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Didaktik 
Firma Didaktik® je tradičním dodavatelem 

učebních pomůcek pro všechny typy škol. Firma 
vznikla v roce 1993 jako výhradní zastoupení 
firmy Didaktik Skalica pro Českou republiku, 
v současné době má výhradní zastoupení i pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Mateřská firma se 
zabývá vývojem a výrobou učebních pomůcek přes 25 let a v současné době zaměstnává přes 
400 zaměstnanců. Výrobky této firmy jsou určeny nejen pro český a slovenský trh, ale převáž-
ná část (asi 90 %) se jich vyváží do zemí Evropské unie, především do německy mluvících ze-
mí. 

Tyto učební pomůcky používají v současné době stovky základních a středních škol a jsou 
taktéž využívány k přípravě budoucích pedagogů na vysokých školách. Hodnota učebních 
pomůcek dodaných na naše školy od vzniku společnosti přesahuje desítky milionů korun. Fy-
zikální pomůcky uvedené na stránkách firmy jsou vyvinuty ve spolupráci s rakouskými (pře-
devším firmou NTL) a německými firmami, a používají se na školách v zemích EU. O vysoké 
kvalitě těchto výrobků svědčí i některá ocenění z výstav, jako i skutečnost, že výrobní závod 
byl certifikován podle normy ISO 9001. Vzhledem k tomu, že je snahou této společnosti za-
jistit pro školy maximum kvalitních učebních pomůcek, rozhodli se ke svým učebním po-
můckám zařadit i některé výrobky předních českých a evropských výrobců. 

Produkce a prodej firmy je zaměřen především na pomůcky pro výuku fyziky na základ-
ních a středních školách. V této oblasti se snaží dodávat ucelené komplety na výuku vždy jed-
né skupiny učiva a podpůrné učební pomůcky (zdroje napětí a proudu, měřící přístroje, vodi-
če, kahany, váhy a drobné příslušenství). Další oblastí jsou drobné učební pomůcky pro výuku 
matematiky na základních školách a učební pomůcka „Logicco piccolo“ pro výuku jazyků a 
matematiky, určená pro první třídy základních škol a speciální pedagogiku. 

Odkaz: 

http://www.didaktik.cz/ 

 


