
Vzdělávací programy
Zámek Žďár nad Sázavou

Kde září hvězdy

Za obyvateli kláštera

Mnich jako renesanční člověk

Odkud je blízko ke hvězdám?

Jaké příběhy přináší voda?

Člověk v domě, dům v člověku

Zámecké vzdělávací programy vychází ze specifik místa 
a autenticity zámeckého areálu i jeho blízkého okolí. 
 
Naším cílem je nejen formovat osobnost člověka,  
ale také rozvíjet svobodné prostředí vhodné ke kreativitě.

Společně budeme pátrat po tom, kde se kolem nás objevují hvězdy 
a budeme si povídat o hvězdách na obloze i na zemi. Pro inspiraci  
si prohlédneme některá zastavení v Muzeu nové generace a pak  
si nakreslíme a rozsvítíme vlastní hvězdnou oblohu.

Co je to klášter, kdo byli mniši, jaká dodržovali pravidla a proč pro ně byla 
důležitá voda? Jaká může voda být, kdo ji obývá a kde ji najdeme?

Objevte myšlenky z doby Leonarda da Vinci a jejich spojení s klášterem. Během programu se z dětí stanou mniši 
žďárského kláštera, ze svého středu si zvolí opata a ve skupinách budou řešit různé úlohy.
Vzdělávací oblasti a obory RVP:  
člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, umění a kultura, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika

Děti prozkoumají hvězdy jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které 
září v uměleckých dílech. Pomocí pozorování i tvůrčí činnosti odhalí skrytý řád přírody, skrze který se seznámí 
s dílem architekta J. B. Santiniho. Při práci prozkoumají Muzeum nové generace i barokní opatství plné symboliky.
Vzdělávací oblasti a obory RVP:  
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, dějepis, výtvarná výchova, lidé a čas

Seznamte se s areálem žďárského kláštera a zámku prostřednictvím vody, 
živlu, bez kterého nemůžeme žít.
Vzdělávací oblasti a obory RVP:  
člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, pohybová výchova, 
místo, kde žijeme, lidé kolem nás, lidé a čas

Žáci společně s lektorem hledají odpověď na otázku, kudy chodili mniši a kudy chodíme dnes my. Co pro nás  
znamená svatyně? Skrze areál a jeho zákonitosti se seznamují s architektonickými styly – gotikou, barokem  
i Santiniho barokní gotikou. Své bádání a pozorování pak promítnou do výtvarného tvoření.
Vzdělávací oblasti a obory RVP: člověk a jeho svět, člověk a společnost, občanský a společenskovědní základ, dějepis, umění

45–60 min.

45–60 min.

90 min.

90–120 min.

90–120 min.

120 min.

50 Kč/dítě + ped. doprovod zdarma

50 Kč/dítě + ped. doprovod zdarma

80 Kč/žák + ped. doprovod zdarma

80 Kč/žák + ped. doprovod zdarma

80 Kč/žák + ped. doprovod zdarma

80 Kč/žák + ped. doprovod zdarma

MŠ

MŠ

5.–9. třída ZŠ 
1. a 2. ročník SŠ

1. stupeň ZŠ

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Baroko

Žáci se stanou barokními malíři, sochaři, nábytkáři, oděvníky a vlásenkáři 
nebo architekty a v inspirujícím prostředí barokní galerie se seznámí 
s tvorbou přelomu 17. a 18. století. 
Vzdělávací oblasti a obory RVP: člověk a jeho svět, člověk a společnost, 
člověk a ten druhý, dějepis, umění a kultura, literatura, výtvarná výchova

120 min. 90 Kč/žák + ped. doprovod zdarma7.–9. třída ZŠ

Cesta vody

Proč je pro život na zemi důležitá každá kapka vody? Přijďte se seznámit 
s koloběhem vody v přírodě zážitkovou formou.
Vzdělávací oblasti a obory RVP: člověk a jeho svět, člověk a příroda, člověk  
a zdraví, pohybová výchova, enviromentální výchova, místo, kde žijeme

90 min. 80 Kč/žák + ped. doprovod zdarma1. stupeň ZŠ

Novinářem za 1. republiky

Literárně-historický vzdělávací program, který vás přenese do období 1. republiky. Z vaší třídy se stane  
redakce, vytvoříte vlastní stránku novin a přinesete čtenářům zajímavé informace z domova i ze světa.
Vzdělávací oblasti a obory RVP: jazyk a jazyková komunikace, český jazyk a literatura, člověk a společnost,  
občanský a společenskovědní základ, dějepis, mediální výchova

90 min. 90 Kč/žák + ped. doprovod zdarma8. a 9. třída ZŠ, SŠ
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Novinářem za sametové revoluce

Chytrá ruka – knihař

Literárně-historický vzdělávací program pro studenty středních škol, díky kterému se vrátíte do roku 1989.  
Z vaší třídy se stane redakce, vytvoříte vlastní stránku novin a přinesete čtenářům zajímavé informace  
z domova i ze světa. Vzdělávací oblasti a obory RVP: jazyk a jazyková komunikace, český jazyk a literatura, 
člověk a společnost, občanský a společenskovědní základ, dějepis, mediální výchova

Seznámíte se s vybavením knihařské dílny a odnesete si vlastnoručně 
vyrobený notes velikosti A5.

90 min.

90 min.

90 Kč/žák + ped. doprovod zdarma

200 Kč/osoba

9. třída ZŠ, SŠ

od 7 let

Chytrá ruka – hrnčíř

Seznámíte se se základními postupy při výrobě keramiky a vyrobíte si 
podle předchozí dohody vlastní předmět (mísu z placiček, hrnek z plátu, 
ozdobný kachlík, aromalampu, divadelní masku nebo figurální plastiku). 
Vaše výrobky budou připraveny vypálené a naglazované k vyzvednutí 
cca měsíc od konání kurzu.

90 min. 180 Kč/osobaod 7 let

Chytrá ruka – truhlář

Poznáte základní vybavení a práci v truhlářské dílně, vyzkoušíte  
si základní techniky (broušení, řezání atd.) a odnesete si drobný výrobek 
(nařezané a zabroušené tvary nebo vyřezané obrysy lupínkovou pilkou).

90 min. 170 Kč/osobaod 7 let

Chytrá ruka – výroba kožených doplňků

Vyzkoušíte si základy práce s kůží: nabarvení kůže, zdobení (raznice, razítka, fixy), spojení náramku gumičkou, 
spojení klíčenky nýtem, ošetření voskem, případně šití. Z připraveného polotovaru si děti mohou vyrobit  
náramek a malou klíčenku, velkou klíčenku nebo záložku. Vybrané téma musí být jednotné pro celou skupinu.

90 min. 150 Kč/osobaod 7 let

Chytrá ruka

Obnovujeme pojem „zlaté české ručičky“! Edukační programy projektu Chytrá ruka  
pro základní a střední školy seznamují s tradičními i netradičními řemesly.  
Děti si nejen prohlédnou danou dílnu a dozví se, k čemu se používají různé nástroje,  
ale zároveň si vyzkouší různé výrobní postupy a odnesou si vlastní výrobek.  
Lektory jsou odborní řemeslníci s pedagogickými zkušenostmi.

Stabilitas loci

Architektura

Program propojuje Muzeum nové generace a areál bývalého kláštera ze 13. století a zámku. Studenti společně  
poskládají mozaiku dějin areálu – důležitého duchovního, hospodářského i společenského centra. Studenti pracují  
v pěti různě zaměřených badatelských skupinách a navzájem si výsledky svého bádání prezentují přímo v areálu kláštera.
Vzdělávací oblasti a obory RVP: jazyk a jazyková komunikace, český jazyk a literatura, člověk a společnost, občanský  
a společenskovědní základ, dějepis, mediální výchova

Společně prozkoumáme zákonitosti architektonických stylů. Ze studentů se 
stanou architekti, kteří navrhnou vlastní podobu průčelí jedné ze zámeckých 
staveb. Vzdělávací oblasti a obory RVP: občanský a společenskovědní základ, 
geometrie, výtvarná výchova, historie

120–180 min.

90 min.

90 Kč/žák + ped. doprovod zdarma

90 Kč/žák + ped. doprovod zdarma

SŠ

SŠ


