
Projekt 
ČESKÉ 
NEBE

Projekt představuje velké postavy české historie, které byly 
prohlášeny za svaté ochránce naší země, světce spojené s dosud 
živými tradicemi naší kultury a rovněž osobnosti, které v našich 
moderních dějinách prokázaly své hrdinství.

Cílem projektu je vytvoření a zprostředkování metod kreativního 
učení, které lze využít v kostelích a v jiných kulturních památkách, 
jejichž charakter nebo výzdoba souvisí s výše zmíněnými osobnostmi.  
Některé z  metod jsou zaměřeny rovněž na rozvoj digitální kompetence 
žáků (práce s tablety). 

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:
• semináře DVPP pro pedagogy
• metodická příručka pro pedagogy
• programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ

KOMU JE PROJEKT URČEN?
Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové a žáci:

• mateřských škol
• základních škol všech typů
• středních škol všech typů
• pedagogicky a humanitně zaměřených vyšších odborných škol
• mimoškolních a volnočasových aktivit



Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 a od té doby se 
kontinuálně věnuje odkazu českých světců. Zaštiťoval 
aktivity na  celostátní i mezinárodní úrovni, které směřovaly 
k  významnému 1100. výročí smrti svaté Ludmily, které 
připadlo na rok 2021.

Všechny aktivity spolku směřují k posílení úcty k  českým 
a moravským světcům jako k pilířům křesťanské víry v našich 
zemích, podpoření národní identity současné společnosti, 
k  vytváření hodnotnějšího kulturního a  životního prostředí 
pro současné generace a  k udržování kulturně historického 
dědictví naší země.

SVATÁ 
LUDMILA

Tento projekt vzniká v úzké spolupráci se spolkem Svatá Ludmila z. s., který se stal příjemcem dotace Ministerstva kultury ČR na školní rok 2022/2023.

ZVEME NA SEMINÁŘE
A WEBINÁŘE K PROJEKTU
ČESKÉ NEBE S NÁZVEM: 

Kreativní učení v kostelích 
a dalších kulturních památkách 
 

pro pedagogy: mateřských škol a 1. stupně ZŠ, 
2. stupně ZŠ; středních škol (3 semináře) 

Semináře a výukové programy pro žáky vytváří a realizuje 
Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského.

Semináře nabídnou pedagogům vhled do života světců 
spojených s dějinami české země. Představí i jejich 
tzv. „druhý život“ v naší kultuře. Zaměří se na vliv vybraných 
osobností na utváření hodnot, jejichž prostřednictvím jsou 
svým způsobem přítomni v životě naší společnosti dodnes. 

Semináře akreditované v systému DVPP mají dvě části  
a uskuteční se v termínech: 
Prezenční v učebně: 4. 3., 13. 3., 19. 4.  
Webinář: 28. 3., 19. 4., 15. 5.   
Praktická část v kostele:  4. 3., 20. 3., 24. 4., 13. 5., 25. 5.

Na semináře navazují výukové programy pro žáky,
během nichž se mohou seznámit s postavami světců 
v  místech, kde jsou uctíváni, to je v kostelích,  klášterech 
a na poutních místech. V programech je využívána řada 
interaktivních metod, nově si žáci vyzkouší použití tabletů.

NextGenerationEU

Přihlášky na semináře a objednávky programů: 
www.vychova-hodnoty.cz/ceske-nebe
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