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Dospělým i dětským návštěvníkům, kteří se právě nemohou do muzea 

vydat osobně, nabízíme možnost nahlédnout do něj z pohodlí domova. 

Na webových stránkách Národního muzea je připravena sekce plná 

materiálů ke zhlédnutí online či k volnému stažení. 

Online výstavy 

Sekce Online výstavy návštěvníkům zpřístupňuje aktuální i proběhlé výstavy v podobě virtuálních 

prohlídek. Ty jsou určeny primárně dospělým, srozumitelné však budou i pro děti od 13 let. Nabídka je 

pravidelně doplňována o aktuálně probíhající výstavy. Vybrané výstavy jsou doplněny o vzdělávací kvízy. 

Národní muzeum pro děti
Dětským návštěvníkům je na webu Národního muzea věnována speciální sekce Národní muzeum pro 

děti. Obsahuje množství různorodých materiálů a aktivit neustále doplňovaných a rozšiřovaných tak, aby 

nabízely spoustu vzdělávacího i kreativního vyžití pro děti od předškolního věku až po ty školou povinné.

Dostupné materiály jsou členěny do pěti kategorií:

 Malované muzeum – omalovánky pro nejmenší

 Muzeohraní – soutěže, hry, vystřihovánky

 Nakoukni do muzea – online výstavy a procházky po muzeu

 Učím se s muzeem – originálně zpracované učivo pro snadnou práci žáků i jejich učitelů

 Honzík a Fany v muzeu – seznamování s muzeem formou zábavných videí

Aktuální nabídka je k dispozici na webových stránkách www.nm.cz v záložce Virtuálně do muzea.
Obecné informace poskytuje Oddělení vzdělávání a kulturních aktivit Národního muzea: vzdelavani@nm.cz, tel: 224 497 443

Se sbírkami i děním v Národním muzeu se lze seznámit i mimo jeho oficiální 
webové stránky. 

 eSbírky

eSbírky jsou portál obsahující digitalizované sbírkové předměty českých muzeí a galerií. Obsah je tvořen 

zejména fotografiemi, audio- a videonahrávkami či 3D modely. Se zde dostupnými materiály je možné 

pracovat i při výuce. 

Metodika k využití eSbírek ve výuce dějepisu 20. století k dispozici zde: http://www.dvacatestoleti.eu/vyuziti-ve-vyuce/

 YouTube kanál Národního muzea

YouTube kanál Národního muzea nabízí ke zhlédnutí videa, jejichž prostřednictvím se lze informovat 

o aktuálním dění v muzeu, seznámit se s jeho historií, průběhem nedávné rekonstrukce i s jeho top 

sbírkovými předměty. 

 Google Street View

Od dubna 2020 je možné do vybraných prostor Historické budovy Národního muzea nahlédnout 

prostřednictvím virtuálních prohlídek umožněných službou Google Street View. 


