
EDUKAČNÍ ODDĚLENÍ 
MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
ŘÍJEN–PROSINEC 2022

MUO DĚTEM

JE TO JEŠTĚ 
UMĚNÍ?
04 10 – 22 12 2022
ANIMAČNÍ PROGRAM:  
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ  
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut 
LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) 
VSTUPNÉ: 50 Kč/os. (pedagogický 
doprovod zdarma)  
VÝSTAVA: RE: Století relativity 2 |  
Stálá expozice výtvarného umění 
20. století (MMU ⌂ Obrazárna)

Expozice Století relativity prošla opět obměnou, a tak na ni reaguje 
i animační program rozšířením přístupů, které budou v rámci programu 
tematizovány. Animace bude zakončena akcí ve veřejném prostoru 
a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci zažít dosud nepoznané 
dobrodružství.
Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV/ 
RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální 
kompetence.

NĚKDY  
JE TO KŘÍŽ
08 11 – 22 12 2022
ANIMAČNÍ PROGRAM:  
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut.
LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) 
VSTUPNÉ: 50 Kč/os. (pedagogický 
doprovod zdarma)  
VÝSTAVA: Posvátné umění v nesvaté 
době | České sakrální umění  
1948–1989 (MMU ⌂ Trojlodí)
Výstava nabídne kromě zajímavých a exluzivních exponátů také 
příběhy – příběhy velké i malé, příběhy biblické, ale i příběhy samotných 
duchovních či výtvarných umělců, jejichž díla expozice představuje. 
A právě tyto velké a malé příběhy budou v centru naší pozornosti, protože 
nám pomohou třeba alespoň trochu poodhalit cestu k pochopení 
samotných artefaktů a doby jejich vzniku.
Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV/ 
RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální 
kompetence.

ABY TO 
NESPADLO
07 12 – 22 12 2022
ANIMAČNÍ PROGRAM:  
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ  
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut 
LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz) 
VSTUPNÉ: 50 Kč/os. (pedagogický 
doprovod zdarma)  
VÝSTAVA: Architektura v procesu  
(MMU ⌂ Salon, Kabinet)
Architektura v procesu není jen název 
nové výstavy, ale také čistá charakteristika toho, čím výstava je. Společně 
se pokusíme proniknout do tajemství vzniku konkrétních realizací a do 
hlav konkrétních architektů, abychom společně zjistili, jak přemýšlejí.
Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura (RVP ZV/ 
RVP G) a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální 
kompetence.

ODVÁŽNÉ UMĚNÍ
08 11 – 20 12 2022
ANIMAČNÍ PROGRAM: pro poslední dva ročníky MŠ a 1.stupeň ZŠ 
DÉLKA PROGRAMU: 60 minut pro MŠ a 1. třídu ZŠ,  
90 minut pro 1. stupeň ZŠ od 2. třídy 
LEKTORKA: Denisa Tessenyi (tessenyi@muo.cz)  
VSTUPNÉ: 50 Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma)  
VÝSTAVA: Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 
1948–1989 (MMU ⌂ Trojlodí)

Animační program s názvem Odvážné 
umění provede děti výstavou Svaté 
umění v nesvaté zemi. Zábavnou formou 
si představíme nejen umělecká díla, ale 
i cestu umělců k jejich realizaci. Budeme 
si vyprávět příběhy malých děl pro 
velké stavby a seznamovat se s různými 
podobami umění. Naučíme se rozeznat 
materiály s využitím našich smyslů 
a nově získané vědomosti si ověříme při 
tvorbě vlastních výtvarných artefaktů.
Program vychází ze vzdělávacích 
oblastí Dítě a jeho psychika (RVP PV), 
Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje 
rozvoj komunikativní kompetence, 
smyslového vnímání a tvořivosti.

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC

Programy je možné po předchozí objednávce navštívit 
od úterý do pátku (začátek nejdříve v 10:15). 
Maximální kapacita žáků a studentů v programu je 30 osob.
⌂ Muzeum moderního umění, Denisova 47, Olomouc


