
RELIKVIÁŘ SVATÉHO MAURA  
 

Anotace        V pěti místnostech si nejen prohlédnete originál relikviáře svatého Maura, 
ale dozvíte se i veškeré základní historické informace související s tímto předmětem. Expozice je v úvodu 
věnována nejstarším dějinám této památky – jejímu vzniku, typologickému zařazení a osudům do roku 
1945. Následující období je úzce spjato s napínavým pátráním po neznámé „starožitnosti“ mimořádné 
hodnoty. Putování historií uzavírá etapa restaurování a bližší seznámení s jednotlivými typy zlatnické 
výzdoby. Vyvrcholením této trasy je prohlídka originálu románského relikviáře svatého Maura.
 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace. 
Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana.   
Rozvíjené klíčové kompetence
K učení, komunikativní, sociální a personální, občanské. 
Klíčová slova   
Relikvie, relikviář, světec, restaurování, kriminalistika.

Délka programu:    45 minut   
Cena:    110,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                         
Na prohlídku je třeba se předem objednat na tel. čísle +420 353 999 394 nebo na e-mailové adrese 
becov.rezervace@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po 
potvrzení rezervace). Program lze uskutečnit v měsících září, říjen, duben, květen a červen.  
 
Počet žáků 
S ohledem na prostory, v nichž program probíhá, doporučujeme max. 25  žáků ve skupině.  
Poznámka:  
Vhodné pro žáky 6. třídy základní školy a odpovídajícímu ročníku nižšího gymnázia.
 

     VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Základní škola _ II. stupeň 
Víceleté gymnázium_nižší stupeň 

Program je nabízen také v rámci projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2019/20 podpořeného 
ze strany MŠMT.  Metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ, oddělení edukace.



RELIKVIÁŘ PRO KAŽDÉHO  
 

Anotace       Relikviář svatého Maura patří spolu s korunovačními klenoty  
k našim nejvzácnějším zlatnickým památkám. Víte ale, co se pod slovem relikviář skrývá? Jak vypadá  
a jaký měl význam? Napínavý příběh relikviáře budete odhalovat hmatem, zrakem a sluchem 
za pomoci unikátního modelu relikviáře, animovaného filmu a komiksu. Vaše pátrání 
bude odměněno návštěvou trezorové místnosti s originálem relikviáře svatého Maura. 
 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Člověk a společnost, Umění a kultura.  
Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana. 
Rozvíjené klíčové kompetence
K učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské. 
Klíčová slova   
Relikvie, relikviář, světec, model.

Délka programu:    45 minut   
Cena:    90,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                         
Na prohlídku je třeba se předem objednat na tel. čísle +420 353 999 394 nebo na e-mailové adrese 
becov.rezervace@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po 
potvrzení rezervace). Program lze uskutečnit v měsících září, říjen, duben, květen a červen.  
 
Počet žáků 
S ohledem na prostory, v nichž program probíhá, doporučujeme max. 30  žáků ve skupině.  
Poznámka:  
Vhodné pro žáky 6. třídy základní školy a odpovídajícímu ročníku nižšího gymnázia.
 

     VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Základní škola _ II. stupeň 
Víceleté gymnázium_nižší stupeň 

Program je nabízen také v rámci projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2019/20 podpořeného 
ze strany MŠMT.  Metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ, oddělení edukace.



ZÁMECKÉ INTERIÉRY  
 

Anotace         Prohlídkový okruh prochází všemi podlažími barokního zámku. Velkoformátový 
model hradu a zámku Bečov pomůže v orientaci a zároveň usnadňuje pochopení stavebního vývoje tohoto 
rozsáhlého areálu. Výklad je zaměřen zejména na období držení bečovského panství posledními majiteli – 
rodinou Beaufort-Spontin. Trasa prochází jednotlivými salony včetně nejkrásnějších autentických prostor 
knihovny a kaple.
 
Vazba na RVP                  
Vzdělávací oblasti  
Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace. 
Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana.   
Rozvíjené klíčové kompetence
K učení, komunikativní, sociální a personální, občanské. 
Klíčová slova   
Zámek, stavební vývoj, baroko, panství, kaple.

Délka programu:    45 minut   
Cena:    60,- Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
 
Objednávání                        
Na prohlídku je třeba se předem objednat na tel. čísle +420 353 999 394 nebo na e-mailové adrese 
becov.rezervace@npu.cz (v případě e-mailové objednávky je možné s programem počítat až po 
potvrzení rezervace). Program lze uskutečnit v měsících září, říjen, duben, květen a červen. 
 
Počet žáků 
S ohledem na prostory, v nichž program probíhá, doporučujeme max. 25  žáků ve skupině.  
Poznámka:  
Vhodné pro žáky 9. třídy základní školy a odpovídajícímu ročníku nižšího gymnázia.
 

Program je nabízen také v rámci projektu „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“ na školní rok 2019/20 podpořeného 
ze strany MŠMT.  Metodickou podporu poskytuje Odbor edukace a dalšího vzdělávaní NPÚ, oddělení edukace.

     VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ ROK  2019/2020

Základní škola _ II. stupeň 
Víceleté gymnázium_nižší stupeň 


