
 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze | Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
T +420 274 008 111 | F +420 274 008 112 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČ 75032333 | DIČ CZ75032333 
 

 

 
 

      ZÁKLADNÍ ŠKOLA   
                                                                                                            A MATEŘSKÁ ŠKOLA  

19. 6. 2014                BEČOV NAD TEPLOU                                                                                                        
                                                                                
SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA  

Výstava „Škola na zámku Bečov“ je od 19. 6. 2014 k vidění v zámecké zahradě 
Státního hradu a zámku Bečov  

Dne 19. 6. 2014 v dopoledních hodinách proběhla vernisáž výstavy Škola na zámku Bečov, kterou doprovázel křest 
kolektivní monografie s názvem Deník mladého historika aneb Škola na zámku Bečov. Představení obou výstupů 
ukončilo projekt, který probíhal během školního roku 2013/14 ve spolupráci Edukačního centra Bečov při Státním 
hradu a zámku Bečov a Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou. 

Ústředním tématem projektu bylo období let 1952 až 1975, kdy v budově bečovského zámku sídlil druhý stupeň 
místní základní školy. Projekt si kladl za cíl seznámit žáky s opomíjenou částí historie jejich školy i místa, ve kterém 
žijí a zároveň podpořit mezigenerační spolupráci a zapojení různých věkových vrstev obyvatel Bečova nad Teplou 
a okolí do dění ve městě a na zámku. 

Během projektu si žáci 7. a 9. třídy místní základní školy vyzkoušeli roli terénních badatelů. Od září 2013 do ledna 
2014 proběhl průzkum školního archivu i dobových dokumentů zámku, návštěva Státního okresního archivu 
Karlovy Vary, zevrubná prohlídka areálu Státního hradu a zámku Bečov, setkání s kastelánem, školení na téma 
orální historie s odborníky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro studium totalitních režimů 
a rozhovory s pamětníky a kronikáři města. Žáci si během zimních setkání povídali s bývalými žáky, učiteli, i 
dalšími zaměstnanci školy na zámku, stejně tak jako s bývalým i současným kastelánem zámku či brigádníkem 
Jáchymovských uranových dolů, který byl v areálu zámku  v 50. letech minulého století ubytován. 

Od února do května 2014 byly nasbírané informace a obrazové materiály zpracovávány a doplňovány tak, aby 
mohly být v ucelené formě prezentovány veřejnosti v podobě kolektivní monografie nazvané Deník mladého 
historika aneb Škola na zámku Bečov a výstavy pod názvem Škola na zámku Bečov. Ilustrace k monografii vytvořili 
žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Josefa 
Labitzkého Bečov nad Teplou. 

Výstava Škola na zámku Be čov bude voln ě přístupná            
v areálu SHZ Be čov, pod barokním arkádovým mostem do 
30. 9. 2014. 

 

Kontakty a více informací: 
Mgr. Dagmar Wizovská, koordinátor edukačního centra Bečov, 
+420 777 454 384,  wizovska.dagmar@npu.cz   www.pamatkynasbavi.cz        

www.castlebecov.eu 
Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,  
+420  602 122  044,  j.rudolfova@email.cz    www.zsamsbecov.estranky.cz 

 

Výstava a kolektivní monografie jsou výstupem projektu Vzdělávací role 
Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nastroj zkvalitněni 
peče o kulturní dědictví České republiky financovaného z programu 
aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI). 

Podpořeno z projektu Plzeň – Evropské hlavni město kultury 2015 za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

 


