
Milí učitelé, milí příznivci hry a interakce,

zdá se to být neuvěřitelné, ale výstava Orbis Pictus Play Zlín má za sebou již více než rok existence, v jehož 
průběhu ji navštívilo přes 9.000 malých i velkých návštěvníků. Za celou tu dobu jsme od Vás nasbírali mnoho 
zkušeností a podnětů, za které Vám děkujeme. Pečlivě jsme se jimi zabývali a nyní, na počátku nového 
školního roku, přicházíme s novými výukovými programy pro školy či organizátory volnočasových aktivit.  

Samotná nabídka výukových programů je rozdělena na edukativní prohlídky v expozici Magické komnaty 
Orbis Pictus Play a workshopy pro školní skupiny ve workshopové dílně. Mimo tuto nabídku poskytujeme 
mnoho dalších volnočasových aktivit pro rodiny a jednotlivce (koncerty, workshopy, performance, loutkové 
divadlo).

1) Edukativní prohlídka expozice Orbis Pictus Play 
Je zaměřena na rozvíjení dětské imaginace a fantazie prostřednictvím smyslů. Děti se zábavnou formou 
seznámí s expozicí a jednotlivými objekty. Přiblížení principů fungování objektů prostřednictvím lektorky a 
pracovních listů napomůže žákům proniknout hlouběji do ideové podstaty výstavy. Žáci se dozvědí na jakých 
fyzikálních, optických a instrumentálních principech jsou exponáty založeny a jak fungují. V expozici děti 
také absolvují praktické úkoly, vytvoří si například vlastní světlohru a vyzkoušejí si kreslení světlem. 
Interaktivní exponáty podněcují (nejen malé) návštěvníky k tomu, aby se jich dotýkali, zkoumali je, hráli si 
s nimi, vstupovali do nich, a tím je i dotvářeli.

Cena: 500 Kč / placeno paušálně ke skupinovému vstupnému na výstavu. Skupinové vstupné činí 45 Kč na žáka.
Délka edukace: cca 60 min.
Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, (SŠ) – edukace vždy uzpůsobena cílové skupině
Maximální počet: jedna třída (28 žáků), minimální počet 10 dětí
Kdy: edukace lze objednat na dny úterý až čtvrtek od 9.00 do 14.00h. Nutná rezervace 7 dní dopředu.

2) Workshopy pro školní skupiny 
Probíhají ve workshopové dílně v 1. podlaží zlínského zámku. Workshop lze po konzultaci připravit na míru 
dané třídě. Workshopy se tématicky a obsahově vztahují k expozici Orbis Pictus Play a rozvíjejí myšlenky 
Jana Amose Komenského, jimiž je celý výstavní projekt inspirován. Workshop je koncipován 
jako prostředek k rozvíjení různých praktických dovedností a činností, a to nejen výtvarných. Lze také vyjít 
vstříc požadavkům na konkrétní termín a téma workshopu.
Cena: 700 Kč / placeno paušálně, platí pro celou skupinu - třídu. Není podmínkou vstupné na výstavu.

Délka workshopu: 90 min.
Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ
Maximální počet: 25 žáků (ideálně půl třídy)
Kdy: každá druhá středa v měsíci 10.00-11.30 nebo dle individuální domluvy. Nutná rezervace 7 dní 
dopředu.

3) Individuální prohlídka pro školní skupinu
Kromě nových výukových programů již dlouhodobě nabízíme klasické prohlídky pro školní skupiny,  
vstupné činí 45 Kč na žáka (1 pedagogický dozor na 10 žáků zdarma).

Od nového školního roku 2017/2018 nabízíme pro školy zvýhodněnou nabídku! 
Při objednávce skupinových prohlídek v celkovém počtu minimálně 125 žáků na jedno školní zařízení 
v časovém horizontu jednoho pololetí bude zvýhodněno skupinové vstupné na částku 40 Kč na žáka, 
s pedagogickým dozorem zdarma.
Tzn. standardní cena při počtu 125 žáků = 5625 Kč, zvýhodněná nabídka = 5000 Kč.
Individuální skupinové prohlídky můžete rezervovat kdykoliv.



Školní výlety
Na výstavě Orbis Pictus Play Zlín Vás rádi uvítáme s Vaší třídou na výletě za poznáním, hrou a interakcí. 
Návštěvu lze koncipovat dle Vašich časových možností, přání a požadavků. Vaše školní exkurze může být 
klidně i celodenní, spojená s občerstvením v zámecké kavárně, kde je po dohodě možnost svačinkového 
balíčku pro účastníky výletu. Ten může pokračovat návštěvou zlínských filmových ateliérů ve Zlíně na 
Kudlově, kde za zhlédnutí zajisté stojí nová stálá expozice Kabinetu filmové historie ve 28. budově.

Ceny pro školní výlety

Balíček A
Zvýhodněná cena za vstupné na výstavu Orbis Pictus Play, Kabinet filmové historie a svačinkového balíčku je 
XXX Kč. Pedagogický doprovod je zdarma.

Balíček B
Zvýhodněné vstupné na výstavu Orbis Pictus Play a Kabinet filmové historie je 69 Kč. Pedagogický doprovod 
je zdarma.

Pokud plánujete školní výlet na Orbis Pictus Play Zlín, kontaktujte nás, prosím, na adrese: 
orbispictusplay@zlinskyzamek.cz,  
abychom o Vás předem věděli a byli připraveni. Stejně tak nás neváhejte kontaktovat, pokud budete mít 
specifické požadavky nebo např. žáky se speciálními potřebami.

Orbis Pictus Play je kontinuální hrou, která nekončí s uzavřením výstavních sálů. Hrou pro děti i rodiče, 
pro každého z návštěvníků, jejímž smyslem je kreativní myšlení a tvořivost. Nedílnou součástí výstavního 
projektu Orbis Pictus Play je bohatý doprovodný program a volnočasové aktivity odehrávající 
se ve zlínském zámku a zámeckém parku. Proto neváhejte a navštivte nás!

Oficiální internetové stránky projektu: www.orbis-pictus.com
Organizační záležitosti: 
Danuše Dlouhá, orbispictusplay@zlinskyzamek.cz, tel.: 602 560 020

Otevřeno je od úterý do neděle 9.00-17.00, 

Vstupné Orbis Pictus Play

školní skupiny         45 Kč na žáka (min. 10 žáků ve skupině, pedagogický dozor zdarma – jeden pedagog na 10 žáků)

základní                   119 Kč
snížené                      59 Kč (děti od 3 do 15 let, studenti do 26 let, senioři)
rodinné                    199 Kč (2 dospělí a dvě děti do 15 let)

zdarma                     děti do 3 let a držitelé ZTP průkazů (vozíčkáři mají omezený přístup)

Partnerské vstupné pro dvě expozice Orbis Pictus a Kabinet filmové historie

školní skupiny - zvýhodněné vstupné na Orbis Pictus Play a do expozice Kabinetu filmové historie 
na filmových atelierech činí 69 Kč na žáka (min. 10 žáků ve skupině, pedagogický dozor zdarma – jeden 
pedagog na 10 žáků)
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základní                   149 Kč
snížené                      89 Kč (děti od 3 do 15 let, studenti do 26 let, senioři)
rodinné                    299 Kč (2 dospělí a dvě děti do 15 let)

O samostatném vstupném do expozice Kabinetu filmové historie se můžete informovat na webových 
stránkách www.zlinfest.cz.

http://www.zlinfest.cz/

