
 

 

 
 

 

Finále ústředního kola 21. ročníku celostátní soutěže Komenský a my    

 
29. 3. 2023   15,00  - registrace účastníků v budově ZŠ, možnost návštěvy Pamětní síně JAK, labyrintu v Klopotech  

                     17,30  - večeře ve školní jídelně ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí 

                     18,00  - historie celostátní soutěže Komenský a my (film, foto, atd.) 

                     19,15  - odjezd soutěžících a doprovodu do hotelu Peliny v Chocni (autobus)          

                           

30. 3. 2023     7,00   - odjezd soutěžících a doprovodu z hotelu Peliny v Chocni (autobus) 

                       7,15   - snídaně pro ubytované ve školní jídelně         

                       7,45   - registrace účastníků a proplácení jízdného v kanceláři ZŠ  

                       8,00   - odjezd autobusem do Národní pedagogické knihovny v Praze (Jeruzalémská 12, Praha 1)  

                       9,00   - registrace účastníků a proplácení jízdného v kanceláři  

         Národní pedagogické knihovny pro účastníky ze západní části republiky a okolí Prahy 

                     10,00   - znalostní test kat. B na téma Život a dílo J. A. Komenského a jeho doba v NPK 

                                 - interaktivní činnosti pro ostatní účastníky v NPK 

                     11,00   - prohlídka knihovny 

                     12,00   - oběd ve školní jídelně  

        13,00   - pěší přesun přes Staroměstské náměstí - Karlův most - Malou Stranu  

         do Národního pedagogického muzea JAK (NPM) Valdštejnská 18-20, Praha 1 

                     13,45   - koncert vážné hudby (společenský sál NPM, 2. patro) 

                     14,15   - prohlídka NPM, návštěva výstavy Pravěk, k tabuli!  (přízemí muzea)                    

                     16,00  - odjezd účastníků do Brandýsa nad Orlicí (autobus) 

                     18,00  - večeře ve školní jídelně 

                     18,30  - registrace účastníků a proplácení jízdného v kanceláři ZŠ 

                     19,00 - odjezd soutěžících a doprovodu do hotelu Peliny v Chocni v Ústí nad Orlicí (autobus)          
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31. 3. 2022     7,30  - registrace dalších účastníků a proplácení jízdného v kanceláři ZŠ 

                       7,30  - odjezd soutěžících a doprovodu z hotelu Peliny v Chocni (autobus)      

     7,45   - snídaně pro ubytované ve školní jídelně     

                       8,30   - zahájení výstavy nejlepších výtvarných prací na zámku v Brandýse nad Orlicí    

                       9,00   - vyhlášení výsledků 21. ročníku soutěže Komenský a my na zámku  

                                 - slavnostní přivítání a kulturní program – ZUŠ Choceň, pobočka Brandýs nad Orlicí 

                                 - vyhodnocení kategorií A, B, C a předání cen 

                                 - prezentace vítězných prací 

                                 - zakončení 

                       11,30 - oběd ve školní jídelně 

 

Účastníkům soutěže a jejich doprovodu nabízíme ke zhlédnutí: 

- Pamětní síň J. A. Komenského na radnici 

- pomník J. A. Komenského a „ labyrint “ v Klopotech 

 

Soutěž finančně podporují: Pardubický kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Choceňská 

mlékárna, senátor Petr Fiala, ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs n. O., město Brandýs n. O, městys Kunvald, 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, APZŠ. 

 

Poznámky k organizaci čtvrtka 30. 3. 2023 v NPMK 

Program proběhne v Praze v prostorách Národní pedagogické knihovny a Národního pedagogického muzea J. A. 

Komenského (muzeum a knihovna jsou součástí jedné instituce- NPMK). Pro účastníky ze západní části republiky  

a okolí Prahy doporučujeme registraci až 30. 3. v 9,00 hodin v kanceláři Národní pedagogické knihovny, 

Jeruzalémská 12, Praha 1  - naproti hlavního nádraží v Praze (více na adrese www.npmk.cz).  

Po ukončení pražského programu (30. 3. v 16,00 hodin) autobus odveze všechny soutěžící a doprovod do Brandýsa 

nad Orlicí, kde bude pokračovat další program. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Záštitu nad tímto ročníkem soutěže převzal radní Pardubického kraje Josef Kozel a senátor  

Petr Fiala! 


