
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozbor hospodaření 

 
Národního pedagogického muzea a knihovny  

J. A. Komenského 
za rok 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
Obsah: 

ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ............................................................................. 3 

Údaje o zpracovateli.............................................................................................................................................. 3 

Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení ............................................................................................................. 5 
Sbírkotvorná činnost, péče o sbírky a jejich uložení .......................................................................................... 5 
Odborná a vědecko-výzkumná činnost ............................................................................................................. 12 
Kulturně-vzdělávací a pedagogická činnost, přednášky, prezentační činnost.................................................. 16 
Výstavní činnost a další kulturní akce .............................................................................................................. 20 
Zahraniční spolupráce ..................................................................................................................................... 22 

Oddělení Pedagogická knihovna........................................................................................................................ 23 
Základní informace .......................................................................................................................................... 23 
Činnost v roce 2012.......................................................................................................................................... 24 
Budování knihovního fondu.............................................................................................................................. 24 
Služby uživatelům ............................................................................................................................................. 25 
Ochrana a organizace knihovního fondu ......................................................................................................... 28 
Implementace, rozvoj a správa knihovnických technologií .............................................................................. 28 
Spolupráce s českými a zahraničními institucemi ............................................................................................ 29 
Sukova studijní knihovna literatury pro mládež ............................................................................................... 29 
Projekty ............................................................................................................................................................ 30 
Web NPMK....................................................................................................................................................... 31 
Redislokace Národní pedagogické knihovny .................................................................................................... 31 

Budování Památníku romského holocaustu v Hodoníně (u Kunštátu) .......................................................... 32 

ČÁST B. KOMENTÁŘ K TABULKÁM .................................................................... 34 

ČÁST C. TABULKY ................................................................................................. 43 

PŘÍLOHA................................................................................................................. 44 

Seznam zkratek ................................................................................................................................................... 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Část A. Úvodní ustanovení 

Údaje o zpracovateli 
 
 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále jen NPMK) je 
příspěvkovou organizací spadající přímo do působnosti Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. NPMK vzniklo k 1. 7. 2011 delimitací bývalé Národní pedagogické knihovny 
Komenského, divize Ústavu pro informace ve vzdělávání k Pedagogickému muzeu J. A. 
Komenského v Praze (dále jen PMJAK)1, a to na základě Opatření Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy kterým se mění činnost Ústavu pro informace ve vzdělávání a 
Pedagogického muzea J. A. Komenského a zahajuje se reforma správy informací ve 
vzdělávání.2  
 
 NPMK je badatelským centrem, které se na centrální úrovni zabývá dějinami českého 
školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. 
Komenského; věnuje se rovněž dokumentaci těchto oborů. Sbírkový fond odborného 
historicko-pedagogické oddělení - oddělení muzejní - tvoří podsbírky Knihy (fond je 
specializovaný na vývoj českého školství), Písemnosti a tisky (dokumenty a pozůstalosti 
osobností, dokumenty různých typů a druhů škol apod.), Archiv P. Pittra a O. Fierzové (česká 
a švýcarská část), Historická podsbírka (fondy školních obrazů, grafiky, umělecká sbírka, 
umělecké tisky), Mapy, Školní pomůcky a inventář (včetně lavic, tělocvičného nářadí ap.), 
Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média. Muzeum se ve své 
odborné činnosti řídí  Zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy Ministerstva 
kultury (zejména Vyhláškou MK č. 275/2000 Sb. a souvisejícími metodickými  pokyny). 
Oddělení knihovny - Pedagogická knihovna J. A. Komenského - je veřejně přístupná 
knihovna, sídlící na adrese Mikulandská 5, Praha 1. Shromažďuje knihy a časopisy 
z pedagogiky a příbuzných oborů společenských věd. Její fond tvoří cca 470 tisíc svazků a 
obsahuje mj. knihy, periodika, elektronické dokumenty a mapy. Pedagogická knihovna je 
podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb specializovanou knihovnou s gescí výchova, vzdělávání, školství.  
  
 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. března 2011 č. 158 o změně usnesení vlády ze 
dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu 
byly zahájeny další kroky týkající se přípravy na vybudování Památníku romského holocaustu 
v Hodoníně u Kunštátu - v českých, resp. československých a evropských historických 
souvislostech (dále jen „Památník“). Od r. 2012 ke kmenové činnosti přibyly činnosti 
k realizaci budování výše uvedeného Památníku, včetně jeho expozice. 
 Většina činností spojených s vybudováním Památníku a s jeho prezentací je v 
kompetenci manažera projektu, Ing. Pavla Štěpána, který je přímo odpovědný ředitelce 
NPMK (od 1. 1. 2012), zbylé činnosti (finanční zabezpečení projektu, ediční, výstavní, 
propagační aj.) pak přímo v kompetenci ředitelky NPMK.  
 
 V r. 2012 NPMK plnilo úkoly v hlavních oblastech kmenové činnosti, zejména v péči 
o sbírky, výstavní činnosti či službách veřejnosti.  

 

                                                 
1 PM JAK bylo státním rezortním muzeem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od r. 1991.  
2 NPMK je členěno na tato oddělení: historicko-pedagogické (pedagogické muzeum), Pedagogická knihovna J. 
A. Komenského, kulturně-propagační a ekonomicko-organizační a správní oddělení. 
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V r. 2012 se NPMK věnovalo zejména: 
 

1) projektu budování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu:  
- v lednu 2012 nastoupil do NPMK manažer projektu pro vybudování Památníku 

(výběrové řízení v prosinci 2011),  
- v březnu 2012 došlo ke smluvnímu převodu příslušnosti hospodařit s areálem 

budoucího Památníku z MŠMT na NPMK, 
- v souvislosti s problematikou budování Památníku zajišťovalo NPMK ve 

spolupráci se skupinou 1 MŠMT jednání poradního orgánu ministra -  Komise pro 
vybudování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu 

- byl rekonstruován zachovalý barák vězňů do podoby z let 1942-43 
- byla připravena putovní výstavka o historii místa a o budování Památníku. 

 
2) NPMK realizovalo řadu akcí spojenou se 120. výročím vzniku NPMK, a to: 

- vydání publikace Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
(1892-2012). Nástin historie 

- Slavnostní shromáždění v Hlavním sále Valdštejnského paláce (28. 11. 2012), 
kde 21 významných osobností a spolupracovníků NPMK obdrželo z rukou 
ředitelky NPMK pamětní medaili J. A. Komenského 

- mezinárodní vědeckou konferenci Úloha osobností a institucí v rozvoji 
vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti) (25. 10. 
2012) ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, Přírodovědně-humanitní a 
pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci, Českou pedagogickou 
společností a CEUPES (Central European Philosophy of Education Society) 

- výstavu Poklady čtyř staletí prezentující vzácné předměty z muzea i knihovny 
(vernisáž 8. 11. 2012). 

 
Oslavy 120. výročí založení muzea pod záštitou ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy, prof. Petra Fialy. 

 
 Odborná oddělení NPMK - oddělení muzea a oddělení Pedagogické knihovny 
realizovalo celkem 2 resortní projekty. Muzeum realizovalo projekt Záchrana starých tisků a 
historických školních dokumentů a zařízení, včetně školních pomůcek, oddělení Pedagogické 
knihovny realizovalo projekty Retrokonverze lístkového katalogu hlavního fondu 
Pedagogické knihovny. 
   
 NPMK je členem Asociace muzeí a galerií ČR (AMG); Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků (SKIP); Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a členem Evropského 
muzejního fóra (EMF) se sídlem v Liverpoolu.  
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Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení 
 
Sbírkotvorná činnost, péče o sbírky a jejich uložení 
 
Péče o sbírky 
 Péče o sbírky se uskutečňovala v souladu s vnitřními předpisy NPMK. Zasedání 
Poradního sboru NPMK pro sbírkotvornou činnost se konalo dne 6. prosince 2012. 
 
 V depozitářích (Roháčova ul., Praha 3, Lhota u Dolních Břežan) byly prováděny 
pravidelné kontroly (monitorování klimatických podmínek - teploty a relativní vlhkosti) a 
odstraňovány případné nedostatky. Depozitář na Senovážném nám. bylo možné opustit 
vzhledem k získání hal ve Lhotě u Dolních Břežan. 
 
 V červenci 2012 byly na MK oficiálně zaslány podklady pro aktualizaci sbírky NPMK 
v Centrální evidenci sbírek (CES), aktualizace v CES byla provedena 11. 9. 2012. V CES je  
k 31. 12. 2012 zapsáno 18 945 položek. 

Sbírkotvorná činnost, evidence sbírek 

 Oddělení muzea rozšiřovalo své sbírky v souladu se zřizovací listinou NPMK  
o předměty a dokumenty z oblasti historie školství, učitelstva a vzdělanosti a další materiály 
dokládající vývoj a současný stav pedagogiky. Rozšiřování sbírek se děje jednak 
prostřednictvím darů, jednak nákupy (zejména z rezortního projektu Záchrana starých tisků a 
historických školních dokumentů a zařízení, včetně školních pomůcek) a dále zpracováním 
dosud nezpracovaných fondů. V r. 2012 NPMK získalo nákupem např. cenné školní obrazy 
z konce 19. století a unikátní soubor školních lavic z počátku 20. století.  
 
Historická podsbírka               1. st. evidence: 497 přírůstků 

2. st. evidence: 2953 záznamů3 
Komentář: 
 Podsbírka byla rozšiřována zejména nákupy (z projektu Záchrana starých tisků a 
historických školních dokumentů a zařízení, včetně školních pomůcek). Rozšířeny byly fondy 
umělecké sbírky, školních obrazů a tisků. 
 Za rok 2012 bylo zapsáno celkem 497 přírůstkových čísel (tj. 641) kusů.4 
 Z nejvýznamnějších přírůstků za rok 2012 lze uvést školní obrazy z nakladatelství 
Karla Janského z konce 19. století (zoologie, vlastivěda) a sérii pamětních odznaků středních, 
učňovských a vysokých škol. 
 
 Zápisy do 2. stupně evidence (tj. zápis i aktualizace již existujících karet) jsou 
prováděny včetně skenovaných/fotografovaných obrázků a jde jednak o nové přírůstky jednak 
o nezpracované fondy. 
 Ke svázání byly předány evidenční karty z fondů umělecká grafika, umělecká sbírka, 
školní obrazy (inv. č. UG 1 - 1200, US, 1 - 100, OI. 1- 100, OI. b 1 - 100); jde celkem celkem 
o 15 svazků evidenčních karet. 
 
                                                 
3 Včetně položek Pomocného fondu (37 položek v r. 2012) 
4 Přehled přírůstků v r. 2012: 
umělecká sbírka (odznaky, obraz, plakety, medaile)       158 inv.čísel =    158 ks 
školní obrazy           218 inv.čísel =    362 ks 
tisky            121 inv.čísel =    121 ks 
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Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média5 
1. st. evidence: 134 přírůstků 
2. st. evidence: 625 záznamů 

Komentář: 
 Podsbírka byla rozšiřována dary a koupí. Získáno bylo 134 přírůstkových čísel, tj. 171 
kusů. Zápisy do 2. stupně evidence (tj. zápis i aktualizace již existujících karet) jsou 
prováděny včetně digitalizovaných obrázků. 
  Akviziční činnost byla zaměřena zejména na získávání fotografií školních budov. Ze 
zajímavých přírůstků lze jmenovat např. fotografie školního zemědělského závodu ČVUT 
v Uhříněvsi z 20. let 20. stol., budovy Vyšších reálných škol v Kutné Hoře z r. 1910, dobový 
pohled na kadetní školu v dnešní Praze 6 z počátku 20. století, propagační pohlednici Matice 
osvěty lidové v Polské Ostravě z r. 1910, či fotografii z dětské feriální osady v Chutnovce 
z přelomu 19. a 20. století. 
 
Knihy        1. st. evidence: sbírková 642 (1243 kusů); příruční 45 kusů 

2. st. evidence: sbírková 642 inv. č. (1243 kusů).; příruční 45 kusů 
Komentář: 
 Fond sbírkové části knihovny i příruční knihovny byl rozšířen o dary a nákupy knih a 
periodik.  
 Z nejvýznamnějších přírůstků v r. 2012 lze jmenovat zejména: 

- Učebnice geometrie Univerzity v Olomouci Tovaryšstva Ježíšova, + 2 přívazky 
(Tabulky ukázek architektury civilní a vojenské, Tabulky matematické), Olomouc 
1767 

- Ješina Josef - Ulrich František: Románi čib čili jazyk cikánský. Praha 1882 
- Soubor reklamních ukázek školních sešitů vydaných přesně podle výnosu ministerstva 

školství a národní osvěty ze dne 10. března 1932, čís. 10.980-I, o zásadní úpravě 
školních sešitů na obecných a měšťanských školách československé republiky. Brno, 
firma Jan Procházka 1932 

- Nabídkový katalog firmy „Papír Mangl“, Ruda nad Moravou. Nabídka potřeb pro 
ruční práce výchovné. Ruda nad Moravou 1929 

- Písemnosti pro třídní a školní agendu. Praha, Státní nakladatelství 1937. 
 
Písemnosti a tisky                 1. st. evidence: 60 přírůstků 

2. st. evidence: 330 záznamů 
Komentář: 
 V r. 2012 byla sbírka rozšiřována dary a nákupy (zejména vysvědčení a rozvrhů 
hodin). Nadále probíhala digitalizace vysvědčení v programu dodaném firmou AV media. 
V současné době je v systému Bach zpracováno 1282 vysvědčení (tj. včetně vytvoření karet 
systémové evidence); v systému AV media (prohlížecí program) je zpracováno 750 
vysvědčení.  
 
Školní pomůcky a inventář              1. st. evidence: 67 přírůstků 

2. st. evidence: 67 záznamů 
Komentář: 
 Podsbírka byla rozšiřována nákupy a dary. Přednostně jsou zpracovávány předměty 
získané nákupem, ty jsou zároveň zpracovávány ve 2. stupni evidence. Nejcennějším 
přírůstkem je unikátní soubor 28 školních lavic firmy Fischl u. Söhne z počátku 20. století.  

                                                 
5 Odborná činnost v rámci této podsbírky byla utlumena vzhledem k zapojení kurátorky podsbírky do činností 
týkajících se budování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. 
 



 7

Mapy                 2. st. evidence: 527 záznamů 
Komentář: 
 Do druhého stupně evidence byly zpracovány jak přírůstky z uplynulých let, tak celý 
původní a dosud nezpracovaný fond mapové podsbírky. 

 
Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové                          1. st. evidence: 39  přírůstků 

2. st. evidence: 401 záznam (knihovna a fotoarchiv) 
Komentář: 
 Sbírkový fond byl rozšířen o dary pamětníků a spolupracovníků Přemysla Pittra a 
Olgy Fierzové (písemnosti a různé tištěné materiály). V r. 2012 to byly: dar Elišky Vlasákové 
- cestovní deník Vlasty Tobiášové, spolupracovnice P. Pittra, a dar manželů Kroupových 
(prostřednictvím přechodného správce Petra Neumanna, ředitele Diakonie Rokycany)  - 
korespondence, tiskoviny, fotografie, celkem 125 průběžně číslovaných položek (manželé 
Kroupovi znali P. Pittra z uprchlického tábora ve Valce v SRN). Dále byl fond rozšiřován  
nákupem a dary knih ze současné produkce . Do počítačového programu Bach jsou postupně 
zapisovány knihy z knihovny Přemysla Pittra (v roce 2012 bylo pořízeno 175 záznamů), ve 
fotoarchivu bylo v r. 2012 pořízeno 226 záznamů. 
 
Vzpomínky pamětníků na působení P. Pittra: 
 Ve spolupráci s Nadačním fondem realizoval NPMK v prosinci 2012 audio a 
videozáznam vzpomínek Hanse Wundra (Berlín, SRN) na působení P. Pittra v poválečných 
letech (akce „zámky“). Výše uvedený záznam je součástí fondu APP. 
 

Inventarizace sbírek 

 V r. 2012 nadále probíhala inventarizace sbírek dle Plánu inventarizace sbírkových 
fondů NPMK a Dodatku č. 1 k tomuto Plánu. Plán inventarizace nebyl zcela splněn. Hlavním 
důvodem je zejména podíl odborných pracovníků při aktivitách spojených s budováním 
Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu.6 Dalším důvodem je fakt, že  
vzhledem k velice nedostačující předchozí evidenci je předmětů k revidování podstatně více, 
než byl původní předpoklad. 
  
 V Historické podsbírce bylo v r. 2012 zrevidováno celkem 748 kusů (fond školních 
obrazů), z toho 119 Amerlingových školních obrazů  bylo uloženo do nových obalů a 
soustředěno do samostatného souboru dle Amerlingova třídění. Revize probíhá zároveň 
s čištěním a restaurováním sbírkových předmětů. 
 
 V podsbírce Fotografie byly v r. 2012 vytvořeny karty systematické evidence pouze 
pro nové přírůstky. 
 

V podsbírce Knihy byla v r. 2012  dokončena inventarizace fondů 05 Český jazyk, 09 
Zeměpis a 10 Dějepis. Byla započata inventarizace fondu 11 Občanská nauka. Celkem bylo 
inventarizováno 1787 inv. č., tj. 2412 ks. Všechny předměty prošly očistou a byly uloženy do 
ochranných obalů. Rovněž byly katalogizovány v evidenčním programu BACH. 
 

 V podsbírce Písemnosti a tisky byla dokončena inventarizace fondu Trojrozměrné 
školní pomůcky (signatura P), jednalo se o 250 předmětů (k předání do podsbírky Školní 

                                                 
6 Viz část Údaje o zpracovateli 



 8

pomůcky a inventář). Zahájena inventarizace fondu vysvědčení (signatura 21), 
zinventarizováno je 200 inventárních čísel. 

 
 V podsbírce Školní pomůcky a inventář jsou zatím pouze nové přírůstky, 
inventarizace tedy není nutná. (Fond Trojrozměrné pomůcky, vedený dosud v podsbírce 
Písemnosti a tisky, je připraven k převedení do podsbírky Školní pomůcky a inventář.) 
 
 Podsbírku Mapy tvoří bývalý fond Mapy z Archivu písemností. Tento fond byl 
kompletně zrevidován před svým převedením. 
 

Evidence pohybu sbírek, badatelé, poskytování odborné a metodické pomoci 

 V souladu se statutem, resp. zřizovací listinou a v návaznosti na Plán činnosti na  
r. 2012 poskytovali správci všech podsbírek oddělení muzea služby badatelům a zajišťovali 
jim příslušné zázemí. Muzeum spolupracovalo též s dalšími subjekty na základě jejich 
žádostí. 
 
Konkrétně se jednalo o tyto činnosti: 
 
 
Historická podsbírka        6 badatelů 
Komentář: 
Badatelé studovali zejména fond školních obrazů: 

- pro výstavu Dětský svět za císaře pána, Národní muzeum  
- pro výstavu Je Ferda nejlepší mravenec?, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
- pro výstavu Pohádka ve škole, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
- pro publikaci Dějiny těla, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
- pro publikaci J. A. Komenský jako místo paměti, Filosofický ústav AV ČR (portréty 

Komenského 
- pro výstavu Jede jede mašinka, Městské muzeum a galerie Polička 

 
 Pro tyto badatele byly provedeny předběžné rešerše ve fondu školních obrazů.  
  
Z Historické podsbírky bylo zapůjčeno celkem 175 školních obrazů pro: 

- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy na výstavu Je Ferda nejlepší mravenec? 
(11 kusů) 

- Muzeum Karlovy Vary na výstavu Krása starých školních obrazů (53 kusy) 
- Muzeum a galerie v Poličce na výstavu Pohádka ve škole (21 kus) 
- Národní muzeum na výstavu Dětský svět za císaře pána (10 kusů) 
- Dům umění Města Brna navýstavu Signály z neznáma - Český komiks 1922-2012  

(1 kus) 
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na výstavu Pohádka ve škole (79 kusů) 

 
Dále byla Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy prodloužena výpůjčka (Blaťácká 
plena) a Vyšší odborné škole grafické, Praha 1 bylo předáno k restaurování 10 kusů plakátů. 
 
Pro výstavy v NPMK bylo zapůjčeno 49 předmětů, a to: 

- pro výstavu Poklady čtyř staletí (35 kusů ze všech fondů) 
- pro výstavu Plakáty NPMK (předsálí Společenského sálu) (14 kusů z fondu Plakáty). 
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Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy byla prodloužena dlouhodobá zápůjčka 
Blaťácké pleny (pomocný fond). Z pomocného fondu bylo dále zapůjčeno 20 předmětů 
Muzeu východních Čech v Hradci Králové na výstavu Pohádka ve škole. 
  
 Bylo vybráno 30 předmětů pro přednostní restaurování na výstavu NPMK Poklady 
čtyř staletí. 
 
Fotografie          6 badatelů 
Komentář: 
 Badatelé studovali fond pro účely výstavní, vědecké, studijní a publikační. Vesměs se 
jednalo o sjednání Dohody o udělení jednorázového reprodukčního práva: 

- pro výstavu Od máminy sukně do školních škamen, Regionální muzeum Mělník (52 
fotografií) 

- pro výstavu Dětský svět za císaře pána, Národní muzeum (48 fotografií) 
- pro seminární práci Pokusné školy v Československu na příkladu Komenia v Praze-

Michli, Veronika Svobodová, Praha 9 (13 položek) 
- pro publikování v časopisu Statistika a my č. 6/2012 (článek o demografii), Český 

statistický úřad (2 fotografie) 
- pro publikování v týdeníku Víkend 31. 8. 2012 (článek o prvňáčcích), Víkend - 

Hospodářské noviny (4 fotografie) 
- pro publikace Historici mezi domovem a světem a České historické výzkumy v Římě  

a Itálii, Prof. J. Pánek, Praha 6 (8 fotografií) 
 
 Pro badatele byly provedeny předběžné rešerše. Dále byla provedena rešerše pro 
nakladatelství Paseka (budovy škol v Praze). 
 
Knihy         44 badatelé (107 návštěv) 
Komentář: 

Badatelům bylo zpřístupněno 1752 svazků. Dále bylo poskytnuto 29 konzultací o 
dějinách školství a jejich zpracování, dostupnosti pramenů a literatury. 

 
Z podsbírky Knihy bylo zapůjčeno celkem 118 předmětů pro: 

- Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci na výstavu Emil Holub a Slapy Viktoriiny 
(1 předmět) 

- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy na výstavu Je Ferda nejlepší mravenec?  
(1 předmět) 

- Město Neratovice na výstavu Vzdělávání pro všechny (39 předmětů) 
- Městské muzeum a galerie Polička na výstavu Pohádka ve škole (17 předmětů) 
- Regionální muzeum Mělník na výstavu Od máminy sukně do školních škamen  

(22 předmětů) 
- Národní památkový ústav na výstavu Pernštejnové (10 předmětů) 
- Společnost přátel české Bible v Třeboni na výstavu Česká bible v průběhu staletí  

(1 předmět) 
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na výstavu Pohádka ve škole (17 předmětů) 
- Národní muzeum na výstavu Dětský svět za císaře pána (10 předmětů) 

 
Na výstavě Poklady čtyř staletí bylo zpřístupněno 33 předmětů. 
 
 
Písemnosti a tisky          18 badatelů (22 návštěv) 
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Komentář: 
 Zájem badatelů se soustředil zejména na pozůstalosti osobností shromážděných ve 
„Slavíně“, především na fond F. Bakuleho. Dále badatelé studovali problematiku učitelských 
spolků a fond Ligy lesní moudrosti. 
 
Z podsbírky Písemnosti a tisky  bylo zapůjčeno celkem 15 předmětů pro:  

- Národní muzeum na výstavu Dětský svět za císaře pána (5 kusů) 
- Regionální muzeum Mělník na výstavu Od máminy sukně do školních škamen  

(5 předmětů) 
- Východočeské muzeum v Pardubicích na výstavu Kavárny a cukrárny - fenomén 

společenského života (5 předmětů) 
 

Pro výstavu NPMK Poklady čtyř staletí bylo vybráno 47 předmětů. 
 
Školní pomůcky a inventář       
Z podsbírky Školní pomůcky a inventář bylo zapůjčeno celkem 26  předmětů pro: 

- České muzeum stříbra v Kutné Hoře na výstavu Z dějin kutnohorského školství (2 ks) 
- Město Neratovice na výstavu Vzdělávání pro všechny (1 předmět) 
- Muzeum Karlovy Vary na výstavu Krása starých školních obrazů (2 kusy) 
- Regionální muzeum Mělník na výstavu Od máminy sukně do školních škamen  

(12 předmětů) 
- Státní oblastní archiv v Praze pro výstavu Lidice žijí (3 předměty) 
- Technické muzeum v Brně na výstavu Vynálezy a vynálezci (6 předmětů). 

 
Pro výstavu NPMK Poklady čtyř staletí bylo vybráno 30 předmětů. 
 

Mapy           1 badatel 
Komentář: 
 Badatel z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru studoval hospodářské mapy  
J. Přibyla. 
 
 Pro výstavu Poklady čtyř staletí byla vybrána 1 mapa (ručně malovaná). 
 
Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové                             11 badatelů (45 návštěv) 
(česká a švýcarská část) 
 
Komentář: 
 V r. 2012 badatelé zkoumali fond Ferdinanda Krcha a Olgy Fierzové; v odkazu P. 
Pittra se zaměřili na jeho přínos mravní výchově mládeže.   
 Archiv dále poskytoval rešeršní služby veřejným i soukromým subjektům. Archiv 
rovněž odborně průběžně spolupracoval se členy Nadačního fondu P. Pittra a O. Fierzové. 
 
 
Digitalizace sbírek              zpracováno 27 871 sbírkových předmětů 
Komentář: 
 V r. 2012 pokračovala digitalizace sbírky NPMK, za r. 2012 celkem bylo 
digitalizováno 3563 sbírkových předmětů (tj. byly vytvořeny kvalitní elektronické kopie). 
 Jednak byly digitalizovány nové přírůstky, jednak pokračovala digitalizace ve všech 
podsbírkách (přednostně je digitalizován rozsáhlý fond vysvědčení). Obrazová dokumentace 
je součástí karet systematické evidence. 



 11

 
Historická podsbírka:  647 kusů 
Fotografie:   556 kusů 
Písemnosti a tisky:           2166 kusů, z toho vysvědčení: 2042 kusů 
Pomůcky                95 kusů 
Knihy      99 kusů 
celkem za rok 2012          3563 kusů 

 

Ochrana sbírek, konzervování, restaurování 

 Restaurátorky průběžně monitorovaly stav klimatických podmínek (teplota a relativní 
vlhkost) v budově NPMK a depozitářích (Roháčova ul., Praha 3, Lhota u Dolních Břežan; a 
na Senovážném nám., Praha 1 do opuštění tohoto prostoru) a případný výskyt plísní 
v depozitářích.  
 Výsledky byly vyhodnocovány a konzultovány s kurátory sbírkových fondů. Průběžně 
byla prováděna odborná metodická činnost v oblasti restaurování a uchovávání papíru, dále 
byly zpracovávány restaurátorské zprávy, včetně fotodokumentace k provedeným pracím na 
jednotlivých archiváliích (knihy a tisky). Rovněž byl sledován fyzický stav sbírkových 
předmětů v expozicích muzea, depozitářích muzea a podávání odborných zpráv k tomuto 
sledování.  
 Restaurátorky spolupracovaly a konzultovaly problematiku s restaurátory z Národního 
muzea, Uměleckoprůmyslového musea, Národního archivu a Národní knihovny. 
 
 Celkem bylo vlastními kapacitami v r. 2012 restaurováno a konzervováno (vyčištěno) 
356 sbírkových předmětů. Pozornost byla zejména věnována předmětům prezentovaným na 
výstavě Poklady čtyř staletí. Dále byla restaurována kniha z fondu PK (Nebe klíč, inv. č. 
11303) a bylo provedeno základní očištění archeologického nálezu ze Žalova (cca 15 ks 
fragmentů různého původu a stáří). 
 V rámci rezortního projektu Záchrana starých tisků a historických školních dokumentů 
a zařízení, včetně školních pomůcek (dále „projekt Záchrana“) byly zejména pořízeny 
speciální materiály pro potřeby restaurátorek a preventivní konzervaci (obalová media). 
 
Historická podsbírka 
 V r. 2012 bylo vyčištěno, restaurováno a zpětně uloženo do vhodných obalů  
(s neutrálním pH) 117 uměleckých tisků. Dále byly vyčištěny a restaurovány 104 školní 
obrazy. Vesměs se jednalo o předměty zamýšlené na výstavu Poklady čtyř staletí. 
 
Fotografie 
 Na výstavu Poklady čtyř staletí restaurátorky NPMK vyčistily, příp. zrestaurovaly 53 
fotografie. V rámci projektu Záchrana bylo zarámováno tablo Abiturienti c. k. Českého ústavu 
ku vzdělávání učitelů v Praze 1910 -1914 z atelieru Drtikol a vyrobena pouzdra z nekyselé 
lepenky pro ukládání fotografií. 
 
Písemnosti a tisky 
 Restaurátorky NPMK očistily a zrestaurovaly celkem 78 předmětů. Vesměs šlo o 
předměty pro výstavu Poklady čtyř staletí (rozvrhy, výrobky Bakulových žáků, ručně 
kolorovaná kresba Bakulových dětí dokumentující jejich cestu do USA roku 1923).  V 
rámci projektu Záchrana byla vyrobena pouzdra z nekyselé lepenky pro předmětů z 
pozůstalosti F. Bakuleho. 
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Knihy 
 Restaurátorky NPMK zrestaurovaly 4 knihy na výstavu  Poklady čtyř staletí. V rámci 
rezortního projektu Záchrana bylo zhotoveno 82 ks ochranných pouzder na staré a vzácné 
tisky. 
  
Školní pomůcky a inventář 
 V rámci rezortního projektu Záchrana byly zrestaurovány 3 školní plechové cedule a 
pořízen rám na sádrovou plastickou mapu. 
 
 
Odborná a vědecko-výzkumná činnost 
 
Odborná a vědecko výzkumná činnost byla realizována průběžně v rámci různých oblastí. 
Činnost je projednávána s Vědeckou radou NPMK. Dne 18. 12. 2012 se vědecká rada sešla 
v novém složení a doporučila realizaci navržených projektů na r. 2013 (viz Plán činnosti).  

Rezortní projekty MŠMT 

 V roce 2012 muzeum řešilo rezortní projekt Záchrana starých tisků a historických 
školních dokumentů a zařízení včetně školních pomůcek (rezortní projekt NPMK).  
 V rámci tohoto rezortního projektu byly zakoupeno 416 sbírkových předmětů, z toho 
do podsbírky: Fotografie 163 kusů, Mapy: 14 kusů, Školní pomůcky a inventář: 61 kus, 
Historické: 67 kusů, Písemnosti: 27 kusů, Knihy: 84 kusy. Dále byly restaurovány tři 
smaltované tabule, zarámováno tablo z ateliéru Drtikol a pořízeny vhodné obaly z nekyselého 
papíru pro staré tisky, fotografie, fondy historické podsbírky, obal na sádrovou mapu, 
klimabednu na přepravu starých tisků, byl pořízen materiál pro restaurátorky. 
 
 V roce 2012 dále probíhala příprava podkladů a finální zpracování rezortního projektu 
MŠMT Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a zpřístupnění Archivu 
P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy sdílení dat v prostředí 
internetu, který předpokládá dle současných stále více uplatňovaných trendů přechod do 
nového systému Verbis/Portaro, ve kterém by probíhalo zpracovávání, resp. zpřístupňování 
záznamů včetně jejich digitálních kopií prostřednictvím online databáze, dostupné na webu 
NPMK. 
 

Publikační činnost 

 
- Markéta Pánková: Rozhovor o pedagogickém odkazu J. A. Komenského, in: Moderní 

vyučování 9-10/2012. 
 

- Jana Bartošová: Sofoniáš Rosacius Sušický (1567 - 1622), in: Rodopisná revue on-line 
č. 3/2012. 
 

- Markéta Pánková, Eduard Šimek (eds.): Národní pedagogické muzeum a knihovna J. 
A. Komenského (1892-2012). Nástin historie. Publikace k 120. výročí existence 
muzea. Praha 2012. 

 
- Markéta Pánková, Elzbieta J. Baron (eds.): Odkaz Jaroslavy Peškové české 

vzdělanosti. Kolektivní monografie ze stejnojmenné konference uskutečněné 24. 2. 
2011 v NPMK. Praha 2012. 
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- Jana Bartošová: Dvě vysvědčení z doby císařovny Marie Terezie, in: Věstník AMG 

2/12.  
 

- Magdaléna Šustová: Obrazy v historii - Historie v obrazech. Školní obrazy ve výuce 
dějepisu. In: Märc Josef a kol.: Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům. Ústí nad 
Labem 2010 (pozn.: vytištěno 2012). 

 
- Magdaléna Šustová: Žena a dívka ve škole 19. a první poloviny 20. století, in: Märc 

Josef a kol.: Žena jako subjekt a objekt dějepisného vyučování. Ústí nad Labem 2010 
(pozn.: vytištěno 2012). 

 
- Magdaléna Šustová: Vycházky, výlety a exkurze jakou součást vyučování dějepisu 

v době První republiky, in: Märc Josef - Lencová Hana a kol.: Brána školního dějepisu 
otevřená. Ústí nad Labem 2012. 
 

- Jan Šimek: Die Erinnerungen der Lehrerinnen und Lehrer im Archiv für Geschichte 
des Lehrerstandes und ihre Bedeutung für Erkenntnis des tschechischen Schulwesens 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Sborník z mezinárodního sympozia 
pedagogických muzeí, Brixen, Itálie, 29. 6. - 3. 7. 2011, bibliografické údaje zatím 
nejsou k dispozici). 

 
- Jan Šimek: Úloha spolků v počátcích pražského pedagogického muzea , in: Nováková 

Drahomíra (ed.). Muzejní spolky včera a dnes, Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek 
Včela Čáslavská, 2011 (pozn.: vytištěno 2012). 
 

 
Příprava a realizace odborných konferencí 
 
Mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském 
kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti) dne 25. 10. 2012.  
Konference, pořádaná u příležitosti 120. výročí založení muzea, se uskutečnila na 
Pedagogické fakultě UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1 a v NPMK, Valdštejnská 20, Praha 1.  

 
Hlavními organizátory byli:  

- Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Katedra občanské výchovy a 
filosofie 

- Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci - 
Katedra pedagogiky a psychologie 

- Central European Philosophy of Education Society 
- Česká pedagogická společnost 
- Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

 
Sekce 2 konference  s názvem Role osobností a institucí při utváření vzdělávacích struktur 
(historicko-pedagogická analýza) se uskutečnila v NPMK. V rámci této  sekce zazněly za 
NPMK dva příspěvky: 
 

1) Magdaléna Šustová: Československé školy (nejen) ve Velké Británii v době druhé 
světové války  
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2) Jana Bartošová: Anna Hlavatá - její pedagogická a sociálně pedagogická činnost 
(Legie Malých) 
 

Z konference bude v r. 2013 vydán sborník v edici Historia scholastica. 
 
Zpracovávání scénářů muzejních výstav 
 V r. 2012 byla v rámci  oslav 120. výročí založení mueza zpracován odborný scénář: 
Poklady čtyř staletí. Výstava k 120. výročí založení muzea (Alena Matyášová).  
 Na realizaci se podíleli všichni odborní pracovníci včetně restaurátorek a odborných 
pracovníků Pedagogické knihovny. Výstava byla realizována ve spolupráci s grafickým 
studiem SELA. 
 Byla realizována odborná příprava scénáře putovní výstavy Hodonín (u Kunštátu): 
Průsečík tragických osudů 1940-1950 (PhDr. Jan Šimek, Ph.D.). 
 V r. 2012 dále probíhala příprava na zpracování libreta a scénáře výstavy o 
elementárním vyučování Hurá do školy! (pracovní název). Tato výstava bude realizována  
v r. 2013 (Mgr. Magdaléna Šustová ve spolupráci s Přírodovědně-humanitní a pedagogickou 
fakultou Technické univerzity v Liberci). 

Další vědecká, výzkumná a odborná činnost 

V r. 2012  byly pracovníky NPMK zpracovávány tyto dílčí odborné a výzkumné úkoly: 
 

- Pokračovala odborná spolupráce na vypracování hesel pro komeniologickou 
encyklopedii Encyclopaedia Comeniana (ve spolupráci s prof. PhDr. Dagmar 
Čapkovou, DrSc. a dalšími komeniologickými odborníky z ČR a zahraničí pod 
patronátem Unie Comenius). (PhDr. Markéta Pánková) 

 
- Vyhotovení oponentního posudku pro diplomovou práci Kateřiny Vendolské 

„Vyučování dějepisu v českých zemích v letech 1900-1938 na obecných, 
měšťanských a středních školách“. Práce byla vypracována na Pedagogické fakultě 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Oponent: Mgr. Magdaléna Šustová 

 
- Absolvování kursu muzejní propedeutiky, včetně vypracování a obhajoby závěrečné 

práce Sbírka školích vysvědčení uložená v Národním pedagogickém muzeu a 
knihovně J. A. Komenského. Kurs pořádala Asociace muzeí a galerií ČR (říjen 2011 - 
červen 2012). Zahájení Nástavbového kursu muzejní propedeutiky. (Mgr. J. 
Bartošová). 
 

- Odborná a organizační příprava libreta expozice Památníku (PhDr. M. Pánková, PhDr. 
J. Šimek, Ph.D., Ing. P. Štěpán, Ing. M. Šenkárčinová) ve spolupráci s univerzitami a 
AV ČR. 

 
Odborní pracovníci se rovněž zúčastnili odborných seminářů a konferencí v ČR i 

v zahraničí, jejichž předmětem byly dějiny školství, muzeologie, muzejní pedagogiky atd. 
 

Účast na konkrétních seminářích a konferencích v ČR a zahraničí 

 
Seminář 2. výročí Centra vizuální historie Malach 
Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha 1, 27. 1. 2013, PhDr. L. Lajsková 
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CVH Malach je jedním z pěti evropských přístupových bodů k archivu Institutu USC Shoah 
Foundation, který je tvořen rozsáhlou audiovizuální databází 52 000 rozhovorů s přeživšími a 
svědky holocaustu. 
 
Závěrečná konference projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních 
komunit  
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1. 6. 2. 2012, PhDr. L. Lajsková;  
pořadatelé: Ekocentrum Zelený klub, PedF UK, Středisko ekologické výchovy a etiky 
„SEVER“, Centrum medievistických studií AV ČR. 
Na konferenci byly prezentovány materiály, které by měly sloužit i po skončení projektu na 
poli metodické podpory a dalšího vzdělávání pedagogů. Celkově bylo podpořeno 16 školních 
projektů, na řadě z nich spolupracovala regionální muzea.  
 
Dílna Objektové učení 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 22. - 23. 3. 2012, PhDr. L. Lajsková 
Metoda objektového učení je nejdostupnější disciplínou muzejní pedagogiky, využitelnou v 
muzeu i ve škole, a to jak v přímých aktivitách, odehrávajících se v muzejních expozicích, tak 
v předběžných nebo návazných aktivitách ve škole. Je tudíž vhodné i pro mezigenerační 
učení, zejména pro rodinné programy v muzeu. 
 
Seminář Novela zákona o archivnictví od 1.7. 2012. Spisová služba. Jak nakládat 
s písemnostmi pro začátečníky 
Národní dům na Vinohradech, Praha 2, 13. 9. 2012, PhDr. L. Lajsková, Mgr. M. Chrobáková, 
Ing. S. Cigánková, Mgr. Z. Švastová, Ing. J. Beran; pořadatel: ANAG, spol. s r. o. 
 
Mezinárodní konference Europeana, česká muzea a možnosti on-line prezentace sbírek 
Nová budova Národního muzea, Praha 1, 19. 9. 2012, PhDr. L. Lajsková  
Portál Europeana otevírá svůj soubor dat o více než 20 mil. kulturních záznamech k volnému 
užívání, obrovský datový soubor obsahuje informace o digitalizovaných kulturních 
pokladech, k šíření dochází pod licencí CCO Public Domain Dedication - tím se mění přístup 
k volným datům a kulturnímu bohatství celé EU. 
 
Seminář muzejní pedagogiky AMG 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 24. - 25. 9. 2012, PhDr. L. Lajsková 
Tématem semináře bylo řešení aktuálních problémů v oblasti muzejní pedagogiky při práci s 
různými cílovými skupinami v oblasti celoživotního vzdělávání s úzkým zaměřením na 
metodickou činnost - především zaměřeno na handicapované návštěvníky. 
 
Konference Školní sešity jako historický pramen 
Lublaň (Slovinsko), 26. 9. - 30. 9. 2012, PhDr. J. Šimek, Ph.D. 
Účast s příspěvkem s názvem Školní sešity v českých muzejních sbírkách a předpisy 
upravující užití sešitů od poloviny 19. do poloviny 20. století. (Viz část Zahraniční spolupráce) 
 
Česká konference 2009 
Kutná Hora, 7. 11. 2012, PhDr. M. Pánková 
Vystoupení s referátem Odkaz J. A. Komenského Evropě a světu (viz: 
http://www.youtube.com/watch?v=nwI6vKw6XAA) 
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XV. seminář restaurátorů a historiků 
Muzeum umění Olomouc, 9.-12.10.2012 
Seminář se zabýval všemi aspekty restaurování a konzervování (nejnovějšími výzkumy, 
materiály i praktickému restaurování a konzervování). 
 
Slavnostní shromáždění ke 120. výročí založení muzea 
Senát PČR, Praha 1, 28. 11. 2012, PhDr. M. Pánková 
Úvodní projev k historii muzea. 
 
Konference Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 
Národní archiv, Praha 4 - Chodovec, 28. - 29. 11. 2012, PhDr. L. Lajsková; 
pořadatelé: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), Národní archiv a 
Národní knihovna 
Konference se věnovala  problematice využívání informačních a komunikačních technologií 
pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.  
 
X. sněm Asociace muzeí a galerií  
Opava, 31. 10. - 1. 11. 2012, Mgr. J. Bartošová 
Pravidelné jednání nejvyššího orgánu AMG, který se koná jednou za tři roky. Sněm vzal na 
vědomí Zprávu o plnění hlavních linií programu činnosti AMG na léta 2010-2012 a schválil 
Hlavní programové linie činnosti AMG na léta 2013-2015. 
 
Seminář Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele 
Jednací sál  Valdštejnského paláce, Praha 1, 19. 6. 2012, Ing. S. Cigánková;  
pořadatel: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR 
za odborné podpory Asociace muzeí a galerií 
Seminář se věnoval legislativnímu prostředí, v němž fungují muzea a galerie v České 
republice. 
 
Pracovníci NPMK působí v těchto odborných a vědeckých radách a organizací: 
 

- Vědecká rada NPMK  
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost NPMK 
- Nadační fond Přemysla Pittra a Olgy Fierzové 
- Nadační fond pro vydávání a šíření díla J. A. Komenského 
- Emisní komise při Ministerstvu průmyslu a obchodu 
- Unie Comenius 
- Správní rada Nadačního Přemysla Pittra a Olgy Fierzové 
- Ediční rada Nadačního Přemysla Pittra a Olgy Fierzové 

 
 
Kulturně-vzdělávací a pedagogická činnost, přednášky, prezentační činnost 

Metodická a informační činnost 

 V rámci metodické činnosti poskytovalo NPMK individuální odborné konzultace  
badatelům. NPMK poskytovalo informace z dějin školství pracovníkům MŠMT a jeho přímo 
řízeným organizacím, dalším institucím a médiím.7 NPMK spolupracovalo s dalšími muzei 
v ČR i zahraničí. 

                                                 
7 Příklady dotazů:  
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 V roce 2012 se uskutečnily tři komentované prohlídky stálé expozice (11. 2. 2012, 28. 
3. 2012, 16. 5. 2012). Pro rodiče s dětmi byly realizovány pořady Za tajemstvím písma a 
papíru (7.1., 25.2., 24.3. a 7.10.2012), Šifra písaře Hildeberta (17.3. a 14.4.2012), V naší 
škole straší (21.4.2012) a Veselé přírodní vědy (10.11.2012) 

Spolupráce se školami 

 Muzeum na základě požadavků průběžně poskytovalo odborné konzultace základním, 
středním, vyšším odborným a vysokým školám v ČR. Pro mladší a starší žáky základních a 
studenty středních škol jsou k dispozici pracovní listy ke stálé expozici (též ke stažení na 
internetových stránkách muzea). 
 Pro univerzity jsou na základě zájmu poskytovány komentované prohlídky a 
informace o badatelských možnostech v NPMK (viz níže). 
  
 Pokračovala spolupráce NPMK s Městskou knihovnou (MěK) na základě Smlouvy o 
spolupráci z r. 2010 Smlouva o spolupráci mezi, a to prostřednictvím besed z dějin vzdělávání 
a vzdělanosti pro žáky základních škol a pro předškolní děti, v podbočkách MěK 
 
Vzdělávací pořady: 

- Vzdělávací pořad o J. A. Komenském Pojď sem, dítě, 9.2., 23.2., 26.3., 27.3., 10.4., 
13.4., 18.4., 25.4., 16.5., 17.5., 20.9., 26.9., 9.11., 22.11.2012 
 pro Pedagogické lyceum z  VOŠ, SOŠP a Gymnázia Praha 6, ZŠ Nad 
Vodovodem Praha 10 - Malešice, ZŠ a MŠ Resslova Praha 2, ZŠ Botičská Praha 2, ZŠ 
Rokytnice v Orlických horách, Gymnázium T. Manna Praha 8, ZŠ a MŠ Praha 10-
Štěrboholy, Gymnázium Ch. Dopplera Praha 5, ZŠ Ohradní Praha 4, ZŠ Eden Praha 
10, J. Deyla Praha 1; 
 pořady se uskutečnily: ve Společenském sále NPMK, v ZŠ Nad Vodovodem, 
Praha 10 - Malešice, v pobočce MěK v Ditrichově Praha 2, v pobočce MěK Praha 10 - 
Dům čtení 
 

- Beseda Středověká vzdělanost, 5.1., 11.1., 18.1. 2.3., 28.3., 15.5.2012, pro ZŠ Nad 
Vodovodem, Praha 10 - Malešice, ZŠ Gutova Praha 10, Škola Jaroslava Ježka, Praha 
1; v pobočce MěK Praha 10 - Dům čtení, MěK Praha 1 - Hradčany 
 

- Přednáška Evropský humanista Přemysl Pitter, 6.3., 20.5., 19.10.2012, pro FF 
Univerzity Pardubice-katedra věd o výchově,  studenty distančního studia, PedF UK-
katedra školní a sociální pedagogiky; přednášky se uskutečnily v NPMK 
 

                                                                                                                                                         
- jezuitské školství, školství voršilek 
- výuka náboženství a povinná účast na mších v době Rakousko-Uherska 
- zvuk třídy v roce 1942 (pro audiodrama o Lidicích) 
- „stáří“ pražských škol 
- archaické názvy vyučovacích předmětů 
- tělesné pozůstatky J. A. Komenského a jejich fotografie 
- zemědělské školství 
- opakovaně: středověké školství, školství v 17. a 18. století, obecně dějiny školství, dějiny ministerstva 

školství, dějiny dějepisu, klasifikace, propadání 
- dotazy na ztotožnění spolupracovníků P. Pittra v Milíčově domě (Milada Horáková) z Univerzity T. 

Bati ve Zlíně 
 dotazy na uprchlický tábor ve Valce a probační působení P. Pittra z Univerzity JAK v Praze 

-  dotazy na židovský skauting a woodcraft  
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- Vzdělávací pořad Evropský humanista P. Pitter, 19.4., 20.6., 9.10.2012 Gymnázium 
Nad Kavalírkou Praha 5, Střední škola řemeslná v Jaroměři, Gymnázium Jaroměř 
 

- Beseda Škola včera, dnes a zítra, 28. 3. 2012, ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 - 
Malešice, pobočka MěK Praha 10 - Dům čtení 
 

- Beseda Humor a škola, 17. 4. 2012, Škola Jaroslava Ježka, Praha 1, pobočka MěK 
Praha 1 - Hradčany 
 

- Beseda Pohádková škola, 18.4.2012, ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10 - Malešice, 
pobočka MěK Praha 10- Dům čtení 
 

Celkem se vzdělávacích pořadů zúčastnilo cca 750 žáků ZŠ, studentů SŠ i VŠ a více než 40 
pedagogů 

 
NPMK jako pramenná instituce 
 V rámci spolupráce s Pedagogickou a Filosofickou fakultou UK uspořádalo NPMK tyto akce: 
 

- přednáška o NPMK (historie, činnost, sbírky) pro studenty 1. ročníku PedF UK, obor 
občanská výchova (12.3.  a 22.3.2012) 

- přednáška o historii středních škol a možností badatelské práce na toto téma pro 
Pedagogickou fakultu UK, obor dějepis (29.11.2012) 
komentovaná prohlídka stálé expozice pro studenty distančního vzdělávání PedF UK 
(doplnění pedagogického vzdělávání) (10. 12. 2012) 

- přednáška o NPMK (historie, činnost, sbírky) pro studenty 1. ročníku FF UK, obor 
pedagogika (18.12.2012) 

 
NPMK tyto akce realizuje na žádost pedagogických oborů UK každoročně. 
 
Ostatní 
 Pro základní a mateřské školy byly v NPMK realizovány programy V naší škole straší 
(25.4.2012) a Za tajemstvím písma a papíru (19.4., 22.6., 28.6., 26.9., 12.10., 24.10., a 
21.11.2012). 
  Na žádost Českoslovanské obchodní akademie v Praze realizovalo pro ni NPMK  
projektový den (28.5.2012). 

Dvě studentky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko) absolvovaly 
odbornou praxi v NPMK (zejm. podsbírka Písemnosti a tisky). Praxe se uskutečnila od 11.6. 
do 11.9. 2012. 

Přednášková činnost 

 Muzeum realizovalo cyklus odborných přednášek z dějin školství. NPMK se dále 
zapojilo do akcí vědeckého festivalu Týden vědy a techniky organizovaném AV ČR (1.- 
15.11.2012). 
 
Realizované přednášky: 

- Děti pražské periferie a jejich zachránci. Přemysl Pitter a Anna Hlavatá-Pokorná, 
19.1.2012 

- Josef Klika (1857-1906): Pražský učitel a zakladatel muzea, 22.3.2012  
- Výchova životem a prací.  František Bakule (1877 - 1957), 31. 5.2012 a 14.11.2012 

v rámci Týdne vědy a techniky 
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- Význam odkazu J. A. Komenského pro současnost, 6. a 7.11.2012 v rámci Týdne vědy 
a techniky 

- První profesor pedagogiky Gustav Adolf Lindner, 6.11.2012, v rámci Týdne vědy a 
techniky 

- Lékař - buditel - pedagog. Karel Slavoj Amerling, 15. 11.2012, v rámci Týdne vědy a 
techniky 

 
 V  rámci Týdne vědy a techniky dále proběhly seminář pro učitele Tvorba filmového 
dokumentu jako součást výuky dějepisu (10.11.2012) a pořad pro rodiče s dětmi Veselé 
přírodní vědy a modelářská dílna (10.11.2012). 
 

Prezentační činnost a spolupráce s médii 

 Během roku 2012 NPMK nadále spolupracovalo s Českým rozhlasem (ČRo). 
Muzeum spolupracovalo i s dalšími rozhlasovými stanicemi, televizí a tiskem.  

Spolupráce s rozhlasem 

V roce 2012 se uskutečnila spolupráce s Českým rozhlasem Leonardo při realizaci cyklu Za 
školou v rámci pořadu Monitor:  

- přeučování leváků, 25.5., repríza 12.9. 
- třídní knihy, 19.9. 
- branná výchova, 26.9. 
- žákovské knížky, 3.10. 
- školní lavice, 10.10. 
- kalamáře, 17.10. 
- záškoláctví, 24.10. 
- husí brk a násadka, 31.10. 
- tělesná výchova, 14. 11. 
- školní budovy, 21.11. 
- školní lékaři, 28.11. 
- netělesné tresty, 5.12. 
- dívčí školství, 12.12. 
- vánoční besídky ve škole, 19.12. 

propagace NPMK a výstavy Poklady čtyř staletí 
- ČRo 2 - Praha,  nedělní pořad Alfreda Strejčka (11.11.2012) 
- Hlavní zprávy Českého rozhlasu 2, Praha (12.-16.11.2012) 

Spolupráce s televizí 

- Televize Metropol, spolupráce na medailonu o expozici a výstavě Od Marie Terezie 
po dnešek.  Školní vysvědčení v proměnách času. Medailon se vysílal v termínech 
14.5. - 18.5.2012 v pořadu City Koktejl.   

- ČT 1, spolupráce při natáčení dokumentárního seriálu Tajemství rodu, 19.11.2012 
- spolupráce s ČT 2na české verzi dokumentu BBC Československá škola,  pojednává o 

československých školách ve Velké Británii za 2. světové války (vysíláno 30. 10. 
2012) 

Spolupráce s tiskem 

- Přehled kulturních pořadů 1/2012, s. 7, Jan Šimek: Od Marie Terezie po dnešek - 
školní vysvědčení v proměnách času 

- Listy Prahy 1, 1/2012, s. 4, Jan Šimek: Nejstarší a nejzajímavější vysvědčení 
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- Přehled kulturních pořadů 12/2012, s. 8, Jan Šimek: Poklady ze školní historie v 
Pedagogickém muzeu 

- Výběr fotografií pro  časopis Statistika a my č. 6/2012 pro článek o demografii 
- Výběr fotografií pro  časopis týdeníku Víkend (31. 8. 2012)  pro článek o prvňáčcích 
- Listy Prahy 1, 11/2012, s. 6, Jan Šimek: Poklady ze školní historie 
- Metro 28. 11. 2012, Jan Šimek: Národní pedagogické muzeum slaví 120 let 
- propagace výstav v NPMK: 

- tiskové zprávy (k výstavám Od Marie Terezie po dnešek.  Zmizelé a nalézané 
osudy, Školní vysvědčení v proměnách času a Poklady čtyř staletí) 

- oslovování vybraných novinářů  
 
 
Výstavní činnost a další kulturní akce 
 V roce 2012 se uskutečnily tři krátkodobé výstavy v NPMK. NPMK rovněž 
realizovalo další výstavy na MŠMT a další výstavy s partnerskými institucemi v ČR.  

Stálá expozice 

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě 

Krátkodobé výstavy 

NPMK: 

- Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách  času. Výstava o historii 
vysvědčení, prezentace vysvědčení vzešlých z mimořádné soutěže NPMK (včetně 
publikace Vysvědčení jako součást dějin školství /od 18. století po současnost/);  pod 
záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josefa Dobeše. (8.12.2011) - 
10.6.2012. 

- Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek 20. století pro mladého 
člověka. Výstava fotografií studentů SŠOSP a VOŠ v Českých Budějovicích. Výstava 
zachycuje místa dvou světových válek, navštívená místa mají stálou vypovídací 
hodnotu pro dnešního člověka. 21.6.-30.9.2012 

- Poklady čtyř staletí. Výstava k 120. výročí založení NPMK. 
 
ČR: 

- Evropský humanista P. Pitter (1895 - 1976). Pedagogická knihovna J. A. 
Komenského, Mikulandská 5, Praha 1, zahájena 13.2.-1.6.2012 

- Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí - příklad česko-německo-
židovského soužití. ČCE, sbor Praha-Jižní Město, kostel Milíče z Kroměříže 4.3. - 
15.4.2012 

- Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí - příklad česko-německo-
židovského soužití. Kostel ČCE v Semonicích, Jaroměř, 1.6.-30.9.2012 

- Evropský humanista P. Pitter (1895 - 1976). Krajská vědecká knihovna v Liberci, 
5.6.-30.6.2012. 

- Evropský humanista P. Pitter (1895 - 1976). ČCE, kostel sv. Martina ve zdi, Praha 1, 
26.11.2012-31.1.2013 

- Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940-1950, vernisáž  putovní výstavy 
(19.8.2012, Žalov-rekonstruovaný vězeňský barák) 

 
Zahraničí: 

- Europäischer Humanist Přemysl Pitter. Německá verze výstavy o P. Pittrovi, ve 
spolupráci s Ackermann-Gemeinde, Frankfurt nad Mohanem, 4.3.-18.3.2012 
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- Europäischer Humanist Přemysl Pitter. Ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde, 
Weiden, 23.3.-6.4.2012  

 
Neveřejné výstavy: 
NPMK (předsálí Společenského sálu): 

- Amos a Ave Art, výstava prací studentů soukromé střední umělecké školy Ave Art v 
Ostravě - portréty J. A. Komenského  

- Hodonín u Kunštátu: Průsečík tragických osudů 1940-1950, prezentace putovní 
výstavy  

- Historické plakáty NPMK, prezentace fondu plakátů Historické podsbírky 
 
MŠMT (budova A): 

- Od Marie Terezie po dnešek. Školní vysvědčení v proměnách času, upravená část 
výstavy NPMK (vernisáž 18. 6. 2012) 

- Amos a Ave Art, výstava prací studentů soukromé střední umělecké školy Ave Art v 
Ostravě - portréty J. A. Komenského  

Spolupráce NPMK na dalších výstavách (využití sbírkových předmětů NPMK) 

- České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Z dějin kutnohorského školství, zapůjčeny dva  
předměty (1.4.-30.11.2012) 

- Muzeum Karlovy Vary, Krása starých školních obrazů, zapůjčeno 55 předmětů (9.4.-
24.-6.2012) 

- Státní oblastní archiv v Praze, Lidice žijí, zapůjčeny 3 předměty (23.4.-20.7.2012) 
- Technické muzeum v Brně, Vynálezy a vynálezci, zapůjčeno 6 předmětů (18.12.2012-

31.12.2014) 
- Východočeské muzeum v Pardubicích, Kavárny a cukrárny, zapůjčeno 5 předmětů 

(13.12.2012-31.3.2013) 
- Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Emil Holub a Slapy Viktoriiny, zapůjčen 1 

předmět, (10.2.-18.8.2012) 
- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Je Ferda nejlepší mravenec?, zapůjčeno 

12 předmětů (29.3-23.9.2012) 
- Město Neratovice, Vzdělávání pro všechny, zapůjčeno 40 předmětů (24.3.-28.5.2012) 
- Městské muzeum a galerie Polička, Pohádka ve škole, zapůjčeno 38 předmětů (22.4.-

2.9.2012) 
- Regionální muzeum Mělník, Od máminy sukně do školních škamen, zapůjčeno  

39 předmětů (10.5.-1.7.2012) 
- Národní památkový ústav, Pernštejnové a jejich doba, zapůjčeno 10 předmětů (2.5.-

31.7.2012) 
- Společnost přátel české Bible v Třeboni, Česká bible v průběhu staletí, zapůjčen 1 

předmět (13.6.-30.8.2012) 
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Pohádka ve škole, zapůjčeno 96 předmětů 

(22.11.2012-24.2.20102) 
- Národní muzeum, Dětský svět za císaře pána, zapůjčeno 25 předmětů (23.11.2012-

14.4.2013) 
- Dům umění Města Brna, Signály z neznáma - Český komiks 1922-2012, zapůjčen 1 

předmět(25.9.2012-11.1.2013) 
Celkem zapůjčeny 334 předměty. 
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Další kulturně vzdělávací aktivity 

- Literárně-dramatický cyklus ve spolupráci s agenturou AMOS Návraty - zpět ke 
kořenům vzdělanosti 
 15. 3. Stendhal: O lásce 
 7. 6. Byli a bylo. František Langer vzpomíná 
 27. 9. Králův poslední soud 
 6. 12. Vánoční rozjímání 

  
- Pražská muzejní noc, 9. 6. 2012. Během Muzejní noci probíhal doprovodný 

program: Před-Školákův koutek, Výroba bonbonů, Debrujárské pokusy, Kupecký 
krám, Výroba papíru, Písařský koutek. 
Muzeum navštívilo více než 3000 návštěvníků. 

 
- Mezinárodní den muzeí, 19. 5. 2012. Hlavním tématem Dne muzeí byla Muzea 

v měnícím se světě., Nové výzvy, nové inspirace.  
 

Zahraniční spolupráce 
 Zahraniční spolupráce byla realizována v souladu s Plánem činnosti na rok 2012 za 
účelem prezentace českých dějin školství, prezentace muzea jako nositele tradic českého 
školství a také zajištění partnerských vztahů s obdobnými institucemi a společnostmi zejména 
v Evropě. Nadále byly udržovány kontakty s UNESCO a Radou Evropy. 
 Úspěšně pokračovala spolupráce s Ackermann-Gemeinde při realizaci výstav o P. 
Pittrovi Europäischer Humanist Přemysl Pitter  ve Frankfurtu nad Mohanem a ve Weidenu. 
Byla uskutečněna koordinační schůzka s německými partnery (Hans-Peter Dörr, Msgr. 
Frühmorgen) dne 27.8.2012 ohledně přípravy projektu uvedení výstavy Europäischer 
Humanist P. Pitter, opery Brundibár a setkání s pamětníky ve Würzburgu v únoru roku 2013. 
 
 Velice úspěšná byla prezentace příspěvku Školní sešity v českých muzejních sbírkách a 
předpisy upravující užití sešitů od poloviny 19. do poloviny 20. století na mezinárodní 
konferenci Šolski zvezki kot zgodovinski vir (Školní sešity jako historický pramen), konference 
se uskutečnila v Lublani (Slovinsko) v září 2012. Byly tak posíleny vztahy s evropskými 
pedagogickými muzei. 
 V r. 2012 pokračovala spolupráce s polskými partnery - Oblastním muzeem v Lešně a 
s polskou televizí - kdy NPMK zajistilo českou verzi televizního filmu o J. A. Komenském. 
Film je nyní využíván ve vzdělávacích pořadech NPMK či nabízen školám a jiným 
zájemcům. 
 Pokračovala spolupráce s Múzeem pedagogiky školstva v Bratislavě, obě instituce si 
vyměňují publikace jimi vydávané; obdobná spolupráce byla zahájena i s pedagogickým 
muzeem v Lublani (Slovinsko). 
 Spolupráce se slovenskými univerzitami se realizovala přijetím dvou stážistek z 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kdy od 11. 6. do 11. 9. 2012 absolvovaly praxi 
studentky Dáša Vašíčková a Veronika Belanová. 
 Pokračovala spolupráce s Muzeem Komenského v Naardenu (Nizozemí) (příprava 
mezinárodní konference o J. A. Komenském, která se uskuteční v říjnu 2013 a jednání o 
zapůjčení výstavy z NPMK u příležitosti této konference). 
 Pro zájemce z Finska (J. Kulmala, Jyväskylä University) byla vyhledána a oskenována 
korespondence P. Pittra s P. Křivským z r. 1940. Jednalo se o materiály pro disertační práci. 
 
Konkrétní akce v zahraničí: 
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23. 3. 2012, Weiden (Německo).  
Účelem cesty byla účast a na vernisáži výstavy Europäischer Humanist Přemysl Pitter, kterou 
připravilo NPMK ve spolupráci s Institutum Bohemikum der Ackermann Gemeinde (AG). 
Mgr. Marie Chrobáková přednesla zdravici spolu se zemským radou Simonem Wittmannem a 
Martinem Kastlerem MdEP, spolkovým předsedou AG a panem Haraldem Kramerem, 
organizátorem výstavy (Bavorsko-české kulturní a hospodářské centrum). Po oficiálním 
zahájení výstavy se uskutečnila řada neformálních setkání s partnery a hosty z německé 
strany. 
 
26. 9. - 30. 9. 2012, Lublaň (Slovinsko) 
Účelem cesty byla  účast PhDr. Jana Šimka, Ph.D. na konferenci Šolski zvezki kot zgodovinski 
vir / School Exercise Books as a Historical Source (Školní sešity jako historický pramen) a 
přednesení příspěvku s názvem Školní sešity v českých muzejních sbírkách a předpisy 
upravující užití sešitů od poloviny 19. do poloviny 20. století. Příspěvek představil výsledky 
základní rešerše v českých muzeích a archivech se zvláštním zřetelem ke sbírce NPMK a 
Muzea Komenského v Přerově a vzbudil v auditoriu značný zájem. Účast na konferenci 
položila základ k výzkumu  doposud opomíjeného tématu školních sešitů,  přispěla k rozšíření 
povědomí o NPMK a k prohloubení vztahů s evropskými pedagogickými muzei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddělení Pedagogická knihovna 
 
Základní informace 

 
 Pedagogická knihovna J. A. Komenského (PK) je s účinností od 1. 7. 2011 oddělením 
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. 
 Pedagogická knihovna je podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
specializovanou knihovnou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
(MŠMT ČR). Poskytuje knihovnické a informační služby právnickým a fyzickým osobám, 
především z oblasti vysokého školství, výzkumu, vzdělávání a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Současně plní funkce veřejně přístupné vědecké knihovny, která 
vytváří a spravuje státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury, informačních 
pramenů a zdrojů z oblasti výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. 
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Svůj fond zpřístupňuje prostřednictvím výpůjčních, reprografických, elektronických, 
rešeršních, bibliografických, informačních a publikačních služeb především pedagogické a 
studující veřejnosti. 
 Jako specializovaná knihovna vytváří PK také historické fondy učebnic, 
komeniologické literatury a literatury pro děti a mládež, buduje a zpřístupňuje sekundární 
informační fondy, dokumentačně zpracovává českou i zahraniční článkovou pedagogickou 
literaturu, je garantem  za bibliografické zpracování české pedagogické literatury pro Českou 
národní bibliografii - články v českých novinách, časopisech a sbornících. 
 Od 1. 4. 2011 PK zajišťuje také činnost specializované pobočky pro zaměstnance 
ministerstva školství v objektu MŠMT ČR v Karmelitské ulici v Praze 1. 
 PK je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 6251/2011. 
 

Činnost v roce 2012 
 Činnost knihovny i v tomto roce směřovala ke zkvalitnění služeb poskytovaných 
uživatelům přímo v budově knihovny i vzdáleným uživatelům, kteří do knihovny vstupují 
prostřednictvím internetu. Katalog na webu umožňuje čtenářům nejen prohlížet a vyhledávat 
záznamy, ale zároveň i objednávat knihy z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. 
Mimopražští uživatelé si mohou knihy objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční 
služby z nejbližší veřejné knihovny. Tato služba spolu s elektronickou Pedagogickou 
knihovnou (e-PK), která je navázaná na katalog knih, časopisů a databázi článkové literatury 
(PBD), zpřístupňuje fondy a služby PK pedagogickým pracovníkům z celé republiky. 
Návštěvnost webových stránek PK se každoročně zvyšuje, v roce 2012 se pohybovala kolem 
510 návštěv za den.  

V roce 2012 knihovna pokračovala v retrokonverzi hlavního fondu PK, a to ve dvou 
oddělených částech - retrokonverze nejstaršího fondu knihovny od 18. století po rok 1940 
a retrokonverze fondu od roku 1973 zpětně. Celkem bylo zpracováno na 40 000 záznamů, 
které byly převedeny do hlavní databáze PK. Maximální zpřístupnění fondu uživatelům 
prostřednictvím online katalogu na webu PK patří mezi hlavní cíle retrokonverze 
(retrospektivní katalogizaci knihovna zahájila v roce 2010). 
 V průběhu roku 2012 se pracovníci PK účastnili řady vzdělávacích seminářů, 
odborných školení a e-learningových kurzů. Uskutečnilo se také několik exkurzí pro studenty 
pedagogických fakult a středních pedagogických škol.  

Na počátku roku 2012 bylo dokončeno stěhování knihovního fondu ze skladu 
ve Stehelčevsi a ze Senovážného náměstí do skladu ve Lhotě u Dolních Břežan. 

Vzhledem k záměru MŠMT přestěhovat knihovnu do nových prostor v Jeruzalémské 
ulici byly zahájeny přípravné práce - podklady pro plánovanou rekonstrukci objektu. 
 
Budování knihovního fondu 

Knihovna nakupuje, trvale uchovává a půjčuje odbornou literaturu z oblasti 
pedagogiky, výchovy, vzdělávání a školství v kontextu společenských věd. Nákup knihovního 
fondu vychází ze schváleného akvizičního plánu knihovny, který byl tematicky dodržen. 
Vzhledem k průběžnému nárůstu cen knih se akvizitéři snaží také využívat možnost nákupu 
přímo u vydavatelů. Nezanedbatelnou část knih, především z oblasti literatury pro děti a 
mládež, získává knihovna nakladatelskými dary.  

Knihovní fond specializované pobočky MŠMT je doplňován především na základě 
návrhů zaměstnanců ministerstva, nákup publikací je realizován po písemném schválení 
oprávněné osoby z MŠMT. 
 
Knihovní fond 
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Nákup knihovního fondu v roce 2011 2012 

Celkem (Kč) 996 858 900 000 

             knihy 464 720 498 000 

časopisy 532 138 402 000 

             Přírůstek primárních fondů celkem 
(svazky) 

3 509 4 093 

 z toho:  hlavní fond 2 890 3 177 

              Sukova studijní knihovna 460 619 

              pobočka na MŠMT 159 173 

Počet titulů odebíraných časopisů 291 210 

z toho:  hlavní fond 189 155 

              Sukova studijní knihovna 7 8 

              pobočka na MŠMT 95  47 

 

Doplňování a údržba databází a katalogů PK 

Databáze V roce 2012 přibylo 
Knižní fond PK 40 586 zázn. 
Sukova knihovna 10 757 zázn. 
Pedagogická bibl. databáze 
vč. komenian 

2 329 zázn. 

 
 V rámci spolupráce s Národní knihovnou ČR bylo předáno do Souborného katalogu 
ČR (CASLIN) celkem 30 316 záznamů. Velká část těchto záznamů byla vytvořena v rámci 
retrokonverze a z této dávky bylo v souborném katalogu založeno 8 332 nových záznamů 
dokumentů, tj. takových, které dosud žádná knihovna do souborného katalogu nenahlásila. 
 Do KOSABI (Kooperační systém článkové bibliografie) bylo v průběhu roku předáno 
880 anotovaných záznamů článků z českých pedagogických periodik. 
 Průběžně je udržován a aktualizován také Český pedagogický tezaurus (ČPT), který 
slouží k věcnému popisu dokumentů z oblasti pedagogiky a příbuzných oborů a k jejich 
zpětnému tematickému vyhledávání v katalozích a databázích. Údržba tezauru i ostatních 
rejstříků je v průběhu retrokonverze náročná na čas a pozornost. Aktuální verze ČPT je ve 
stromové struktuře vystavena na webu knihovny. 
 
Služby uživatelům 
 Důležitou součástí práce knihovny je také individuální práce s uživateli. V souladu 
s knihovním zákonem poskytuje PK jako veřejná knihovna svým uživatelům, studentům, 
učitelům, vědeckým a odborným pracovníkům i ostatní veřejnosti širokou škálu 
knihovnických a informačních služeb: výpůjční služby včetně meziknihovních služeb, 
rešeršní služby z vlastních i externích zdrojů, referenční, informační a reprografické služby 
z fondu knihovny a služby elektronické Pedagogické knihovny (e-PK).  
 Studovna je přístupná všem návštěvníkům knihovny. Neregistrovaný uživatel má 
k dispozici volně přístupný knižní a časopisecký fond studovny a možnost vyhledávání 
v elektronickém katalogu i ve starších lístkových katalozích. Knihy jsou ve studovně 
uspořádány podle jednotlivých oborů, především současné učebnice s platnou schvalovací 
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doložkou MŠMT, školské právnické dokumenty, vzdělávací programy, učební osnovy, 
encyklopedie. Volně přístupné jsou také nové i starší ročníky českých a zahraničních 
časopisů. Registrovaní čtenáři mají navíc přístup k internetu, k oborově zaměřeným 
databázím (např. EBSCO, ASPI/EPIS, Jednotná informační brána, která obsahuje souborné 
katalogy našich i zahraničních knihoven a další informační zdroje), tito čtenáři můžou ve 
studovně používat vlastní notebooky vč. připojení na internet prostřednictvím WiFi. 
V důsledku zavedení připojení na internet prostřednictvím WiFi se snížil počet uživatelů 
využívajících internetové počítače ve studovně. V letošním roce byla studovna vybavena 
novými designovými židlemi. 
 
 Půjčování knih mimo budovu knihovny, včetně meziknihovní výpůjční služby, je 
vázáno na registraci čtenáře. Výpůjční lhůta je jeden měsíc, výpůjčku lze až 3x prodloužit. Ve 
studovně i půjčovně jsou poskytovány konzultace k práci s knihovnickým systémem, ve 
studovně jsou uživatelé zaškolováni v práci s českými i zahraničními databázemi.     

 
 Informační, referenční, reprografické a rešeršní služby jsou poskytovány všem 
uživatelům knihovny. Odborní pracovníci knihovny zpracovávají podle požadavků čtenářů 
bibliografické rešerše, poskytují konzultace a zodpovídají různě náročné dotazy. Základním 
zdrojem pro vypracování rešerše jsou katalogy PK a Pedagogická bibliografická databáze 
(PBD), která obsahuje bibliografické záznamy článků z odborných českých a zahraničních 
časopisů a sborníků z oblasti pedagogiky  od roku 1990 do současnosti, součástí jsou i 
komeniana. PBD je od roku 2005 volně přístupná na webových stránkách PK. Analyticky 
zpracované záznamy z českých pedagogických periodik předává knihovna Národní knihovně 
ČR a spolupracuje tak na tvorbě národní registrující článkové bibliografie. 
 Knihovna je zapojena do celonárodní webové služby „Ptejte se knihovny“, kde jsou 
zodpovídány faktografické, bibliografické a informační dotazy. Jde o relativně novou službu 
českých knihoven určenou široké veřejnosti. Odpověď na zadanou otázku obdrží tazatel na 
svou e-mailovou adresu do 48 hodin od doručení dotazu (v pracovní dny). V rámci této služby 
bylo letos zodpovězeno na 44 dotazů všeobecného i speciálního charakteru. 
 
Centrum pro školní knihovny (CŠK) je dostupné na adrese http://csk.npmk.cz/ a funguje na 
principu průběžně aktualizovaných webových stránek. Hlavním cílem centra je podpora 
školních knihoven, rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti. Učitelům a dalším pracovníkům 
základních  a středních škol, kteří mají na starosti vedení školní knihovny, nabízí informace 
z oblasti plánování, legislativy a vzdělávání knihovníků školních knihoven aj. Průběžně jsou 
zodpovídány dotazy směřované na CŠK prostřednictvím služby „Ptejte se CŠK“. Aktivity: 
prezentace CŠK na semináři pro pracovníky školních knihoven v ZŠ Ostrava-Hrabůvka 
„Školní knihovny - přežitek nebo potřeba?“, účast na semináři „Školní knihovny v SRN a 
jejich využití pro mládež“ (Goethe institut), jednání s firmami Komix a Deloitte Audit o 
možnostech využití zahraničních databází ve ŠK a ve výuce, organizace soutěže „Jaká je vaše 
školní knihovna?“, spolupráce se SKIP ČR a Klubem školních knihoven (KŠK) na přípravě 
celostátního semináře pro školní knihovníky základních a středních škol u příležitosti Měsíce 
školních knihoven (zasedací sál Klementina), prezentace CŠK na pracovním setkání o 
literatuře pro děti    a mládež určeném pracovníkům a dětských oddělení veřejných knihoven 
(přednáškový sál NPMK), setkání s žáky ZŠ Chrast u Chrudimi, kteří navštívili pedagogické 
muzeum. Spolupráce s českými a zahraničními organizacemi: s Klubem školních knihoven 
SKIP (Praha), Slovenskou pedagogickou knižnicou (Bratislava), Centrem dětského čtenářství 
Knihovny Jiřího Mahena (Brno), nakladatelstvím JaS, s organizací Celé Česko čte dětem 
(Ostrava) a Rosteme s knihou. 
 

http://csk.npmk.cz/�
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Elektronická pedagogická knihovna (e-PK) je služba PK a knihoven pedagogických fakult, 
která je určena především učitelům, dalším pedagogickým pracovníkům a studentům 
pedagogiky. Současně je však k dispozici pro každého, koho zajímá cokoli z tematické oblasti 
pedagogiky, školství, výchovy, vzdělávání a dalších souvisejících vědních disciplín. 
Základními službami jsou služby typu document delivery, tzn. elektronické dodávání kopií 
dokumentů, a rešeršní služby - zhotovování rešerší podle zadání uživatele. E-PK poskytuje 
služby zaměřené především na periodika, tj. oblast literatury, ve kterých se nové informace 
objevují nejrychleji. Hlavním cílem je poskytovat knihovnické a informační služby 
uživatelům prostřednictvím internetu a zkvalitnit přístup ke knihovním fondům a službám 
všech zúčastněných knihoven všem uživatelům. Přístup uživatelů do systému je umožněn 
prostřednictvím uživatelských kont a databází. Ceny za služby jsou stejné jako v klasické 
knihovně, s výjimkou autorského poplatku za elektronické kopie. 
e-PK je přístupná na adrese http://www.epk.cz nebo na webové stránce knihovny 
www.npmk.cz. 
Služby e-PK využívá stále více uživatelů. Služby jsou poskytovány jak z fondu PK, tak 
prostřednictvím meziknihovních služeb, a to i z knihoven, které nejsou součástí e-PK.  
 Publikační činnost PK je realizována formou elektronického publikování novinkové 
služby na webu knihovny (1x měsíčně). Obsahuje výběr z nových knih (Učebnice - 
Pedagogika - Psychologie - Ostatní), novinky z literatury pro děti a mládež (První čtení - 
Knihy pro 1. stupeň ZŠ - Knihy pro 2. stupeň ZŠ - Naučná literatura - Přečtěte si s dětmi) a 
informace o nových a inspirativních článcích z odborných českých a zahraničních časopisů 
(Informace z českých časopisů, Informace ze zahraničních časopisů a Tematická rešerše na 
aktuální/zajímavé téma). 
 Specializovaná pobočka MŠMT poskytuje knihovnické a informační služby výhradně 
pracovníkům ministerstva školství. 
 
Registrovaní čtenáři 

Rok 2011 2012 

Celkem  5 181 6 029 
z toho aktivní/ nově registrovaní 2 233 2 258 

studující 2 467 2 759 
pracovníci školství 1 142 1 309 
ostatní čtenáři 1 572 1 961 

Registrovaní uživatelé e-PK 291 310 

  

V databázi jsou registrováni pouze čtenáři, kteří jsou aktivními uživateli knihovny v posledních 
dvou letech a dále ti, vůči kterým má knihovna pohledávky (dle zákona o ochraně osobních 
údajů). 

 

Návštěvníci knihovny celkem 

Rok 2011 2012 

Celkem: 23 063 24 824 
 z toho:  půjčovny 15 408 16 715 
               studovny 6 581 6 858 
               Sukovy  studijní knihovny 272 297 
               bibliografické studovny 115 117 
               pobočky na MŠMT 687 837 
Virtuální návštěvníci knihovny 147 196 185 451 

http://www.epk.cz/�
http://www.npmk.cz/�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy/rok_2008/leden/ucebnice.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy/rok_2008/leden/pedagogika.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy/rok_2008/leden/psychologie.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy/rok_2008/leden/ostatni.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy-deti/rok_2007/listopad/prvni_cteni.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy-deti/rok_2007/listopad/prvni.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy-deti/rok_2007/listopad/druhy.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy-deti/rok_2007/listopad/naucna.pdf�
http://www.npkk.cz/npkk/publikace/knihy-deti/rok_2007/listopad/rodice.pdf�
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(web PK) 
 
 Údaje zahrnují četnost návštěv registrovaných i neregistrovaných čtenářů, kterým jsou 
poskytovány pouze prezenční služby z fondu studoven. Každoročně se zvyšuje počet 
virtuálních návštěvníků knihovny, čtenáři čím dál tím více využívají výhody vzdáleného 
přístupu, možnosti objednávky knih nebo časopisů přes webový katalog. Současně mírně 
klesající tendenci má návštěvnost studoven, vzhledem k dostupnosti vybraných fulltextů 
v externích databázích.  
 

Výpůjčky 

Rok 2011 2012 
Celkem svazků 84 254 75 988 
Absenční  50 477 47 931 
Prezenční: hlavní fond 32 905 26 290 
     Sukova studijní knihovna 297 657 
                   pobočka na MŠMT 575 1 110 
Fotokopie náhradou za výpůjčku (strany) 15 319 15 002 
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) 412 430 
e-PK kopie  2 085 2 321 
e-PK rešerše 19 19 

Knihovny z nejrůznějších důvodů mají menší možnost nakupovat nové knihy, proto 
v letošním roce výrazně vzrostl počet výpůjček mezi jednotlivými knihovnami, tím se posílil 
význam meziknihovní výpůjční služby i význam PK jako oborové knihovny se 
specializovaným knihovním fondem. 
 
 
Ochrana a organizace knihovního fondu 
 V budově PK je uložen tzv. živý fond, ze kterého se expeduje nejčastěji. Ve skladu 
mimo Prahu je uložen starší knižní fond a starší ročníky časopisů, fond učebnic a skript. 
V souvislosti s přestěhováním fondu byla v roce 2012 zahájena průběžná revize a profilace 
knihovního fondu. Do konce roku bylo zrevidováno celkem 21 114 sv., z toho: 

- signatura I (malé formáty, do 25 cm na výšku): rozmezí I 1 -  I 12399, zrevidováno 12 
920 svazků - tato část fondu je zrevidována celá 

- signatura II (střední formáty, 25-35 cm na výšku): rozmezí II 50000 - II 53668, 
zrevidováno 3 064 svazků - celkové rozmezí signatury: II 1 - 64999 

- signatura III učebnice (velké formáty, nad 35 cm na výšku): rozmezí III 1 - III 6833, 
zrevidováno 2 392 svazků - celkové rozmezí signatury: III 1 - 23699 

- signatura VI učebnice (velké formáty, nad 35 cm na výšku): rozmezí VI 1 - VI 9199, 
zrevidováno 1 963 svazků - tato část fondu je celá zrevidována 

- staré tisky cca 775 svazků 
 
Implementace, rozvoj a správa knihovnických technologií 
 Úsek automatizace a rozvoje knihovnicko informačních procesů zajišťuje správu sítě 
v PK, údržbu a rozvoj knihovnických technologií a metodickou podporu pro odborné 
knihovnické činnosti. Pracovníci zajišťují provoz ICT a speciálních knihovnických 
technologií (automatizovaných knihovních systémů, dále jen AKS), na nichž je závislý 
provoz knihovny. Dále poskytují servis jak v oblasti ICT, tak v oblasti AKS, včetně 
vzdělávání pracovníků knihovny. 
 



 29

Spolupráce s českými a zahraničními institucemi  
 PK spolupracuje s Národní knihovnou ČR na tvorbě Souborného katalogu ČR 
a spolupodílí se na vytváření národní registrující článkové bibliografie, knihovna je garantem 
za oblast pedagogiky a školství. Spolupracuje s knihovnami se stejným oborovým zaměřením, 
s Moravskou zemskou knihovnou a se Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě, 
rozvíjí služby e-PK ve spolupráci s knihovnami pedagogického zaměření, s EURYDICE 
v oblasti tvorby a údržby Českého pedagogického tezauru v návaznosti na tezaurus TESE, s 
českou sekcí IBBY UNESCO a Obcí spisovatelů v oblasti propagace kvalitní dětské četby, s 
Klubem dětských knihoven SKIP a Klubem školních knihoven v oblasti podpory školních 
knihoven prostřednictvím Centra pro školní knihovny. Dále spolupracuje s katalogizační 
komisí pod hlavičkou SKIP a České informační společnosti (ČIS). PK je také členem 
konsorcia pro multilicenční vstup do databází EBSCO. PK rovněž navázala spolupráci 
s Českou školní inspekcí, pro jejíž pracovníky vypracovává rešerše ze svého fondu. 

Sukova studijní knihovna literatury pro mládež  

Anketa „SUK - čteme všichni“ 
 Na počátku dubna 2012 byl vyhodnocen 20. ročník celostátní ankety dětí, učitelů 
a knihovníků o nejoblíbenější knihu pro děti uplynulého kalendářního roku „SUK - Čteme 
všichni 2011“. Ankety, která probíhá pravidelně ve spolupráci s Klubem dětských knihoven, 
se v letošním roce zúčastnilo více než 3 500 dětí z celé republiky. Anketní lístky byly 
k dispozici na webu knihovny od ledna do března 2012. 
 Anketa je doplněna o pohled učitelů českého jazyka a literatury a knihovníků, kteří 
pracují s dětmi, na současnou literární produkci pro děti a mládež. Slavnostního vyhlášení 
výsledků, které proběhlo 4. dubna 2012 tradičně v Památníku národního písemnictví, se 
zúčastnili zástupci dětských čtenářů a knihovníků z celé republiky, spisovatelé, výtvarníci, 
nakladatelé a zástupce MŠMT ČR. Závěrem se uskutečnila autogramiáda přítomných českých 
spisovatelů a výtvarníků.  
Přehled oceněných knih: 
Cena dětí 

1. místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 4 : Psí život (CooBoo) 
2. místo: Ivona Březinová: Saxána a Lexikon kouzel (Albatros) 
3. místo: Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků 5 : Klofáci (Mladá fronta) 

 
 
Cena knihovníků z Klubu dětských knihoven SKIP 

1. místo: Renáta Fučíková, Daniela Krolupperová: Historie Evropy (Práh) 
2. místo: Alena Kastnerová: O líné babičce (Mladá fronta) 
3. místo: Miloš Kratochvíl: Pachatelé dobrých skutků 5 : Klofáci (Mladá fronta) 

Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství 
Renáta Fučíková, Daniela Krolupperová: Historie Evropy (Práh) 
Miloš Kratochvíl: Kočkopes Kvído (Euromedia/Knižní klub) 
Radek Malý: Listonoš Vítr (Albatros) 
Iva Procházková: Uzly a pomeranče (Albatros) 
Eva Prchalová: Hromnice (Albatros) 

Cena Noci s Andersenem 
Daniela Krolupperová: Bubáček (Albatros) 

 Ve čtvrtém čtvrtletí - 14. 11. 2012 se uskutečnilo pracovní setkání knihovníků 
školních knihoven a dětských oddělení veřejných knihoven zaměřené na literaturu pro děti 
a mládež. Setkání se konalo ve společenském sále Národního pedagogického muzea a 
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knihovny J. A. Komenského a zúčastnilo se cca 40 knihovnic (především z mimopražských 
knihoven). 
Obsah:  

- Možnosti vzdělávání školních knihovníků (nejen) v Moravskoslezském kraji (Jana 
Leparová, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) 

- Informace o novém webu Centra pro školní knihovny (Radmila Indráková, 
Pedagogická knihovna J. A. K.) 

- Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně (Ludmila Mičínová, 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně) 

- Novinky ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež a Vyhlášení ankety 
„SUK - Čteme všichni 2012“ (Alice Košková, Pedagogická knihovna J. A. K.) 

- Nakladatelství není jenom tisk knih a jejich prodej (Jana Semelková, nakladatelství 
JaS) 

- Královna Dagmar a další historické postavy v díle Renáty Fučíkové (Renáta Fučíková) 
 

Projekty 
 
Retrokonverze hlavního fondu PK 
 
Retrokonverze hlavního fondu NPKK 
 Hlavním cílem retrokonverze je maximální zpřístupnění hlavního fondu PK jak 
odborníkům z oblasti pedagogiky, výchovy, vzdělávání a školství, tak i široké veřejnosti 
prostřednictvím online katalogu na webu PK. 
 Retrokonverze probíhala ve dvou oddělených částech: 

1) retrokonverze nejstaršího fondu od 18. století až po rok 1940 - tato část byla 
podpořena dotací z grantového programu VISK 5 RETROKON z Ministerstva 
kultury, 

2) retrokonverze fondu od roku 1973 zpětně  - tato část byla podpořena dotací 
v rámci resortního grantového programu MŠMT. 

 Pro efektivní postup retrokonverze PK zvolila i v roce 2012 osvědčenou metodu: 
důsledné využívání, resp. přebírání již zpracovaných záznamů z České národní bibliografie 
(ČNB) a dat Moravské zemské knihovny (MZK). Díky této metodě je postup retrokonverze 
efektivní, rychlý, s minimálním počtem kroků a bez zbytečného déletrvajícího vyhledávání 
konkrétních záznamů v externích databázích na internetu. 
 Vlastní retrokonverze probíhala jak v rámci pracovní doby, tak na základě dohod o 
provedení práce. Na základě statistik, které jsou po skončení roku 2012 k dispozici, lze 
konstatovat, že zvolená metoda retrokonverze se ukázala jako velmi účinná - cca 50 % 
záznamů bylo nalezeno přímo v databázi mezi předpřipravenými záznamy ČNB a MZK, 
dalších cca 25 % záznamů bylo staženo z externích databází dostupných na internetu a pouze 
cca 25 % záznamů muselo být přepsáno, protože jejich záznam prohledávané databáze 
neobsahovaly. Proto považujeme výtěžnost jak předpřipravených dat, tak dat stažených při 
vlastním zpracování za opravdu významnou a je zřejmé, že měla velký vliv jak na rychlost, 
tak na kvalitu záznamů.  
 V případech, kdy nebylo možné převzít záznam z externí databáze a při přepisu lístku 
výsledný záznam neodpovídal požadavkům minimálního záznamu nebo v případech, kdy 
nebylo možné identifikovat zcela jednoznačně důležité údaje, bylo nutné přistoupit k tzv. 
retrokatalogizaci s využitím metody de visu, tedy s knihou v ruce. Tato metoda je 
nejpracnější, časově nejnáročnější a kromě osoby pracovníka retrokonverze zaměstnala i 



 31

obsluhu knihovního skladu včetně dopravy konkrétních dokumentů z mimopražského 
depozitáře PK, což zároveň zvýšilo i její finanční nároky. Touto cestou PK v roce 2012 
ověřila, resp. dopracovala více než 2 000 záznamů. 
 Po zpracování záznamů probíhala tzv. supervize záznamů, tj. nejvyšší kontrola 
záznamů, a záznamy vyhodnocené jako validní byly naimportovány do hlavní databáze PK a 
zpřístupněny v online katalogu PK. Odtud byly vyexportovány v dávkách pro CASLIN - 
Souborný katalog ČR. V roce 2012 bylo do Souborného katalogu přijato 30 316 záznamů, 
z toho 8 332 hlásí pedagogická knihovna dosud jako jediná. 
Na retrokonverzi se podíleli téměř všichni pracovníci knihovny a celkem se podařilo 
v separátní databázi KP-WIN RETRO v rámci obou částí projektu během roku 2012 
zpracovat cca 40 tis. záznamů. Převedené záznamy byly automaticky po importu do ostré 
databáze zpřístupněny i v online katalogu.  
 Základním cílem projektu v roce 2012 bylo pokračování v retrospektivní konverzi 
místního lístkového katalogu hlavního fondu PK, zpřístupnění záznamů prostřednictvím 
online databáze a tím i největšího oborově zaměřeného fondu v oblasti pedagogiky, výchovy, 
vzdělávání a školství v prostředí internetu, resp. world wide webu. Realizace projektu 
umožňuje významně zkvalitnit informovanost a dostupnost knihovního fondu PK, výsledkem 
řešení projektu v roce 2012 je opět vytvoření velkého množství kvalitních bibliografických 
záznamů, které umožňují lépe zpřístupnit velkou část největšího českého oborového fondu 
pro oblast pedagogiky, výchovy, vzdělávání a školství odborné veřejnosti z celé České 
republiky, a to nejen prostřednictvím výpůjčních služeb, ale současně také v rámci 
meziknihovních, rešeršních i reprografických služeb, dostupných rovněž v rámci e-PK - 
elektronické pedagogické knihovny. 
 Významným výstupem je rovněž předání zpracovaných záznamů do Souborného 
katalogu ČR a z dostupných statistik vyplývá, že více než třetina předaných záznamů je 
z hlediska Souborného katalogu nových, což znamená, že se do Souborného katalogu dostaly 
záznamy titulů, které jsou v českých knihovnách poměrně unikátní. 
 

Web NPMK 
 V roce 2012 byl vytvořen a zpřístupněn nový web NPMK - www.npmk.cz. Web tvoří 
čtyři základní sekce: NPMK, muzeum, knihovna a e-PK a návštěvníci jsou zde průběžně 
informováni o aktivitách a aktualitách NPMK. Součástí je i subweb Centra pro školní 
knihovny - csk.npmk.cz. Počet návštěvníků webu včetně přístupů do online katalogu v roce 
2012 přesáhl 185 tisíc, což dokládá stále se zvyšující zájem o využívání elektronických služeb 
i zdrojů informací. 
 

Redislokace Národní pedagogické knihovny 
 V návaznosti na avizované uvolnění větší části objektu Mikulandská 5, Praha 1 po 
odchodu Základní školy Brána jazyků od září 2013 a na budoucí přemístění PK do objektu 
Jeruzalémská 12, Praha 1 byl v listopadu a prosinci 2012 proveden zběžný průzkum objektu 
Jeruzalémská a jeho základní posouzení z hlediska realizovatelnosti umístění PK. Návazně 
proveden výběr projektanta pro zpracování architektonické studie umístění PK v objektu 
Jeruzalémská. 
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Budování Památníku romského holocaustu v Hodoníně (u Kunštátu) 
 
 Dne 2. 1. 2012 nastoupil do NPMK projektový manažer pro vybudování Památníku 
(výběrové řízení se uskutečnilo v prosinci 2011).  
  
Leden 2012 
 V lednu a únoru proběhla seznamovací jednání manažera se zainteresovanými 
osobami včetně zástupců Muzea romské kultury, podrobné seznámení se s lokalitou 
Památníku, studium dostupné literatury, studium historických dokladů včetně 
fotodokumentace a vyhledání dostupné projektové dokumentace. 
 
Únor 2012  
 V únoru byl připraven a schválen investiční záměr MŠMT na průzkumné a přípravné 
práce, jejichž provedení podmiňovalo další postup (odkrytí konstrukcí vězeňského baráku, 
jejich mykologický průzkum a statické posouzení a zaměření vězeňského baráku); práce byly 
dokončeny v březnu 2012. 
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Březen 2012  
 V březnu 2012 proběhlo třetí zasedání Komise pro přípravu výstavby Památníku 
romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu s prezentací ideové a provozní vize cílového 
stavu areálu a záměru rekonstrukce vězeňského baráku jako prvního kroku v budování 
Památníku. 
 Ke dni 25.3.2012 byl podpisem smlouvy (až na drobné výjimky) dokončen převod 
příslušnosti hospodařit s areálem z MŠMT na NPMK (s následným vkladem do Katastru 
nemovitostí). 
 V březnu 2012 byl připraven a v dubnu 2012 schválen investiční záměr NPMK 
s názvem „Rekonstrukce vězeňského baráku“ zahrnující činnosti od projektové přípravy 
rekonstrukce, činnost technického dozoru investora, archeologický záchranný výzkum až po 
vlastní realizaci rekonstrukce a kromě toho některé další přípravné práce spojené zejména 
s geodetickým zaměřením celého areálu, identifikací vlastnických hranic, zjištěním 
nesouladů vlastnických a fyzických hranic a návrhem hrubých terénních úprav centrální části 
areálu. 
 
Duben 2012 
 V dubnu byla připravena a v květnu dokončena výběrová řízení na dodavatele 
rekonstrukce a technický dozor investora. 
 
Květen 2012 
 V květnu  proběhl záchranný archeologický výzkum historické studny v areálu - bez 
nálezů (závěrečná zpráva předána NPMK). V květnu a červnu byla navržena a vyrobena 
putovní výstava o historii tábora a záměrech vybudování Památníku (viz níže /Srpen 2012/ a 
Odborná a vědecko-výzkumná činnost, část Zpracovávání scénářů muzejních výstav;  
Výstavní činnost). 
 Rekonstrukce vězeňského baráku byla zahájena předáním staveniště dne 29.5.2012 
s termínem dokončení do 83 kalendářních dní od předání staveniště. 
 
Červen 2012  
 V červnu a červenci proběhla vlastní rekonstrukce vězeňského baráku spočívající 
vzhledem ke stavu dochování zejména nosných konstrukcí, ale i jejich opláštění v úplném 
rozebrání celého objektu, vyhodnocení stavu každého jednotlivého prvku, vytřídění 
použitelných prvků a jejich sanaci, provedení záchranného archeologického výzkumu 
podloží objektu, vybudování izolované základové desky a zpětné montáži objektu, se snahou 
o maximální použití původních prvků a návrat objektu do jeho historické podoby z let 2. 
světové války. Rekonstrukce byla dokončena 10. srpna 2012, s odstraněním nalezených vad a 
podpisem předávacího protokolu do 15. srpna 2012. 
 
Červenec 2012 
 S platností od 1. července  došlo k přehodnocení způsobu ostrahy a údržby areálu pro 
další období s cílem úspory nákladů. 
  
Srpen 2012 
 Dne 19. srpna se v areálu Památníku souběžně s tradičním pietním aktem 
organizovaným Muzeem romské kultury uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruovaného 
vězeňského baráku s instalovanou putovní výstavou (viz výše /květen 2012/ a též Odborná a 
vědecko-výzkumná činnost, část Zpracovávání scénářů muzejních výstav;  Výstavní činnost), 
a to za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. P. Fialy, náměstkyně  ministra 
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Ing. E. Bartoňové, náměstkyně ministryně kultury PhDr. A. Matouškové a mnoha dalších 
hostí a za značného zájmu médií. 
 
Září 2012  
 V září a říjnu proběhly práce spojené s nutnými opravami a údržbou areálu a budov 
včetně zateplení objektu vodárny a ohřívačů TUV. 
  
Říjen 2012 
 V říjnu a listopadu 2012 došlo k vykácení náletových dřevin v areálu a zejména podél 
jeho oplocení a k rekonstrukci jižní strany oplocení. 
  
Listopad 2012 
 V listopadu  se uskutečnila prohlídka areálu se studenty a pedagogy Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Vysokého učení technického v Brně a Fakulty 
architektury a umění Technické univerzity v Liberci s výhledem spolupráce v dalším období. 
 V listopadu a prosinci byla zahájena jednání o odkoupení vhodného pozemku pro 
budoucí parkoviště pro návštěvníky včetně zpracování a odsouhlasení příslušného 
investičního záměru a dále jednání o směně pozemků s cílem napravit historicky vzniklé 
nesrovnalosti mezi polohou vlastnických a fyzických hranic areálu. 
  
Prosinec 2012 
 V prosinci se uskutečnilo čtvrté zasedání Komise pro přípravu výstavby Památníku 
romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu s prezentací bilance dosud provedených kroků, 
kroků plánovaných pro rok 2013 a záměru vypsání studentské soutěže o ideový návrh 
dostavby Památníku. 
 V prosinci byl zpracován návrh podrobné zadávací dokumentace pro studentskou 
soutěž a rozeslán k připomínkám členům Komise a vedení příslušných škol a fakult.  
 V prosinci  byl zcela dokončen převod příslušnosti hospodařit s areálem z MŠMT na 
NPMK (s následným vkladem do Katastru nemovitostí). 
  
 Průběžně probíhalo vyhledávání archivních dokladů vztahujících se k areálu, jednání o 
cílovém uspořádání areálu a rozsahu a zaměření libreta a scénáře budoucí expozice (zejména 
s děkanem FF UK v Praze doc. M. Stehlíkem). 

 

Část B. Komentář k tabulkám 
 
1. Údaje o zpracovateli (tabulka č. 1) 
  
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále jen NPMK) je 
příspěvkovou organizací spadající přímo do působnosti Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. NPMK vzniklo k 1. 7. 2011 delimitací bývalé Národní pedagogické knihovny 
Komenského, divize Ústavu pro informace ve vzdělávání k Pedagogickému muzeu J. A. 
Komenského v Praze (dále jen PMJAK)8, a to na základě Opatření Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, kterým se mění činnost Ústavu pro informace ve vzdělávání a 
Pedagogického muzea J. A. Komenského a zahajuje se reforma správy informací ve 
vzdělávání. Delimitací bývalé Národní pedagogické knihovny Komenského k PMJAK 

                                                 
8 PM JAK bylo státním rezortním muzeem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od r. 1991.  
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vzniklo nové oddělení.9 Od 1. 1. 2012 bylo NPMK pověřeno budováním Památníku 
romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu (dále jen Památník) s expozicí. 

 
Přehled základních činností 
 
1) Výzkumná, výstavní, propagační a přednášková činnost v oblasti českých dějin školství, 
učitelstva a vzdělanosti v evropském kontexu (zřizovací listina NPMK). 
 
2) Správa a ochrana muzejního sbírkového fondu z oblasti dějin školství, učitelstva a 
vzdělanosti (zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zřizovací listina NPMK a Smlouva mezi 
Spolkem MILIDU, Basilej, Švýcarsko a Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze 
ze dne 10. září 1991 /vztahuje se ke správě a péči o Archiv P. Pittra a O. Fierzové/). 
 
3) Správa knihovního fondu veřejné Pedagogické knihovny J. A. Komenského (v souladu se 
zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon) a zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (staré tisky a staré 
školní učebnice); zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 
216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony). 
 
4) Budování Památníku romského holocaustu, Hodonín (u Kunštátu) a příprava scénáře a 
následná realizace stálé historické expozice (činnost vychází z usnesení vlády ČR ze dne 2. 
března 2011 č. 158 o změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k úpravě pietních 
míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu; ze zřizovací listiny NPMK). 
 
5) Administrativa a ekonomická činnost (včetně IT, spolupráce s médii, účetnictví a 
personalistiky, správy budov, spisové služby, vedení projektů aj.). 
 
6) Metodické a vzdělávací programy pro školy s využitím krátkodobých výstav z dějin 
školství a stálé expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě 
včetně pracovních listů pro žáky a studenty (zřizovací listina NPMK). 
2. Celkové finanční prostředky organizace za hlavní činnost (tabulka č. 2) 

  -     Sumář za NPMK 
- § 3315, čl. 01 - Kmenová činnost   

    
 Schválený rozpočet:   Rozpočet celkem 

 Čj.37 792/2011-15 ze dne 15.12.2011            23 313 000,00 Kč 
    
 Rozpočet po změnách: Úprava Rozpočet celkem 

 Čj.3 655/2012-15 ze dne   27.01.2012               3 000,00 Kč          23 316 000,00 Kč 

 Čj.6 103/2012-15 ze dne   17.02.2012        2 624 000,00 Kč          25 940 000,00 Kč 

 Čj.6 103/2012-15 ze dne   17.02.2012           517 000,00 Kč          26 457 000,00 Kč 

 Čj.24 076/2012-15 ze dne 29.05.2012        4 061 488,00 Kč          30 518 488,00 Kč 

                                                 
9 NPMK je členěno na tato oddělení: historicko-pedagogické (pedagogické muzeum), Pedagogická knihovna J. 
A. Komenského, kulturně-propagační a ekonomicko-organizační a správní oddělení. 
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 Čj.24 076/2012-15 ze dne 29.05.2012 -        193 000,00 Kč          30 325 488,00 Kč 

 Čj.24 076/2012-15 ze dne 29.05.2012 -            5 000,00 Kč          30 320 488,00 Kč 

 Čj.29 706/2012-15 ze dne 03.07.2012             41 000,00 Kč          30 361 488,00 Kč 

 Čj.29 706/2012-15 ze dne 03.07.2012             60 000,00 Kč          30 421 488,00 Kč 

 Čj.34 068/2012-15 ze dne 10.08.2012 -          94 000,00 Kč          30 327 488,00 Kč 

 Čj.34 068/2012-15 ze dne 10.08.2012             82 000,00 Kč          30 409 488,00 Kč 

 Čj.34 068/2012-15 ze dne 10.08.2012           170 000,00 Kč          30 579 488,00 Kč 

 Čj.41 844/2012-15 ze dne 26.09.2012             60 000,00 Kč          30 639 488,00 Kč 

 Čj.41 844/2012-15 ze dne 26.09.2012           159 000,00 Kč          30 798 488,00 Kč 

 Čj.41 844/2012-15 ze dne 26.09.2012           173 000,00 Kč          30 971 488,00 Kč 

 Čj.44 731/2012-13 ze dne 17.10.2012        2 300 000,00 Kč          33 271 488,00 Kč 

 Čj.49 413/2012-13 ze dne 14.11.2012 -          83 000,00 Kč          33 188 488,00 Kč 

 Čj.51 244/2012-13 ze dne 03.12.2012             61 000,00 Kč          33 249 488,00 Kč 

 Čj.51 244/2012-13 ze dne 03.12.2012             10 000,00 Kč          33 259 488,00 Kč 

 Rozpočet po změnách celkem            33 259 488,00 Kč 
    
 v tom:   
 Evropské muzejní fórum                     3 000,00 Kč 

 Projekty :     

 

Záchrana starých tisků a historických 
školních dokumentů a zařízení, včetně 
školních pomůcek   

              265 000,00 Kč 

 
Retrokonverze lístkového katalogu fondu 
PK    

              425 000,00 Kč 

 Projekt VISK 5 - Retrokonverze                 173 000,00 Kč 

    

 Skutečné čerpání k 31.12.2012            33 259 488,00 Kč 

    

 
Vratka zůstatku příspěvku na úhradu 
členství v EMF   

                  1 104,30 Kč 

    
 Skutečně použito k 31.12.2012            33 258 383,70 Kč 
    
Limit počtu zaměstnanců 
Schválený rozpočet: 
Č.j.37 792/2011-15 ze dne 15.12.2011      41,24 
Č.j.6 103/2012-15 ze dne 17.02.2012 - kmenová činnost       0,50 
Č.j.6 103/2012-15 ze dne 17.02.2012 - projekt       0,60 
Č.j.41 844/2012-15 ze dne 26.09.2012 - projekt       0,20 
Po změnách: 
Č.j.51 244/2012-13 ze dne 03.12.2012 - kmenová činnost    41,74  
Č.j.51 244/2012-13 ze dne 03.12.2012 - projekty                   0,80 
Rozpočet celkem          42,54 
  
Údaje o dlouhodobém majetku: 
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 Stav k 31.12.2012 - účet 013 - software     1.417 tis. Kč 
             účet 018 - DDNM - licence                                       527 tis. Kč 
                                             účet 021 - stavby                                    41.457 tis. Kč 
             účet 022 - sam. mov. věci                                         10.832 tis. Kč 
             účet 028 - DDHM                                                       9.635 tis. Kč 
             účet 031 - pozemky                                                   35.046 tis. Kč 
                                             účet 042 - studie stav. úprav přízemí                              120 tis. Kč 
  
Majetek, s nímž NPMK hospodaří, je využit pro činnost organizace dle zřizovací listiny - 
v činnostech administrativních, účetních, zpracování a rozšiřování sbírkových a knihovních 
fondů, dokumentace, digitalizace fondů. 
 
Odpisy majetku se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., § 31,odst. a) rovnoměrným odpisováním 
hmotného majetku. 
Z fondu reprodukce majetku bylo hrazeno: 
 

Klimatizační jednotka - Mikulandská             50.148,00 Kč 
Telefonní ústředna - Mikulandská              84.410,40 Kč 

  Celkem               134.558,40 Kč 
 
Inventarizace byla provedena k 31.12.2012 v rámci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů. Inventarizační komise konstatovala soulad mezi účetní evidencí a 
inventárními soupisy, nebyly shledány inventurní rozdíly. 
 
Doklady a pokladní hotovost k 31.12.2012 byla v souladu s pokladní knihou. Je určena osoba 
s hmotnou zodpovědností k vedení pokladní hotovosti, včetně osoby zastupující 
v nepřítomnosti pokladní. 
 
Ceniny (poštovní známky, stravenky) jsou vedeny v pomocné evidenci a stav k 31.12.2012 
souhlasí se skutečností. 
 
Inventarizace sbírky NPMK se řídí zvláštními předpisy (Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)  
a dalších předpisů Ministerstva kultury (zejména Vyhlášky MK č. 275/2000 Sb.  
a souvisejících metodických pokynů). 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb: 

 
Příspěvek na stravenky pro zaměstnance    116.565,-- Kč 
Odměna k životnímu výročí          9.500,-- Kč 
Celkem FKSP      126.065,-- Kč 

 
 
2.1 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost - sumář (tabulka č. 2.1) 
      (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) 
 
Tabulka č. 2.1. je součtovou tabulkou za kmenovou činnost za tři realizované projekty a EMF. 
 
2.1.1 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- kmenová činnost (tabulka č. 2.1.1) 
2.1.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- Záchrana starých tisků.(tabulka č. 2.1.2) 
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2.1.3 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- 2321 Retrokonverze(tabulka č. 2.1.3) 
2.1.4 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- VISK (tabulka č. 2.1.4) 
2.1.5 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- EMF (tabulka č. 2.1.5) 

 
 
2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost - sumář (tabulka č. 2.2)  
      (prostředky poskytnuté MIMO kapitolu MŠMT) 
 
Negativní hlášení. 
 
 
3. Přehled o závazcích a pohledávkách (tabulka č. 3) 

 
I. Přehled o závazcích ke dni 31.12.2012 

 
Závazky dlouhodobé                 0,00 Kč 
Závazky krátkodobé    4,333.354,50 Kč 
Závazky celkem k 31.12.2012  4,333.354,50 Kč 

 
Závazky krátkodobé jsou především závazky z mezd zaměstnanců  za  měsíc prosinec 2011, 
spoření, sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně ze mzdy splatné v měsíci lednu 2012. 
 

II. Přehled o pohledávkách ke dni 31.12.2012 
Pohledávky dlouhodobé     0,00 Kč 
Pohledávky krátkodobé   1,035.430,46 Kč 
Pohledávky celkem k 31.12.2012   1,035.430,46 Kč 

 z toho: pohledávky po lhůtě splatnosti     0,-- Kč 
v tom: starší jednoho roku       0,-- Kč 
 

4. Přehled o čerpání účelových prostředků (tabulka č. 4) 
 

Přiděleno celkem        866 tis. Kč  
Z toho: 
Evropský muzejní fond - přísp. mez. organizaci 3.000,-Kč 
Příspěvek na EMF nebyl vyčerpán, čerpáno pouze  1.895,70 Kč 
Vratka na účet č. 6015-821001/0710   1.104,30 Kč 
Projekt: 
Záchrana a zpracování starých tisků a historických školních dokumentů a zařízení včetně 
školních pomůcek. 
Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši  265.000,- Kč 
 
Projekt: 
2321 - Retrokonverze lístkového katalogu fondu PK 
Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši  425.000,- Kč 
 
Projekt: 
Projekt VISK 5 - Retrokonverze 
Přidělené prostředky byly vyčerpány v plné výši  173.000,- Kč 
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5. Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z 
rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy (tabulka č. 5) 

Negativní hlášení. 
 
 
6. Peněžní fondy (tabulka č. 6)  
Tvorba a použití peněžních fondů se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Fond odměn: 

Byl vytvořen ze zlepšeného HV z roku 2011 a byl použit na výplatu odměn 
zaměstnancům v roce 2012. 
Odměny zaměstnancům vyplaceny v roce 2012                            247.440,- Kč 
Výše použití fondu odměn odpovídá výši čerpání fondu odměn uvedených ve výkaze 
P1a-04. 

 
Fond kulturních a sociálních potřeb: 

Příspěvek na stravenky pro zaměstnance   116.565,-- Kč 
Odměna k životnímu výročí        9.500,-- Kč 
Celkem FKSP      126.065,-- Kč 

 
Rezervní fond je vytvořen, ale použit nebyl. 

 
Fond reprodukce majetku: 
Z fondu reprodukce majetku bylo hrazeno: 

Klimatizační jednotka - Mikulandská   50.148,00 Kč 
Telefonní ústředna - Mikulandská    84.410,40 Kč 
Celkem               134.558,40 Kč 
 

Peněžní fondy jsou finančně kryty na účtech organizace vedených u České národní banky. 
 
 
 
 
 
 
7. Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů (tabulka č. 7) 

 
Fond odměn: 
Odměny zaměstnancům vyplaceny v roce 2012   247.440,- Kč 
Výše použití fondu odměn odpovídá výši čerpání fondu odměn uvedených ve výkaze P1a-04. 

 
Fond reprodukce majetku:  
Z fondu reprodukce majetku bylo hrazeno:  

Klimatizační jednotka - Mikulandská   50.148,00 Kč 
Telefonní ústředna - Mikulandská    84.410,40 Kč 
 
Celkem               134.558,40 Kč 
 
Celkem použito z mimorozpočtových zdrojů          381.998,40 Kč 
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8. Programové financování (tabulka č. 8) 
V rámci programového financování bylo použito 3,942.092,70 Kč, a to v souvislosti se 
zabezpečováním výstavby Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu a na 
nákup dodávkového automobilu. 
 
Z FRM bylo na financování investic použito 134.558,40 Kč. 
 
 
9. Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů (tabulka č. 9) 
V roce 2012 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 5,745.810,03 Kč. 
Jeho výše je ovlivněna tím, že v souladu s Příkazem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
č. 38/2012, kterým se vydává Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, bylo nutné jako  
e-tržiště začít využívat TENDERMARKET. Bylo však nutné dokončit zakázky rozpracované 
na e-tržišti Gemin, který NPMK doposud využívala a nově se registrovat na e-tržiště 
TENDERMARKET. Díky této časové prodlevě nebylo možné realizovat  ještě mnohé veřejné 
zakázky a vyčerpat tak plánované prostředky na tyto zakázky, které se přesunuly na r. 2013 a 
zároveň vedení NPMK vědělo, že část mimořádných úkolů (zejména v oblasti budování 
Památníku), bude realizováno až v r. 2013. 
 
Z tohoto důvodu navrhujeme největší část zlepšeného hospodářského výsledku jako příděl do 
rezervního fondu, s jehož zapojením bylo uvažováno při sestavování rozpočtu na rok 2013. 
Navrhujeme proto příděl ve výši 3,729.357,52 Kč. 
 
Do FRM navrhujeme příděl ve výši 1,436.452,51 Kč, což představuje výši 25% ze zlepšeného 
hospodářského výsledku. 
 
Do fondu odměn je navržena částka 738 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že poradou vedení 
bylo v prosinci 2012 odsouhlaseno, že částka 480 tis. plánovaná na fond odměn, by měla 
částečně pokrýt náklady na mzdový fond NPMK. O částku 480 tis. tak byl pokrácen limit 
mzdových prostředků NPMK na rok 2013. Aby byl minimálně kryt fond odměn pro 
pracovníky, kteří budou plnit mimořádné úkoly v roce 2013 ve všech oblastech činnosti 
NPMK, navrhujeme částku na odměny navýšit o 258 tis. Kč. (Reálnou částkou fondu odměn 
bude tedy částka 258 tis. Kč, tj. částka, která vznikla po odečtení 480 tis. Kč z navržených 
738 tis. Kč). 
10. Přehled o vnějších kontrolách (tabulka č. 10) 
Ve dnech od 10. 10. do 3. 12. 2012 proběhla v NPMK kontrola z Finančního ředitelství Praha 
1 zaměřená na hospodaření organizace za období 2009 - 2011. 
 
Výsledkem kontroly byl závěr bez nálezu a bez nápravných opatření. 
 
 
11. Vnitřní kontroly 
V NPMK, v návaznosti na povahu zajišťovaných úkolů, strukturu a stupeň obtížnosti 
vnitřního řízení nebyl zřízen útvar interního auditu (viz zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů),  a to na základě skutečnosti, že je u 
této organizace malá pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s 
veřejnými prostředky. MŠMT bylo o této skutečnosti informováno a bylo požádáno, aby byla 
funkce útvaru interního auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly zřizovatele, podle 



 41

§ 8 odst. 1 výše uvedeného zákona, neboť orgány veřejné správy mohou u příspěvkových 
organizací ve své působnosti uplatnit tento způsob zajištění systému finanční kontroly. 

 
V termínu od 6. 11. do 11. 12. 2012 probíhala v NPMK kontrola podle programu schváleného 
ředitelem odboru kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě MŠMT. Předmětem kontroly 
bylo plnění opatření MŠMT č. j. 19 018/2011-I/3 - Opatření Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, kterým se mění činnost Ústavu pro informace ve vzdělávání a Pedagogického 
muzea J. A. Komenského a zahajuje se reforma správy informací ve vzdělávání (převzetí 
majetku od ÚIV). Současně byla provedena kontrola na fungování kontrolního systému 
v organizaci. 
Kontrola na místě prokázala, že NPMK splnilo úkoly, které mu vyplývaly z výše uvedeného 
Opatření. 
Další finanční kontrolu zajišťují vedoucí pracovníci organizace, jako součást své řídící 
činnosti. 
Z časového hlediska se člení na: 

- předběžnou finanční kontrolu - předchází rozhodnutí o schválení použití 
veřejnýchprostředků a spočívá v posouzení, zda plánované a připravované operace 
odpovídají stanoveným úkolům, podmínkám a pravidlům; 

- průběžnou finanční kontrolu - tou je prověřováno dodržování stanovených podmínek 
a postupů při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování schválených hospodářských 
operací, sleduje se, zda se stanovené podmínky přizpůsobují změnám ekonomických, 
právních, provozních a jiných skutečností, včasné a přesné dokumentování (zápisy) 
hospodářských operací; 

- následnou finanční kontrolu - prověřuje, zkoumá a vyhodnocuje, zda hospodaření 
s veřejnými prostředky věrně zobrazuje zdroje, stav a pohyb těchto prostředků a zda 
jsou stanovené podmínky a postupy v souladu s právními předpisy a zda jsou plněna 
přijatá opatření. 
 

Provedené kontroly v roce 2012: 
 

Pokladna - kontrola pokladní hotovosti a pokladních dokladů byla provedena ke dni: 
  31.03.2012 
  30.06.2012 
  30.09.2012 
  31.12.2012 
 
Doklady a pokladní hotovost ke dni kontroly byly v souladu s pokladní knihou. 
Je určena osoba s hmotnou odpovědností k vedení pokladní hotovosti, včetně osoby 
zastupující v nepřítomnosti pokladní. 

 
Ceniny (poštovní známky)  - jsou vedeny v pomocné evidenci  

- kontrola se provádí k poslednímu dni každého měsíce hospodářského roku 
- stavy k poslednímu dni každého měsíce souhlasí se skutečností a rovněž souhlasí 

se zůstatkem účtu 263 11  hlavní knihy  
Nebyly shledány rozdíly.   
 

Ceniny (stravenky Ticket Restaurant)  
- kontrola se provádí jak při nákupu, tak po prodeji zaměstnancům 
- inventurní soupis o provedení inventury cenin - stravenek ke dni 31.12.2012 

souhlasí se zůstatkem účtu 263 1 hlavní knihy. 
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Nebyly shledány rozdíly. 
 
 
12. Majetek, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit 
Majetek vedený v účetní evidenci NPMK byl plně využíván k plnění úkolů v souladu 
s Plánem činnosti pro rok 2012. 
 
NPMK je příslušné hospodařit s budovami a pozemky na těchto adresách: 

- Valdštejnská 18, 20, Praha 1 (sídlo NPMK) 
- Mikulandská 5, Praha 1 (sídlo Pedagogické knihovny J. A. Komenského) 
- pozemek s budovami v katastrálním území v Hodoníně u Kunštátu (místo budoucího 

Památníku romského holocaustu). 
 

Do objektu Mikulandská byla pořízena nová klimatizační jednotka pro zabezpečení stálé 
teploty v prostorách, kde je umístěn server. Rovněž  do tohoto objektu byla zakoupena nová 
telefonní ústředna, jejímž přínosem je úspora finančních prostředků za telekomunikační 
služby. 
 
Rovněž byla zčásti obnovena výpočetní technika (nákup nových počítačů a monitorů) a byl 
zakoupen server pro projekt Implementace nejnovějších technologií do procesu digitalizace a 
zpřístupnění Archivu P. Pittra a O. Fierzové v souladu se současnými evropskými trendy 
sdílení dat v prostředí internetu. 
 
Dále byl realizován nákup nábytku pro Archiv Přemysla Pittra a fondu Písemnosti a tisky. 
 
V roce 2012 byl do majetku NPMK pořízen ze systémové dotace dodávkový automobil (viz 
tabulka č. 8). 
 
O veškerý majetek, se kterým je NPMK příslušné hospodařit, je řádně pečováno a v případě 
potřeby jsou použity prostředky z OBV na jeho opravy a udržování. 
 
Žádný prodej ani převod majetku jinému subjektu nebyl v roce 2012 realizován. 
 
 
 
 
13. Provedení řádných a mimořádných inventarizací majetku a závazků 
Inventarizace byla provedena ke dni  31.12.2012 v rámci zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ředitelkou NPMK PhDr. M. Pánkovou byla ustanovena: 

- inventarizační komise  
- likvidační komise 
- komise pro provádění inventarizace peněžních prostředků a cenin v pokladně 

 
Inventarizační komise konstatovala soulad mezi účetní evidencí a inventárními soupisy, 
nebyly shledány inventurní rozdíly. Majetek navržený k vyřazení pro značnou opotřebovanost 
a nefunkčnost byl účetně odepsán. 
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Sbírka NPMK a další prostředky k prezentaci sbírek se řídí zvláštními předpisy (Zákon č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a dalších předpisů Ministerstva kultury (zejména Vyhlášky MK č. 
275/2000 Sb. a souvisejících metodických pokynů). 
 
 
14. Pořádání mezinárodních konferencí a zahraniční aktivity 
V rámci zahraničních aktivit byly realizovány následující zahraniční pracovní cesty: 
 
23. 3. 2012, Weiden (Německo).  
Účast a na vernisáži výstavy Europäischer Humanist Přemysl Pitter, kterou připravilo NPMK 
ve spolupráci s Institutum Bohemikum der Ackermann Gemeinde (AG). Mgr. Marie 
Chrobáková přednesla zdravici spolu se zemským radou Simonem Wittmannem a Martinem 
Kastlerem MdEP, spolkovým předsedou AG a panem Haraldem Kramerem, organizátorem 
výstavy (Bavorsko-české kulturní a hospodářské centrum).  
 
26. 9. - 30. 9. 2012, Lublaň (Slovinsko) 
Účast PhDr. Jana Šimka, Ph.D. na konferenci Šolski zvezki kot zgodovinski vir /School 
Exercise Books as a Historical Source (Školní sešity jako historický pramen) a přednesení 
příspěvku s názvem Školní sešity v českých muzejních sbírkách a předpisy upravující užití 
sešitů od poloviny 19. do poloviny 20. století. Příspěvek představil výsledky základní rešerše 
v českých muzeích a archivech se zvláštním zřetelem ke sbírce NPMK a Muzea Komenského 
v Přerově a vzbudil v auditoriu značný zájem. Účast na konferenci položila základ k výzkumu 
 doposud opomíjeného tématu školních sešitů,  přispěla k rozšíření povědomí o NPMK a k 
prohloubení vztahů s evropskými pedagogickými muzei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Část C. Tabulky 
 
1. Údaje o zpracovateli (tabulka č. 1)  
 
2. Celkové finanční prostředky organizace za hlavní činnost (tabulka č. 2) 
 
 2.1 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost - sumář (tabulka č. 2.1) 
           (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) 
 
  2.1.1 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- kmenová činnost (tabulka 
           č. 2.1.1) 
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  2.1.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- Záchrana starých  
           tisků (tabulka č. 2.1.2) 
 
  2.1.3 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost- 2321   
           Retrokonverze (tabulka č. 2.1.3) 
 
  2.1.4 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost - VISK (tabulka č. 2.1.4) 
 
  2.1.5 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost - EMF (tabulka č. 2.1.5) 
 
 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost - sumář (tabulka č. 2.2) 
           (prostředky poskytnuté MIMO kapitolu MŠMT) 
 
3. Přehled o závazcích a pohledávkách (tabulka č. 3) 
 
4. Přehled o čerpání účelových prostředků (tabulka č. 4) 
 
5. Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných (tabulka č. 5) 
 
6. Peněžní fondy (tabulka č. 6) 
 
7. Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů (tabulka č. 7) 
 
8. Programové financování (tabulka č. 8) 
 
9. Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů (tabulka č. 9) 
 
10. Přehled o vnějších kontrolách (tabulka č. 10) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha 

Seznam zkratek 
 
AKS   automatizovaný knihovnický systém 
bm    běžné metry 
CASLIN  souborný katalog ČR 
CES   Centrální evidence sbírek 
CŠK   Centrum pro školní knihovny 
ČNB   Česká národní bibliografie 
ČPT   Český pedagogický tezaurus 
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e-PK   elektronická pedagogická knihovna 
IBBY   Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (International Board on Books 
   for Young People) 
KOSABI  Kooperační systém článkové bibliografie 
MZK   Moravská zemská knihovna 
NPMK   Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
PBD   pedagogická bibliografická databáze 
PK   Pedagogická knihovna J. A. Komenského 
PMJAK  Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (NPMK do 1.7.2011) 
SDRUK  Sdružení knihoven ČR 
SKIP   Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
VISK   Veřejné informační služby knihoven - program ministerstva kultury 
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