
 

 

 

 

Letní škola památkové edukace 

Vimperk  
21. – 24. srpen 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Motto:  
Největší příležitostí pro  
edukaci není paradoxně 
dokonalost památek, 
nýbrž možnost tvořivě  
je interpretovat.  
 
 
 
 
Anotace: Letní škola památkové edukace je vícedenní tvůrčí setkání. Tentokrát bude inspirací 
zámek Vimperk a jeho okolní šumavská krajina. Budeme objevovat na první pohled neviditelnou 
hodnotu památek a hluboce zakořeněnou tradici vyprávění jako nejpřirozenější lidskou činnost 
i umění zároveň. 

Cílová skupina: učitelé, lektoři vzdělávacích programů v historickém prostředí (průvodci, 
kasteláni, dobrovolníci, volnočasoví pedagogové).  

Kurzovné:  500,- Kč, zaměstnanci NPÚ 300,- Kč.   
Poplatek nezahrnuje ubytování a stravování. 

Ubytování si zajišťují účastníci sami, seznam ubytovacích zařízení ve Vimperku zašlou organizátoři 
přihlášeným účastníkům. 

Stravování (obědy a večeře) bude pro zájemce zajištěno v restauraci ve městě.  V průběhu dne bude 
v prostorách zámku zdarma k dispozici káva a čaj.   

Forma práce: Účastníci budou pracovat převážně v menších skupinách.  Prostor bude pro 
individuální zamyšlení i společné aktivity celé skupiny.  

Pořádá a garantuje: Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání ve spolupráci 
s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

Přihlášky zasílejte do 30. června 2019 na e-mailovou adresu: rezkova.nadezda@npu.cz, 
kapacita kurzu je omezena na 25 osob.   

Kontakt: MgA. Naděžda Rezková Přibylová, e-mail: rezkova.nadezda@npu.cz, mobil: 775 873 239. 



 

 

 

 

 
 

Program  
 
Středa 21. 8. 2019  

13:30   Registrace  

14:00    Zahájení Letní školy památkové edukace 

14:00 – 15:00  Úvodní přednáška  

15:00 – 18:00 Edukační aktivity zámku Vimperk – příklad dobré praxe  

 

Čtvrtek 22. 8. 2019  

9:00 – 18:00   NA POČÁTKU BYLO SLOVO - praktická dílna I. (práce ve skupinách)  
 

Pátek 23. 8. 2019  

9:00 – 12:30  VIDĚT NEVIDĚNÉ - praktická dílna II. (práce ve skupinách)  

14:00 – 15:30 Prezentace výstupů 

15:30 – 16:00 Reflexe, ukončení oficiální části programu 

 

19:30   Překvapení pro vytrvalé  

 
Sobota 24. 8. 2019 

9:00 – 11:50  Vimperk z jiného úhlu pohledu – doprovodný program 

12:00   Ukončení Letní školy památkové edukace 

 
Pozn. Podrobnější program bude rozesílán přihlášeným účastníkům. 
 


