
Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, 
jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 600 000 sbírkovými předměty třetím 
největším muzeem v ČR. V současnosti spravuje šest expozičních areálů. Kromě komentova-
ných prohlídek probíhají doprovodné programy s přírodovědnými tématy nyní pouze v His-
torické výstavní budově.

 Historická výstavní budova  Arboretum Nový Dvůr
 Národní památník II. světové války  Památník Petra Bezruče
 Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky  Srub Petra Bezruče

Naším cílem je doprovodnými programy motivovat příchozí k opětovné návštěvě, vytvářet 
pozitivní vztah k instituci muzea a co nejvhodnější formou přibližovat danou problematiku. 
Doprovodné programy pomáhají vytvářet vazby a souvislosti mezi exponáty, snaží se vzbudit 
zájem o poznání a další vzdělávání, rozšířit a zpestřit učivo a v neposlední řadě také seznámit 
návštěvníky s přírodními specifiky Slezska a severní Moravy, na které se expozice v Historické 
výstavní budově zaměřuje.

Programy pro expozici Příroda Slezska:
	Do pohádky se zvířátky – pro děti MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ, průvodci – plyšová zvířátka – seznámí děti se životem savců ve Slezsku;  

časová náročnost: 45 minut 
	Vzácní savci Slezska – pro žáky 3.–7. ročníku ZŠ a 8.–9. ročníku ZŠ;  

časová náročnost: 60 minut; programem provází muzejní pedagog, popřípadě lektor

 

Při přípravě edukačních programů pedagog respektuje přístupy v prezentaci samotných programů, ale v prvé řadě se řídí svými zkušenostmi, klade důraz 
na osvědčené a fungující aktivity a zvažuje také připomínky návštěvníků minulých programů. Velmi úzká je rovněž spolupráce s jednotlivými kurátory. Poté 
muzejní pedagog připraví několik návrhů programů pro jednotlivé věkové kategorie. Věku návštěvníka musí přizpůsobit: 

	 •	jazyk,	jakým	je	obsah	podáván;
	 •	čas,	po	který	program	probíhá;	
	 •	výběr	interaktivních	činností,	které	obsah	doplní	a	návštěvník	mu	tak	lépe	porozumí	(interaktivita	by	měla	zapojit	více	smyslů).

Muzejní programy mají tu výhodu, že si návštěvníci mohou mnohé informace ověřit i v praxi, a to zhlédnutím předmětu v expozici. Spojí si tak získané in-
formace se zrakovými vjemy. Součástí programů jsou také pracovní anebo badatelské listy, které si mohou návštěvníci odnést. Programem může provázet 
náš maskot Slezík, který je nejen jakýmsi dětským průvodcem muzea, ale stal se i součástí pracovních listů. V současnosti připravujeme dětské popisky  
a dětského průvodce. Pro muzejního pedagoga je důležitá zpětná vazba, proto jsou učitelům předávány dotazníky, v nichž hodnotí nejen spokojenost 
s programem, ale také přístup muzejního pedagoga, časovou náročnost nebo úroveň získaných informací.

Programy jsou návštěvníky přijímány pozitivně. Je tedy nasnadě rozšířit stávající nabídku a obohatit ji o další témata. A také se více zaměřit na široké spek-
trum návštěvníků. Kromě škol muzeum navštěvují pacienti Psychiatrické léčebny, seniorské skupiny anebo jiné zájmové skupiny. Dalším areálem, kde by 
programy s přírodovědnou tematikou našly své uplatnění, je Arboretum Nový Dvůr, kde se momentálně trvalý program nekoná, což je důvod, proč se nyní 
na tuto problematiku zaměřujeme. Slezské zemské muzeum, které si letos připomíná dvě století své existence, se hlásí k odkazu nejstaršího muzea – Opav-
ského gymnazijního muzea. To bylo primárně určeno pro vzdělávání studentů.
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