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Vícedenní POBYTY
                    na zámku
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ADRESA:
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277 46 Veltrusy

Edukační program "ŠLECHTA - ZAČÁTEK KONCE", odpoledne 
"BAROKNÍ ŠIFRA". Po setmění nabízíme večerní týmovou hru, 
zaměřenou na poznávání SKRYTÝCH ZÁKOUTÍ ZÁMKU. 

Edukační program "ZAHRADY A  PARKY" - dopoledne, 
odpoledne výtvarný program zaměřený na tvorbu vlastního 
NÁVRHU PARKU ve skupinách nebo MALBA V PLENÉRU.

Dle roční doby program "PROČ SE STARÁME O STARÉ VĚCI".

Po domluvě je možné zařadit také aktivity zaměřené na 
rozvoj spolupráce, kooperace, sebepoznání a komunikačních 
dovedností. Tyto aktivity doporučujeme zařadit v nově se 
utvářejících kolektivech na začátku školního roku.
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Školní rok 2022–23

Ubytování a stravování
S ohledem na mezinárodní politickou situaci v současné době jednáme o  

poskytnutí našich ubytovacích prostor k humanitárním účelům. Z tohoto důvodu je 
do odvolání pozastaven příjem nových rezervací na ubytování.   

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

V přízemí hospodářské budovy můžete využít přednáškový sál o kapacitě 
cca 50 osob, který je vybavený promítacím zařízením, plátnem a internetovým 

připojením. Je vhodný jak pro výukové účely, tak pro konference různého druhu. 
V přízemních prostorách jsou umístěny toalety a místnost, kterou lze využít jako 

jídelnu.

https://www.zamek-veltrusy.cz/cs/vzdelavaci-programy/ubytovani-a-stravovani

Stravování
 "Zámecká restaurace" může po domluvě po dobu vašeho pobytu připravovat 

snídaně, obědy, večeře nebo rauty.

Zámecká restaurace:  
tel.: 737 611 179 

E-mail: nacikance@gmail.com



1. Vícedenní pobyty na zámku
 S vlastním programem

2. Vícedenní pobyty na zámku
S edukačním programem

nabídky našich edukačních programů  

Lektorky edukačního oddělení zodpovídají za obsah programu 
a lektorskou činnost. Nezajišťujeme pedagogický dozor.

Plánujete  se svými žáky školní výlet, školu v přírodě nebo adaptační 

pobyt?  V rámci edukačního centra Schola naturalis vám nabízíme 

několik variant pobytů, které si můžete sestavit dle svých představ 

přímo na míru pro vaši třídu nebo skupinu dětí.

Nabízíme tyto varianty pobytů:

Pro I. stupeň ZŠ 
3 denní pobyt

Edukační program "NA ZÁMKU PŘED STO LETY" - 
dopoledne. Odpoledne nabízíme programy "VÝPRAVA ZA 
LESNÍMI ZVÍŘATY" nebo "PROČ SE ZÁMEK ZAMYKÁ" Pro páté 
ročníky nabízíme po setmění noční týmovou hru, zaměřenou 
na poznávání SKRYTÝCH ZÁKOUTÍ ZÁMKU.

  

  

 Školní výjezd s vaším vlastním programem

Pro vaše aktivity nabízíme zázemí. K výukovým účelům budete mít 

k dispozici konferenční místnost a k odpočinkovým či pohybovým 

aktivitám rozsáhlý krajinářský park, který zámek obklopuje. 

V rámci svého pobytu si můžete vybrat jeden z našich edukačních 

programů.

    
                            

Během pobytu je možné objednat projížďku koňským povozem, 

nebo  cykloprohlídku na vlastních kolech po areálu přírodně 

krajinářského parku, které rádi naplánujeme. 
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Seznam akcí:

Výprava za lesními zvířaty (I. st.)
Doba konání: jaro–podzim
Počet účastníků: max. 20-25 žáků 
max. 1 skupina
Délka: 120 min
Místo: zámecká obora a hájenka
Cena: 100 Kč/dítě

Zahrady a parky (3.–9. tř., SŠ)

Doba konání: duben–říjen
Počet účastníků: max. 30 žáků
Délka: 120 min
Místo: zámecké nádvoří
Cena: 100 Kč/žák

Lidové zvyky (I. st.)
Doba konání: jaro–podzim
Počet účastníků: max. 20-25 žáků
max. 2 skupiny
Délka: 120 min
Místo: zámecký park
Cena: 110 Kč/dítě

Šlechta – začátek konce (II. st., SŠ)

Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15 žáků
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60 min
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 80 Kč/žák

Na zámku před sto lety (I. st.)
Doba konání: únor–listopad
Počet účastníků: max. 15 žáků
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60 nebo 90 min (s výtvarnou dílnou)
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 80 Kč/dítě nebo 100 Kč/dítě

Proč se zámek zamyká? (I. st.)
Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-20 žáků
2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 90 min
Místo: Laboratorium a okolí
Cena: 100 Kč/žák

Barokní šifra (II. st., SŠ)
Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-30 žáků
max. 2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 120 min
Místo: nádvoří a zámek
Cena: 100 Kč/žák                                                          

Proč se staráme o staré věci? (II. st., SŠ)
Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-20 žáků
2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 90 min
Místo: Laboratorium a okolí
Cena: 100 Kč/žák

Skrytá zákoutí zámku (II. st., SŠ)

Doba konání: květen–září
Počet účastníků: max. 30 žáků
Délka: 120 min
Místo: nádvoří a zámek
Cena: 100 Kč/žák

Edukační programy                                            
          

                I. a II. st. ZŠ a SŠ

 cykloprohlídky a projížďky koňským povozem

Edukační program "ZAHRADY A PARKY".

Některý z edukačních programů s přírodní tematikou, dle 
roční doby a počasí např. "LIDOVÉ ZVYKY".


