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možnost úschovy batohů a bund v infocentru nebo v kolárně
ke vstupu do vnitřní expozice nepotřebujete přezůvky
svačinu s sebou, můžete si ji sníst u nás
možnost zajištění teplých obědů pro žáky po předchozí tel. domluvě
Restaurace Na Pohoří – t: 733 178 441
} parkoviště pro auta i autobusy přímo u objektu
} možnost zakoupení suvenýrů a literatury
Kam dál v okolí
} Vodní dům
Jen 5 km od Zruče nad Sázavou
je nově postavené středisko
s expozicí o vodě.

Včelí svět

Nabídka pro školy – Zruč nad Sázavou
Otevírací doba zámku a veškerých expozic
} Otevřeno je denně od od května do září 9–11:30, 12:30–17 h.
} Mimo sezonu vždy po předchozí domluvě na infocentru.
} Větší skupiny objednávejte předem na infocentru.
Kontakt–objednávky
Zruč nad Sázavou | www.zamek-zruc.cz
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
t: 327 531 329 | e: infocentrum@mesto-zruc.cz

Vodní dům

Včelí svět

Vydalo město Zruč nad Sázavou v rámci projektu
Sociální zázemí pro turisty ve Zruči nad Sázavou – II. etapa,
který ﬁnančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Další náměty na výlety a programy pro školy najdete
na webu turistické destinace
Kraj blanických rytířů

www.blanik.net
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} Včelí svět
Jen 6 km od Zruče je
interaktivní expozice života
včelstva.

Nabídka pro školyy

www.zamek-zruc.cz

Nabídka pro školy
Zábavně-naučná stezka
rytíře Miloty Kolowrata
Na stezce umístěné v zámeckém
příkopu si děti mohou vyzkoušet:
střílení z luku, šplh na totem,
prolézačku, hod sekerkou,
houpadlo, rybolov,…
Za splnění všech úkolů obdrží
v infocentru glejt.

Kolowratská věž

Speciální balíčky pro děti

Proč vzít třídu do Zruče nad Sázavou?

(minimální počet 10 osob)
Dopoledne ve Zruči na zdravém vzduchu
dopolední výlet
} návštěva dětského dopravního hřiště – jízda na šlapacích autíčkách
} kuličková dráha – závody kuliček
} naučná stezka zámeckým parkem s mnoha zastaveními a úkoly pro
děti a s herní průlezkou
Vstupné pro třídu: 200 Kč – obsahuje 1 hodinu na šlapacích autíčkách
Po stopách rytíře Miloty Kolowrata
dopolední výlet
} výstup na Kolowratskou věž s mnoha interaktivními prvky
} Zábavně-naučná stezka rytíře Miloty Kolowrata v zámeckém příkopu
Vstupné: děti 40 Kč, učitel/rodič jako doprovod 30 Kč
Zručský den pro děti
celodenní výlet
} Království panenek a medvídků
} Zábavně-naučná stezka rytíře Miloty Kolowrata
} Expozice Kolowratská věž nebo Příběh řeky Sázavy
Vstupné: děti 60 Kč, učitel/rodič jako doprovod: 50 Kč

Kuličkové hřiště

Dětské hřiště

Království panenek a medvídků

protože návštěva zámeckého areálu ve Zruči
} je zajímavá pro žáky všech stupňů, od mateřských školek
až po střední školy
} interaktivní formou prohloubí znalosti dětí
} na své si přijdou všichni
} děti si odnesou spoustu zážitků
Zdarma pro návštěvníky
} dvoukilometrová naučná stezka parkem s mnoha zastaveními
a herními prvky pro děti
} zábavně naučná stezka k rozhledně BABKA
} výstup na rozhlednu BABKA, jejíž vyhlídková plošina se tyčí 24 m
nad okolní terén
} vstup na dětské hřiště
} nové sociální zázemí
Šlapací autíčka na dopravním hřišti

Rozhledna Babka

Kolowratská věž
Z její koruny se odkrývá výhled
na celý zámecký areál. Uvnitř
věže je expozice středověkých
zbraní. Každé patro věže je
interaktivní a rytíř Milota hravou
formou seznamuje děti s její
historií, dobovými nástroji
a zbraněmi – průlez molitanovou
stěnou, skládačka z písmen,
skládání erbů, haptická skříňka,
poznávání stromů.

Příběh řeky Sázavy
Pohled na řeku z jiné perspektivy,
aneb jak se asi cítí po celá staletí
řeka Sázava. To je námětem této
interaktivní expozice. Žáci se zde
seznámí se zaniklými řemesly na
vodě – vorař, pradlena, ledař,
hamerník… Každá postava vám
o sobě něco sama poví. Děti si
mohou složit z puzzle celý tok
řeky Sázavy, zjistit, jaké živočichy
a rostliny řeka ukrývá, a v závěru
se podívat na krátký ﬁlm o historii
řeky od usídlení prvního člověka
až po její rekreační využití
v dnešní době.

Odnesete si spoustu zážitků a určitě se nebudete nudit!

