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KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ



Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Edukační programy galerie nabízejí jedinečnou příležitost  
k nevšednímu vzdělávání a seznámení dětí s výtvarným uměním  
a kulturou zábavnou a kreativní formou. Zprostředkováváme dětem 
krátkodobé výstavy i stálou expozici moderního a současného 
umění a usilujeme o jejich emocionální a estetický zážitek.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Hlava na hlavě – malujeme portrét
Sochohrátky 
Byl jednou jeden [baťovský] domeček
Nazdar galerie!
Programy s pracovními listy pro předškoláky
Malý umělec – výtvarná dílna na volitelné téma
Záhada smutné dívky
Pejsek a Kočička v galerii

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. stupeň            Jak pan Ultramarin potkal slečnu Purpurovou 

Být v obraze – seznámení s galerií
Malý umělec – výtvarná dílna na volitelné téma
Cukrárna – výtvarná dílna
Pohádkou k výtvarnému umění 
Záhada smutné dívky

2. stupeň           ISMY aneb umělecké směry přelomu 19. a 20. století
Prostor Zlín – díla ve veřejném prostoru/terénní program
To NEJ galerie!
Baťa – Příběh jednoho města /společně s MJVM
Být chvíli umělcem!
Antika – svět Bohů, magie a legend

1. a 2. stupeň      Programy s pracovními listy ve stálé expozici

STŘEDNÍ ŠKOLY
Programy s pracovními listy ve stálé expozici
ISMY aneb umělecké směry přelomu 19. a 20. století
Barva a světlo
Fenomén Baťa
To NEJ galerie!
Prostor Zlín – díla ve veřejném prostoru/terénní program
Zlínská architektura
Skrze umění blíž sám sobě (existencialismus)
Jak vznikají sny (surrealismus)
Umění skrze smysly 

Výstavy školního roku 2022/2023, ke kterým budou připraveny edukační 
programy pro všechny věkové skupiny

Malba                Václav Vaculovič – Naléhavost času
             Jan Merta – Neboj se!
             Jan Pospíšil  
             Libuše Pražáková 

Malba            Petr Bařinka – SUPER LAST MINUTE
a socha               Lubomír Jarcovják … PRŮ / ŘEZ …     

Architektura          Josef Gočár a jeho práce u firmy Baťa

Grafika a objekt    Max Švabinský (1873–1962) –  k 150. výročí narození 

Rukopisy a kresby  Karel Čapek – FINE NOTES! A byla to dobrá cesta

Souborné             Vcházení do krajinomalby a krajinářské fotografie
  přehlídky             TRIENÁLE PROSTOR ZLÍN (v exteriérech Zlína)
             Dvacet let FMK – THE BEST OF



INFORMACE  
PRO UČITELE

Předkládáme Vám nabídku programů knihovny, muzea a galerie, 
které jsou určeny mateřským školám, základním školám, středním 
školám a jiným školským zařízením pro školní rok 2022/2023. 
Navazují na rámcové vzdělávací programy a usilují o neformální 
vzdělávání a rozvíjení kulturního povědomí.

PROGRAMY
Lze navštívit od pondělí do pátku. Délka programů  
je zhruba 40—120 min, podle individuální domluvy.

Jsou realizovány v prostorách galerie se sídlem  
v 14l15 BAŤOVĚ INSTITUTU, Vavrečkova 7040,  
760 01 Zlín. 

Ceny programů galerie od 25 Kč za žáka,  
pedagogický doprovod zdarma. 

KONTAKTY
EDUKAČNÍ ODDĚLENÍ

MgA. Martin Čada
email: martin.cada@galeriezlin.cz 
tel.: 775 665 247

Jana Svobodová
email: jana.svobodova@galeriezlin.cz
tel: 774 918 981

Petr Nýdrle
email: petr.nydrle@galeriezlin.cz
tel: 777 612 938

Více informací a kompletní nabídka na www.galeriezlin.cz


