
Odkud je blízko ke hvězdám

Vyzkoušejte edukační programy na Zámku Žďár 
nad Sázavou, které jsou postavené na zážitku, 
tvořivosti a aktivním zapojení žáků. 

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Zažijte cestu, zažijte příběh!

Programy zaujmou jedinečností, obsahem, ale i prostory,          
v nichž pod vedením zkušených lektorů probíhají. Přenesou 
vás do období středověku, kdy zdejší krajinu kultivovali 
cisterciáčtí mniši, ale i do doby barokní, kdy areál bývalého 
kláštera rozkvetl pod rukama významného architekta 
Santiniho. Prožitek z historického areálu je ještě umocněn 
návštěvou Muzea nové generace. 

Člověk v domě, dům v člověku

VÍTE, ŽE... ?

  Jeden z nejstarších smajlíků v Čechách
 pochází právě ze žďárského kláštera?

Stabilitas loci
historii i současnost žďárského komplexu. Cílem programu je 
interpretovat nové poznatky ostatním spolužákům                       
v autentickém prostředí.

Sádky

Konvent
- Umění baroka

HLAVNÍ VSTUP/
Muzeum
nové generace/
Kavárna/
Obchod

Studniční kaple

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláše

Prelatura

Mariánský sloup

Zelená hora

Hospodářský
dvůr Lyra

Dolní
hřbitov

Bránský rybník

I. nádvoří

Pivovarský dvůr

Konventský rybník

II. nádvoří

III. nádvoří

IV. nádvoří

Zelená hora
250 m

Parkoviště

Kaple sv. Markéty

na školní nástěnku.Místo pro upevnění

na školní nástěnku.Místo pro upevnění

1. st. ZŠ

na školní nástěnku.Místo pro upevnění

SŠ
  Muzeum nové generac e získalo v  ro c e 2016 
mezinárodní ocenění ŽIVA v kategorii kreativita
a zařadilo se tak k nejlepším muzeím ve střední Evropě?

RVP: Výtvarná výchova, Člověk a jeho svět, Matematika     
a její aplikace, Environmentální výchova

Program si užijí čerství prvňáčci, 
stejně jako ostřílení páťáci. Děti 
odhalí souvislosti, ve kterých 
vnímáme hvězdy - od hvězd na 
nebi až po hvězdu v architektuře, 
tedy unikátní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. 
Výtvarná aktivita potěší žáky            
i pedagogy a podtrhne vše, co děti 
během programu objevily!

2. st. ZŠ RVP: Výtvarná výchova, Dějepis, Výchova k občanství, 
Environmentální výchova 

Žákům přiblížíme život a architekturu 
žďárského kláštera. Zjistíme, kudy 

chodili mniši a co po sobě zanechali. 
Zamyslíme se nad tím, co vše může 
být pro nás svatyní. Během kreativní 
aktivity prezentují žáci své výtvory 

spolužákům, učí se tak formulovat 
vlastní myšlenky a naslouchat druhým.

Galerie Kinských

RVP: Občanský a společenský základ, Umění a kultura, 
Dějepis, Geografie, Geologie 

SŠ

Z vašich studentů se stanou 
badatelské skupiny odhalující 



Otevřeno po celý rok!

Zámek 8/8
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 602 565 309
info@zamekzdar.cz

www.zamekzdar.cz
www.facebook.com/zamekzdar
@zamekzdar

Praha

Brno

Výborná
dostupnost

vlakem.

TOP muzeum ve 
střední Evropě!

Památka 
UNESCO
na dosah

Zažijte cestu, zažijte příběh!

ZÁMEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Muzeum nové generace

www.zamekzdar.cz

„Program Žďárský klášter v labyrintu času hodnotíme velmi 
pozitivně. Odpovídá požadavkům na moderní výuku, kdy děti 
neposlouchají průvodce, ale dostávají se k potřebným informacím 
samy a pak si roli průvodce při prezentaci vyzkouší. Výborné bylo, že 
jste studenty nechali prezentovat v různých k tomu vhodných 
místech kláštera a profesionální průvodkyně jejich výklady ještě 
doplnila. I studenti, které jsme nechali o exkurzi napsat článek do 
školního časopisu, se vyjadřovali velmi pozitivně. Uvádějí např. že 
průvodce často neposlouchají, ale pokud si informace zjišťovali a 
prezentovali sami, získala pro ně tato fakta úplně jinou hodnotu. Moc 
Vám za připravený program děkujeme. Máme v plánu, že tuto 
exkurzi budeme se studenty 1. ročníku uskutečňovat každoročně.”

Marie Váňová, Gymnázium Humpolec

Praktické informace...
 Všechny programy sledují cíle stanovené v RVP MŠMT ČR.
 Programy jsou realizovány zkušenými lektory v Muzeu 

nové generace a v areálu zámku.
 Programy nabízíme po celý rok v pracovní dny od 8:30 do 

17:00 hodin.
 Délka programů: 2-3 hodiny (lze individuálně přizpůsobit 

potřebám školy a případně rozšířit o další aktivity)
 Cena programu: 70,- Kč / žák (student), pedagog zdarma    

(v ceně je zahrnut program vedený lektorem a veškeré 
pomůcky a materiály).

 Možnost ubytování pro školy v nedaleké sokolovně.
 Další informace:  736  776  840, schutova@zamekzdar.cz.

„Muzeum se mi velmi líbilo. Interiéry byly moderně vybavené a hezky 
uklizené. Zaměstnanci byli milí, hodní a vtipní. Průvodkyně mě 
nezklamala, uměla vyprávět o všem klidně i hodiny. Měli pro nás 
nachystaná témata. Mohli jsme si vytvořit různé věci např. svůj ráj,      
a to se mi velmi líbilo. Zahrada měla posekanou trávu a bylo z ní vidět 
na kostel Zelená Hora.“                                      

Žák ZŠ Krucemburk

www.zamekzdar.cz

„S kolegou jsme byli oba velmi 
spokojeni s Vaším edukačním 
programem a i od žáků jsem 
zaregistroval např. hodnocení, 
že je "ten Žďár fakt příjemně 
překvapil" (navzdory počasí, 

na které jsme měli smůlu). Váš 
p ř í s t u p  b y l  o p r a vd u  ve l m i 

příjemný, myslím, že to s mladými 
lidmi zvládáte skvěle :-).“

Jan Rybníkář, Gymnázium Brno Křenová

„Výlet byl vynikající. Z pohledu dětí chválíme vynikající přístup 
průvodkyně, nádherné technické provedení (veškerá technika a 
promítání vzbuzovaly v dětech obrovské nadšení), komunikativnost 
(kroužek, povídání o tématech), kreativitu a výbornou atmosféru a 
přizpůsobení věku dětí 2.třídy.“

Pavel Lutner, ZŠ Lípa u Havlíčkova Brodu


