládá, že dojde k navýšení finančních prostředků
- program přijde o vytápěnou místnost v expozici, ve které měly děti zázemí pro svačinu
Zpětná vazba od žáků a pedagogů
- v pracovním listu je kolonka, kde jsou žáci dotazováni, co se jim nejvíc líbilo a co by chtěli
změnit
- z jejich odpovědí nejčastěji vyplývá, že se jim líbilo všechno a že by chtěli by víc úkolů
- od učitelů mají okamžitou ústní zpětnou vazbu (říkají, že se jim to moc líbilo)
- program je podle Kozlíkové nádherný, hodně se povedl a dospělým se moc líbí
- ještě si nikdy nikdo nestěžoval
Bude stávající vzdělávací program pokračovat
- určitě ano
Budou realizovány i jiné vzdělávací programy
- dále nabízejí vánoční program (Vánoce hraběcí rodiny) už asi 4 roky
- mimo to zámek realizuje i plno dalších programů pro rodiny s dětmi (prohlídky
s komteskou, s černým rytířem, pomlázka v růžové zahradě, 4 adventní odpoledne se
čtenými pohádkami, výroba ozdob, betlémských světýlek, dřív býval masopust, mají různé
výstavy pro děti, na jaře mají divadýlko v zahradě, vánoční prohlídky). Letos měla premiéru
prohlídka pro nevidomé „Tma za mnou, tma přede mnou „
- zámek se snaží nalákat rodiny s dětmi (všude se dělají akce pro děti)
- ředitelka zámku tyto akce aktivně podporuje

Záznam rozhovoru – správce památkového objektu
Segmentační otázky
Datum
Místo

pátek 10. 2. 2017

Jméno

Zuzana Míková - kastelánka
Mgr. Kateřina Řeháková – zástupkyně

Prac. pozice
Věk
Délka praxe
Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

Hrad Český Šternberk (soukromý vlastník)

45-50, 30-35
18 let, 5 let nastálo, jako průvodce od r. 2002
15:00
16:45

Celkem 22 otázek
Název vzdělávacího programu
a) Proměny šlechtického interiéru!!
- pro doplnění dějepisné látky o uměleckých slozích (přehled slohů, kvíz) - info z webu
- na webu chybí více informací

b) Každodenní život na hradě za první republiky (pro gymnázia)
- nejedná se o speciálně navržený vzdělávací program, ale o obsah běžné prohlídkové trasy

OPERATIVA

c) Poznej rodové sídlo Šternberků (5-8 let) - pro rodiny s dětmi
- opět se nejedná o vzdělávací program pro školy, ale pro rodiče s dětmi
Pro koho je určen
2. stupeň ZŠ
Stručný obsah
- zahrnuje především architekturu, nábytek, odívání
- zaměřuje se na vývoj od gotiky po 20. století. Expozice je zámecká, proto je hlavní
pozornost věnována především období od renezance
- příběh Šternberků hraje základní roli, ukazují se znaky na nábytku, obrázky s odíváním
- text programu se točí především okolo věcí, které žáci vidí kolem sebe
Jak dlouho je program realizován
- od roku 2010
Jak často je program realizován

- minimálně, loni pouze 3x, letos je 1 objednávka na duben 2017
- malá poptávka, program má větší potenciál, který je ale nevyužitý
- mnohem větší zájem je o prohlídky v letní sezóně pro malé děti
Organizace programu (potřebná vybavenost (pomůcky, kostýmy, rekvizity), prostory,
časová náročnost, pracovní metodické listy)
pomůcky, kostýmy, rekvizity:
- žáci dostanou tužku, papír, tvrdé desky s klipsou
- nejsou kostýmy
- na závěr programu dostanou vytištěný přehled stavebních slohů
- na závěr je test, za správné vyhodnocení byl certifikát, nyní dávají pohledy, které se jinak
nedají koupit

prostory:
- klasická expozice
- na zámku se bydlí, takže všechny aktivity se musí realizovat ve stejných prostorech
- samotný prostor tady není, žáci mohou být maximálně na nádvoří

časová náročnost:
- mají sylabus od kolegyně, která program vymyslela
- bez přípravy, je pouze nutné připravit obrázky
- prohlídka trvá cca 50 minut, stejně jako klasická prohlídka

pracovní metodické listy:
- přehled stavebních slohů
Proč vzdělávací program realizují (vlastní iniciativa/ nařízení zřizovatele/ naplňování
Akčních plánů)
- jak to vzniklo: kastelánka má 3 děti a má zkušenost s tím, že děti mají ve vývoji slohů
chaos. Tady, na hradě se prochází všemi slohy – ideální ukázat vše, co k tomu patří
- hlavním důvodem byla potřeba zvýšit návštěvnost (po odlivu školních výletů)
- na konci 90. let nastal postupný odliv turistů, ani ne přes léto, ale mimo sezonu (hrad je
otevřen celoročně). Ostatní památky se od nich inspirovaly a také začaly prodlužovat
otevírací sezónu, čím hradu přibyla konkurence a museli začít řešit otázku zvýšení
návštěvnosti. Proto začali vymýšlet programy pro školy

FINAN
CE

- hrabě Zdeněk Šternberk (94 let) se velmi aktivně zajímá o denní provoz hradu, kastelánka
s ním konzultuje a vzdělávacích programech ví.
Z jakých finančních prostředků je realizován
- program je finančně velmi nenáročný – neprovází ho sezónní průvodci, ale stálí
zaměstnanci (nedochází k navýšení mzdových nákladů)

- z běžného rozpočtu
- co hrad vydělá, to všechno využije
- čerpají finance pouze z českých zdrojů
Finanční náročnost vzdělávacího programu
- v podstatě nulová
vstupné: 65,- (do 15 let)
Podílel se na přípravě také pedagog (Ano: Jak? Z jaké školy? Ne: Proč ne? Návaznost na
RVP)
- autorka měla pedagogické vzdělání (pracovala podle osnov, školy měly dáno, že část
výuky musí absolvovat výuku mimo školu)
- nyní nemají

SPOLUPRÁCE

Návaznost na RVP:
- nepracují s tím
Supervize ze strany pedagoga, edukačního centra, zřizovatele
ne
- spolupráce s učitelem: učitelé také chodí na prohlídku, ale nechtějí se moc zapojovat, jsou
rádi, že mají chvíli klid
- je možné domluvit se u učitelem, co zrovna ve výuce probírají a tomu přizpůsobit obsah
výkladu
Kteří zaměstnanci jsou do programu zapojeni (pozice, počet)
- 3 stálí zaměstnanci, kteří dle aktuální provozní potřeby přijímají objednávky a provázejí
žáky
Způsob propagace vzdělávacího programu
- na začátku inzerce v Učitelských novinách a ve Školouši
- oslovili školy v okolí (dopisem)

POPTÁVKA

NABÍDKA

- když s programem začínali, byl o něj velký zájem. Školám v okolí nabízeli ze začátku
prohlídky zdarma, aby si to na nich vyzkoušeli
- autorka programu odešla na mateřskou a na program se trochu zapomnělo
- kastelánka má vizi, že uspořádají speciální prohlídku pro učitele (vč. seznámení
s hrabětem), kterým by představili vzdělávací potenciál hradu. Vychází z podobné
zkušenosti s cestovními kancelářemi, kde se jim to osvědčilo a měli výbornou zpětnou vazbu
- školy z okolí moc zajímavé nejsou, spíš by oslovili s nabídkou Prahu
Aktivní nabídka základním školám (které školy, z okolí)
viz výše
Poptávka ze strany základních škol (převyšuje poptávka nabídku?)
- v současné době je poptávka minimální

H
O
D
N
O
C
E
N
Í

(SWOT) Silné stránky vzdělávacího programu

- propojení s výukou, navazuje na to, co se děti učí, vidí to naživo
- žije tady stále hrabě, což si plno dětí nedokáže ani představit a je to pro ně zajímavé
(SWOT) Slabé stránky vzdělávacího programu
- slabá prezentace
- je zaměřeno především na vzdělávání, stává se tedy, že to děti moc nebaví (nechtějí se jim
ale podbízet)
(SWOT) Příležitosti vzdělávacího programu
- zvýšení návštěvnosti
- zamilovat se do hradu, vzbudit zájem o historii a třeba zde začít pracovat
- probudit zájem o rodný region
(SWOT) Rizika (hrozby) vzdělávacího programu
- že to děti nebude bavit
- není příliš interaktivní
- kastelánka ani její zástupkyně nechtějí být víc akční
Zpětná vazba od žáků a pedagogů
- žádnou zpětnou vazbu cíleně nezjišťují
- sezonní průvodkyně učí ve škole ve Skalici. Provázela tento program a moc se jí líbilo, jak
je koncipován, co se děti naučí a také ocenila, že je to doplnění učiva
Bude stávající vzdělávací program pokračovat
- ano, budou pokračovat
Budou realizovány i jiné vzdělávací programy

OSTA
TNÍ

- chtějí nabídku rozšířit, mají plno nápadů, ale nemají na to čas (viz práce s EET, smlouvy
o výpůjčkách apod.)
Otázky ad hoc

Záznam rozhovoru – správce památkového objektu
Segmentační otázky
Datum
Místo
Jméno
Prac. pozice
Věk
Délka praxe
Vzdělání
Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

úterý 7. 2. 2017
zámek Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou,
společnost Kinský dal Borgo, a. s.
Marcela Zahálková
kastelánka
45-50
přes 25 let
SŠ s maturitou
10:00
11:00

Celkem 22 otázek
Název vzdělávacího programu
Baroko a Santini
Pro koho je určen
2. stupeň ZŠ
Stručný obsah
zaměřený na barokní styl a geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela
- program bude probíhat spíše v exteriéru (zaměřený především na architekturu), dále

OPERATIVA

sklepy, sloupový a mramorový sál a jedno zámecké křídlo jen po stavební stránce.
- původně chtěli pro děti udělat nějakou soutěž, ale pak od toho odstoupili, protože starší
děti o soutěže moc nestojí. V plánu bylo, že by děti vypracovali nějaký projekt a vítězná
třída by od zámku dostala zaplacené tablo (zdarma zámecké prostory pro focení vč.
profesionální fotografky. Dle průzkumu mezi učiteli ale zjistili, že o to není zájem. Žáci by
chtěli finanční hotovost, ale na to zámek odmítl přistoupit.
Jak dlouho je program realizován
- letos bude poprvé, proto na některé otázky (např. hodnocení programu) nelze odpovědět
- délka programu: 50-60 minut, zatím ještě neví, uvidí dle provozu. Ze zkušenosti nechtějí,
aby byl program delší, protože děti déle neudrží pozornost
Jak často je program realizován
- přes týden na objednání
- duben-červen a září-říjen

- zatím maximální kapacita určená není, kastelánka se nemyslí, že by o program byl takový
zájem
Organizace programu (potřebná vybavenost (pomůcky, kostýmy, rekvizity), prostory,
časová náročnost, pracovní metodické listy)
pomůcky, kostýmy, rekvizity: - nic neplánují
prostory:
- záleží na dohodě s pedagogickým dozorem, pokud by chtěli pracovní listy vyplnit na
zámku, zázemí jim mohou nabídnout, předpokládají ale, že je budou vyplňovat až ve škole
časová náročnost:
- kastelánka na tom pracovala asi týden. Text už existoval, takže ho pouze zkrátila a
upravila a zbytek naplánovala
- sama sebe považuje za velmi akční, takže pokud dostane nápad, ihned na něm začne
pracovat a dotažení detailů nechává na svých podřízených
pracovní metodické listy:
- ano, mají je již připravené
- forma osmi kvízových otázek o tom, co se během prohlídky doví
- mají lehčí a těžší variantu
- ještě neví, jestli pracovní listy budou rozdávat na místě, nebo si je učitelé stáhnou z webu
Proč vzdělávací program realizují (vlastní iniciativa/ nařízení zřizovatele/ naplňování
Akčních plánů)
- Co je k tomu vedlo: klasické prohlídky školní děti netáhnou. Vyžadují adrenalinové
aktivity (např. lanové centrum), takže nastal odliv školních skupin.
- klasické prohlídky děti nebaví a nepozorností ruší ostatní návštěvníky. Proto chtěli
vymyslet programy, které by je zaujaly a by jim „ušité na míru“
- s poklesem návštěvnosti museli něco udělat, normální návštěvníci je nezachrání
- začali jednodenní akcí pro mateřské školky „Ples princezen“ (2 hodinový program pro děti,
zahrnoval prohlídku, soutěže, dílny, profi fotografie a „Pohádkovou cestu“ parkem). Zjistili,
že pokud pro mateřské školy nabídnou koncipovaný výlet, je o něj mnohem větší zájem. Na
základě této zkušenosti s malými dětmi se rozhodli, že zkusí připravit program i pro starší
děti ze základních škol. Proto se rozhodli nabízet vzdělávací program o baroku a architektu
Santini, který je v Čechách neprávem opomíjen. Letošní rok bude vyhlášením „Rokem
baroka“ a kde jinde se baroku věnovat než na barokní perle Karlova Koruna.

- jako první přišla s nápadem výuky dětí hraběnka. Měla představu o programu, který by
děti provedl jednotlivými staletími. Příprava a realizace tohoto programu by ale byla příliš
náročná (zámek se zaměřuje především na svatby - cca 100 za rok, program měl probíhat
také v sále, kde tyto svatby probíhají, takže by nebylo možné všechno skloubit dohromady).
Proto od tohoto nápadu upustili, ale byl prvotní inspirací pro další programy pro děti

- hraběnka je učitelka AJ v Itálii, takže se jí tento nápad moc líbil (její manžel, hrabě, se o
tyto vzdělávací aktivity nezajímá a ani do nich nijak nezasahuje)
- ředitelka a.s. také souhlasila
- realizovat programy pro děti zámek nedostal příkazem, byla to jejich vlastní iniciativa (z
nařízení by je to nebavilo)
Z jakých finančních prostředků je realizován
- všechno je čerpáno z rozpočtu zámku
- pokud vymyslí náročnější program, musí o peníze zažádat, ale ani to není problém (letos
budou mít např. příměstské tábory financované z dotací)

FINANCE

- výhodou je, že „hrabě junior“, bydlí na zámku, takže s ním může případné návrhy hned
konzultovat (paní hraběnka z Itálie přijíždí pravidelně 1x za měsíc)
Finanční náročnost vzdělávacího programu
vstupné: 80,- (70,-?)
náklady:
- nejsou prakticky žádné. Program je záměrně vymyšlen tak, aby byl co nejméně náročný
- pouze na průvodce, který přijde na zámek přijde cíleně provést tento program a pak jde
zase domů (popř. si kastelánka a 2 další zaměstnankyně provedou prohlídku samy)
- průvodce na zámku přes týden není (malá návštěvnost, třeba jen 10 lidí za den). Proto se
zámku nevyplatí mít zde celý den průvodce a přes týden se věnují plánovaným akcím
Podílel se na přípravě také pedagog (Ano: Jak? Z jaké školy? Ne: Proč ne? Návaznost na
RVP)

SPOLUPRÁCE

Návaznost na RVP:
- kastelánka je v městském zastupitelství členkou školské rady, kde se s místními učitelkami
dohodla na tom, co potřebují, aby vzdělávací programy obsahovali
Supervize ze strany pedagoga, edukačního centra, zřizovatele
- viz předchozí
Kteří zaměstnanci jsou do programu zapojeni (pozice, počet)
- kastelánka a 2 stálé zaměstnankyně (1 z nich má na starosti přímo všechny dětské aktivity
vč. objednávek)
Způsob propagace vzdělávacího programu

POPTÁVKA

NABÍDKA

- loni na zámku uspořádali setkání ředitelů škol z okolí
- představili jim zámek a co všechno pro děti nabízí („miniveletrh“)
- zpětná vazba byla pozitivní
Aktivní nabídka základním školám (které školy, z okolí)
- školám z okolí posílali e-mail s prospektem
- velmi záleží na konkrétním řediteli školy, který e-mail obdrží. Mají zkušenost především
s řediteli - muži, kteří e-mail s nabídkou nepovažují za zajímavý a informaci učitelům
nepředávají.

- stává se jim, že na zámek jezdí školy a školky na základě doporučení ostatních škol a
učitelek (neoficiální cestou)
Poptávka ze strany základních škol (převyšuje poptávka nabídku?)
- místní školy a školky na zámek paradoxně moc nechodí, ale dojíždějí jinam (setkávají se
se závistivou reakcí místních obyvatel, kterým vadí, že je zámek v držení hraběcí rodiny
Kinských)
(SWOT) Silné stránky vzdělávacího programu

(SWOT) Slabé stránky vzdělávacího programu

(SWOT) Příležitosti vzdělávacího programu

(SWOT) Rizika (hrozby) vzdělávacího programu

Zpětná vazba od žáků a pedagogů
zatím není

HODNOCENÍ

Bude stávající vzdělávací program pokračovat
nelze zatím říct
Budou (jsou) realizovány i jiné vzdělávací programy
Z pohádky do pohádky (MŠ, 1.-2. třída ZŠ)
Prohlídky s komtesou Norou
- také letošní novinka, která bude mít 2 varianty:
a) zábavná kostýmovaná prohlídka (MŠ a děti do 8 let)
b) interaktivní prohlídka „výchova šlechtických potomků“ (3.-5. třída ZŠ), seznámí žáky se
způsobem výchovy, stolování, oblékání, povinnostmi…
- dětské prohlídky se jim osvědčily, takže se rozhodli, že rozšíří nabídku

Vánoce letem světem (MŠ, 1.stupeň ZŠ)
- děti objevují kouzlo a zvyky Vánoc v jednotlivých státech
Pohádková cesta zámeckým parkem (celoročně, pohádkový průvodce)
Orientační běh zámeckým parkem (spojení běžecké výkonnosti a schopnosti správné
orientace na mapě)

OST
ATNÍ

- cílem běhu je vyluštění tajenky a zápis do tajemné knihy luštitelů
Otázky ad hoc
pasování školáků, vítání občánků - zdarma

Záznam rozhovoru – PEDAGOG odborník
Segmentační otázky
Datum
Místo
Jméno
Prac. pozice
Věk
Délka praxe

Vzdělání
Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

21.3.2017
kavárna „Čekárna“, Vratislavova 30/8
Pavel Martinovský
zástupce ředitele ZŠ Vratislavova, učitel dějepisu, předseda ASUD
46
učitel: 21 let
zástupce: 6 let
předseda ASUD: 7 let
VŠ, Mgr.
9:30
10:20

Celkem 18 otázek
a) Zkušenost s edukací na památkových objektech
Osobní zkušenost se vzdělávacím programem na památkovém objektu (popř. zkušenost
kolegů v rámci ASUD) vč. zhodnocení tohoto programu a zpětné vazby od žáků
•

Národní muzeum Dotkni se památky – projekt před 2 lety

•

Hana Havlůjová (KDDD, PedF UK) občas dá echo, kam jít s dětmi

•

Poslední 2-3 roky nikde nebyli, protože škola měla původně zaniknout, následně byla
přestěhována, a proto mají na 2. stupni málo dětí – útlum. Je zde plno dětí ze sociálně
slabších rodin, pro které je finanční problém dát např. 60,- na vstupné. Na 1. stupni
je už situace lepší, tam je sociální prostředí vyrovnanější. Rodiče exkurze podporují
a děti na ně jezdí (Pražský Hrad, zámek Konopiště)

•

byli loni na Karlštejně, v kapli sv. Kříže (v rámci výročí narození Karla IV.), dětem
se to líbilo (spíše mladším)

Osobní názor na přínos vzdělávacích programů na památkových objektech? (pro výuku,
žáky, pedagoga, spolupráci s pam. objektem)
•

ano, má to smysl, je to přidaná hodnota k výuce

•

v loňském roce se zúčastnil semináře i pro učitele. Ten předcházel exkurzi s žáky – to
oceňuje, měl čas a prostor na přípravu a seznámení s výstavou (výstava relikviáře sv.
Maura)

•

největší problém je doprava (po finanční a organizační stránce)

•

vícedenní výlety dělají ve spolupráci s městkou částí P2 do zahraničí (loni byli
v Norimberku + Plzeň)

Srovnání vzdělávacích programů na pam. objektech s paměťovými institucemi? (např.
potřeba památkových pedagogů)
•

pedagog na hradech a zámcích určitě chybí, není dostatečně využitý potenciál
památky

•

vznik edukačních center NPÚ zatím nepocítili, žádné info z NPÚ mailem nedostali

•

muzeum v Rokycanech nabídlo prohlídku pouze pro učitele (vč. občerstvení) a
seznámili je se záměrem vytvořit edukační programy pro školy. Asi půl roku učitelé
s muzeem spolupracovali (pro muzeum to byla i reklama v rámci ASUD)

Faktory, které mají vliv na rozhodnutí učitele, jestli (a jaký) pam. objekt a jeho vzděl.
program vybere? (Je nějak stanoveno v ŠVP, že se určitého počtu vzděl. programů musí
zúčastnit)?
•

RVP je závazný, úkolem každé školy je, aby si z něj vytvořila ŠVP a vymyslela, jak
naplní sumu informací a naplní požadované kompetence.

•

Exkurze nejsou povinné, protože by byly závazné a škola by je musela hradit. Stejně
tak by škole při kontrole hrozil postih, pokud by tyto povinné exkurze nenaplnila.
Proto ve ŠVP pouze uvedou, že budou rozvíjet dané kompetence (není nijak vázáno
na povinné exkurze)

Je užitečné, když pam. objekt informuje o vazbě na kompetence v RVP?
•

ano, je to lepší, usnadní to práci učiteli

Vnímáte nějaký rozdíl mezi pam. objekty dle zřizovatele? (státní, soukromé, město…) nabídka, přístup, spolupráce…
•

je to jedno, nehraje to roli

Zkušenost s edukačními centry NPÚ (památky nás baví)?
•

projekt „Památky nás baví“ zná pouze ve spojitosti s paměťovými institucemi

•

zkušenost nemají, špatná reklama

Uvítal byste: Spolupráce na přípravě vzdělávacího programu s organizátorem?

•

Ano, již taková spolupráce byla s Muzeem v Rokycanech, bylo by dobré něco
podobného realizovat i s pam. objekty

•

chybí sleva na ITIC, je to škoda, protože učitelé by si pam. objekt měli nejdříve projít
sami, než ho navštíví s žáky. Na vzdělávacích programech sice mají učitelé vstup
zadarmo, ale pokud se chtějí s hradem či zámkem seznámit individuálně, musí platit
plnou výši vstupného, a to plno učitelů odradí.

•

NPÚ karty ITIC neuznává, chtělo by to ale změnit (jinde ve světě s tím není problém)

Kdo rozhoduje o účasti na vzdělávacím programu (učitel, ředitel, rodiče…)
•

To je velmi individuální a záleží na každé škole a jeho řediteli. Někde je ředitel
nakloněn této formě vzdělávání a učitele podporuje, jinde to ředitel považuje za
zbytečné. Rodiče mají vliv především ve finanční otázce, zda jsou ochotni dítěti
exkurzi zaplatit. Prvotní impuls pro účast na vzděl. programu jde většinou od učitele.

•

suplování není problém, naopak, ředitel to podporuje, jinde to ale ředitelé nemají
rádi, učitelé si musí výlet nahrazovat jiným suplováním

b) Činnost ASUD
Zabývá se některý ze Sborníků ASUD edukačními programy na pam. objektech? (nebo
ASUD jako takový – je to pro vás zajímavé téma?)
•

památky neřeší

•

Sborníky vznikají na základě grandu a poptávky MŠMT. Ministerstvo zatím žádnou
iniciativu v oblasti vzdělávání na památkových objektech nevyvinulo, peníze
neposkytlo, a proto se Sborník ani ASUD tomuto tématu nevěnuje

Na webu asud.cz/tipy na výlet nebo vycházku nejsou žádné hrady a zámky! proč?
•

žádné památky je neoslovili

•

tipy v rámci ASUD nejdou přímo od učitelů, kteří se nějakého zajímavého vzděl.
programu s žáky zúčastnili. Původně to tak bylo, ale teď na to nemají čas a energii

•

krajská pedagogická centra – byla původně, nyní už nejsou, ale uvažuje se o tom, že
by se tyto instituce znovu obnovili. Chtějí do toho zapojit i nějakého pedagoga, který
by tyto informace o vzdělávacích aktivitách vyhledával

Projekt „Památky nás baví“ - NPÚ. V r. 2012 se sympozia o tomto projektu zúčastnil i
zástupce ASUD, který mluvil o možnostech výuky…. má další zkušenosti s tímto
projektem? Hodnocení, využití (vč. využití vzniklých metodik) ….

•

nikdo o této metodice nemluvil, nic mu to neříká (možná proto, že je to už několik let
zpátky)

c) Ministerstva
Info z webu asud.cz: V r. 2015 hovořil P. Martinovský s náměstkyní ministra kultury o
možnostech návštěv památek a exkurzích v muzeích v rámci výuky dějepisu…. na čem
se dohodli, spolupráce? Návaznost na strategické dokumenty MK a MŠMT?
•

je zde snaha, aby vzniklo muzeum moderních dějin: Národní kronika. Myšlenka se jim
líbí, ale je to miliardová položka. Oslovili ho jako odborníka z oboru. Památkových
objektů a edukace v nich se to ale netýkalo.

V 2013 vydalo MK Strategii podpory využití potenciálu kult. dědictví: Upozornilo na
absenci uceleného systému osvěty v oblasti péče o kulturní dědictví a jeho vyjádření ve
vzdělávacích programech na všech stupních škol – Pociťuje od té doby zlepšení nabídky
a vzdělávacích programů? A zlepšení spolupráce?
•

ne

Stejně tak se problematikou vzdělávání v oblasti kultury zabývají i další dokumenty
(Strategie Státní kulturní politiky 2015-2020, MŠMT: Koncepce podpory mládeže 20142020) - Jsou dopady těchto dokumentů patrné i v praxi?
•

ne

Existuje nějaká podpora ze strany MŠMT? Např. v rámci obsahu strategických a
koncepčních dokumentů? Co zlepšit, rezervy?
•

MŠMT podpořilo výuku novodobých dějin navýšením počtu vyučovacích hodin, to
považuje za dobrý krok, ve vzdělávání na pam. objektech o ničem takovém neví

d) Spolupráce
Existuje nějaká forma spolupráce základních škol a památkových objektů v oblasti
vzdělávání ke kulturnímu dědictví?
•

ano, viz muzeum v Rokycanech. Týká se to ale jen paměťových institucí

Jaké jsou potencionální možnosti ve vytváření spolupráce základních škol a památkových
objektů?

•

učitelé mají radši, když mají podklady v ruce (vytištěné), je to pro ně lepší, je tam ale
finanční náročnost

•

kdyby se podařilo pravidelnou propagaci do učitelských a odborných časopisů

e) SWOT vzdělávacích programů na pam. objektech (všeobecně) nepovinné
(SWOT) Silné stránky vzdělávacího programu

(SWOT) Slabé stránky vzdělávacího programu

(SWOT) Příležitosti vzdělávacího programu

(SWOT) Rizika (hrozby) vzdělávacího programu

Záznam rozhovoru – PEDAGOG odborník
Segmentační otázky
Datum
Místo
Jméno

3. 4. 2017
Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 23, Praha 3, 3. patro

Prac. pozice
Věk
Délka praxe
Vzdělání
Začátek
rozhovoru
Konec
rozhovoru

(píše učebnice pro 2. stupeň ZŠ a gymnázia)
46 let
přes 20 let
FF UK, Mgr.
15:45

Veronika Válková

16:50

Celkem 15 otázek

a) Zkušenost s edukací na památkových objektech
Návrhy na zlepšení, tvorbu vzdělávacích programů:
▪

Nechce, aby si na hradech hráli jen na princezny, ale aby se vázal ke konkrétní dějinné
události, to by se dalo navázat na vzděl. program. Duchcov - tam dožíval Casanova,
provázeli jako průvodci v kostýmech, měli to interaktivní - jít tímto směrem (třeba
Zákupy). Zaměřit se na konkrétní dějinnou událost a tu rozvést, aby byla perfektně
propracovaná. spojené s přednáškou, práce s materiály. Nemusí to být pedagog, ale
někdo, kdo tomu období rozumí (pedagigcký cit plus historii)

▪

Třeba zaměření na genealogii., to by bylo zajímavé.

▪

využili by německou mutaci, protože mají česko-německé výměny a tato zkušenost
chybí. Na to mají peníze z výměnných grantů.

▪

bylo by fajn mít zaměření na umělecké slohy.

▪

Chce to, aby byl ten objekt blízko a mělo cenu tam s dětmi jet.

▪

škole se to nevyplatí, jet jen na hrad, musí se to spojit i s něčím dalším, což je
v tuzemsku problém

▪

po republice moc nejezdí, když můžou jedou, do zahraničí.

Osobní zkušenost se vzdělávacím programem na památkovém objektu (popř. zkušenost
kolegů v rámci školy) vč. zhodnocení tohoto programu a zpětné vazby od žáků

•

Pražský hrad - program „Příběh Pražského hradu“. Byli několikrát. Chodili
s mladšími ročníky. Bylo to udělané dobře, ale měli by tam pracovat lidi, kterým
nevadí děti (důchodkyně, které byly nevrlé). Další program „Hra na hrad“ - učitelka
si hrad prošla sama (chtěla slevu, ale nedostala ji) a udělala si vlastní pracovní listy
(už několik let je používá) - co nabídl hrad, to jí nevyhovovalo. Kdyby měli možnost
program s kastelánem probrat, víc by jim to vyhovovalo (gymnázium je náročnější
než ZŠ). Vždy potřebují, aby děti dostaly pracovní listy, je to základ.

•

Vzdělávací programy pro gymnázia nemají moc cenu tvořit - malý zájem. Nejlépe se
pracuje s dětmi od 4. do 6. třídy (jsou nadšení) - to by měla být cílová skupina
(vlastivěda - 4. třída). 6. třída má pravěk a starověk, tam by museli být archeologové.

•

Terezín - kasemata, historie 2. svět. války. Mají výborné vzdělávací programy.
Absolvovala několikastupňový seminář, jak vyučovat o holokaustu (3x) vč. výjezdů do
Osvětimi a Ravensbrücku. Je to asi jiná situace, protože zde jsou na to peníze od
židovské komunity.

•

Další objekty nenavštívili proto, že nemají čas, gymnázium je náročné. Je dobré děti
vytáhnout ze školy, ale to nechápou učitelé fyziky a matematiky, takže tam naráží na
nepochopení.

Osobní názor na přínos vzdělávacích programů na památkových objektech? (pro výuku,
žáky, pedagoga, spolupráci s pam. objektem) Ve spojitosti s učebnicemi dějepisu, které
napsala…
•

je to skvělé, co se týče lokální historie. Pro menší města je to výborné, protože se
seznámí s regionální historií (posílení vztahu k místu, kde žijí). Praha je svět sám pro
sebe, je anonymní.

Srovnání vzdělávacích programů na pam. objektech s paměťovými institucemi? (např.
potřeba památkových pedagogů)
•

Muzeum hl. m. Prahy, s německými žáky chodí do památníku Heidrichiády, Památník
v Lidicích. Resslovka stojí za to. Všude edukační programy mají a je to zaběhnutý
standard.

•

Byla v Německu - klášter Marialach (u Kolína n. Rýnem). Tam měly děti za úkol získat
odpovědi na otázky od kolemjdoucích (ohledně historie kláštera) - posilovaly tím
komunikační schopnosti, nebály se oslovit cizí lidi.

Faktory, které mají vliv na rozhodnutí učitele, jestli (a jaký) pam. objekt a jeho vzděl.
program vybere? (Je nějak stanoveno v ŠVP, že se určitého počtu vzděl. programů musí
zúčastnit)? Jaký je vliv ředitele školy?
•

ředitel ani rodiče do toho nezasahují, finance nejsou pro rodiče problém.

•

nyní jsou limitování, kolikrát můžou jet na exkurzi, protože před několika lety jezdili
až moc (především do zahraničí). Důvod: škola musí vyplácet při zahraniční cestě
diety, dřív to tak nebylo.

•

pokud chtějí někam jet, tak jedou tam, kam se jim zachce - hlavně zahraničí (Ravena,
Pompeje - hledali poklad, děti to bavilo). Zaměřují se na výtvarné umění

Propagace vzdělávacích programů - dostává se k nim nabídka?
•

nemají žádné informace o tom, že na některém pam. objektu mají perfektní a kvalitní
vzděl. program. Když bude vzděl. program stát za to, budou o tom uvažovat. Musí mít
vysokou edukační kvalitu (aby si jen nehráli na rytíře)

•

chybí propagace, nemohou si ověřit, že se jedná o kvalitní program (uvítali by osobní
zkušenost někoho, koho znají a kdo je stejně náročný). Třeba kvůli husitství by mělo
smyl se „hnout z místa“ - je to komplexní problematika. Muselo by to mít široký záběr.

•

jsou zahlceny různými nabídkami (většinou komerčního charakteru), v podstatě
nabídky poslané e-mailem už nečtou a mažou je. Je možné, že jim nějaká nabídka
vzděl. programu přišla, ale neví o ni (asi ji také vymazala).

•

Lepší by bylo domluvit si osobní setkání s představitelem pam. objektu a navázat třeba
dlouhodobější spolupráci.

Vnímáte nějaký rozdíl mezi pam. objekty dle zřizovatele? (státní, soukromé, město…) nabídka, přístup, spolupráce…
•

ne

Zkušenost s edukačními centry NPÚ (Památky nás baví)?
•

nic jí to neříká

Kdo rozhoduje o účasti na vzdělávacím programu (učitel, ředitel, rodiče…)
•

učitelé sami

b) Ministerstva
V 2013 vydalo MK Strategii podpory využití potenciálu kult. dědictví: Upozornilo na
absenci uceleného systému osvěty v oblasti péče o kulturní dědictví a jeho vyjádření ve
vzdělávacích programech na všech stupních škol – Pociťuje od té doby zlepšení nabídky
a vzdělávacích programů? A zlepšení spolupráce?
•

nic jí to neříká

•

je až moc nabídek mailem, už to ani nečtou, jsou zahlceny komercí

Stejně tak se problematikou vzdělávání v oblasti kultury zabývají i další dokumenty
(Strategie Státní kulturní politiky 2015-2020, MŠMT: Koncepce podpory mládeže 20142020) - Jsou dopady těchto dokumentů patrné i v praxi?
•

ne

Existuje nějaká podpora ze strany MŠMT? Např. v rámci obsahu strategických a
koncepčních dokumentů? Co zlepšit, rezervy?
•

o ničem neví

c) Spolupráce
Existuje nějaká forma spolupráce základních škol a památkových objektů v oblasti
vzdělávání ke kulturnímu dědictví?
•

Spolupráce zatím neexistuje, nenapadlo je někoho oslovit a jim tuto možnost nikdo
nikdy nenabídl

Uvítala byste: Spolupráce na přípravě vzdělávacího programu s organizátorem?
•

uvítali by, kdyby si mohli s kastelánem domluvit úpravu obsahu vzděl. programu
podle vlastní potřeby

Jaké jsou potencionální možnosti ve vytváření spolupráce základních škol a památkových
objektů?
•

Cizojazyčné edukační programy: Výborný nápad, o žádném programu (např.
v němčině) neví, ale určitě by ho využili. Návrh: Navázání spolupráce s pam.
objektem a gymnáziem Na Pražačce. Děti z 9. tříd by spolu s německými dětmi
pomáhaly vytvořit cizojazyčné metodické listy, s kastelánem by gymnázium navázalo
spolupráci, odborně by zaštítili vzděl. program. To by byla záruka splnění náročné
kvality, kterou bilingvní gymnázia vyžadují a poskytli by reference a záruku i pro další
gymnázia. Byla by to dobrá reklama pro toto gymnázium. Na konci září má

gymnázium výměnný pobyt s Němci (na týden, pak ještě 3x za rok) a musí s nimi
vymyslet nějaký projekt - toto by byla výborná příležitost. Bylo by dobré, kdyby to byl
objekt, který je nějak spojený s německou historií. Děti by byly jako autoři uvedeni
v pracovním listu, který by hrad (zámek) mohl i nadále nabízet. Pokud by měly děti
(cca 15 dětí) možnost i na hradě přespat (v neděli večer by přijely, přespaly a
v pondělí pracovaly), byla by to naprosto vítaná přidaná hodnota, která by je určitě
nadchla.

