
  
Zážitkové a edukační 
programy KGVUZ pro 

Základní školy 
 

www.galeriezlin.cz 



• Návštěvnost edukačních programů KGVUZ: 

 

  

 V roce 2011 - 1706 z toho základní školy 76 

 V roce 2012 - zatím 1247 z toho základní školy 92 

  

  

 



• Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně se 
věnuje především českému a slovenskému 
výtvarnému umění a architektuře 19. až 21. 
století. Spravuje a dále buduje sbírku 
uměleckých děl, pořádá výstavy, vzdělávací 
programy. Usiluje o to stát se jedinečným 
místem nevšedního vzdělávání a prostorem 
pro aktivní setkávání s uměním. 
 
 

 



• Edukační činnost  Krajské galerie výtvarného umění ve 
Zlíně se začala systematicky rozvíjet v 2. polovině roku 
2008. 

 
• Edukační programy trvají přibližně 75 minut, tedy necelé 

dvě vyučovací hodiny, zřídkakdy déle. Při přípravě 
programu vychází lektor z instalace výstavy, jejího obsahu 
a hlavní myšlenky výstavní expozice.  

 
• Program je vyvážený po teoretické a praktické části. Musí 

být pro cílovou skupinu srozumitelný a přitažlivý, 
odpovídat věku a obsahovat takové formy a prostředky, 
které jsou jim blízké. 

 
• Snahou je, aby si návštěvník odnesl určitý zážitek. 

Důležitým prvkem našich snah je vzbudit pozornost 
k místu, vybudovat vztah k prostoru, ve kterém žijeme. 



Program k aktuální výstavě  

Umění 19. století  ze sbírek KGVUZ 
Zlínský zámek 2. patro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk  
a společnost, Umění a kultura 



Program k výstavě Umění 19. století ze sbírek KGVUZ 



 

Program k výstavě Umění 19. století ze sbírek KGVUZ 
 



Program k výstavě Umění 19. století ze sbírek KGVUZ 
 



Program k výstavě Umění 19. století ze sbírek KGVUZ 



Ukázky z minulých edukačních 
programů KGVUZ  



VI. Zlínský salon Mladých 
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění  

a kultura 



Program k výstavě VI. Zlínský salon Mladých 



Program k výstavě VI. Zlínský salon Mladých 



Program k výstavě VI. Zlínský salon Mladých 

 



Program k výstavě VI. Zlínský salon Mladých 
 



Program k výstavě VI. Zlínský salon Mladých 

Movie.wmv


Program k výstavě VI. Zlínský salon Mladých 



Program k výstavě VI. Zlínský salon Mladých 



Program k výstavě Laureáti Zlínský salonů Mladých  



Fenomén Baťa 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 

Člověk a svět práce, Umění a kultura 



Program k výstavě Fenomén Baťa 

 



Libuše Niklová - 200 dm3 dechu  
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk 

 a svět práce, Umění a kultura 



Program k výstavě Libuše Niklová - 200 dm3 dechu  

 



Program k výstavě Libuše Niklová - 200 dm3 dechu 

 



Program k výstavě Libuše Niklová - 200 dm3 dechu 



Petr Nikl - Dialog s maminkou 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura 



Program k výstavě Petr Nikl - Dialog s maminkou 



Exotismy  
v architektuře 

 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 
Umění a kultura 



Program k výstavě Exotismy v architektuře 
 



 

  

Civilizované bydlení pro každého  
– Jan Vaněk (1891 – 1962) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk  
a společnost, Jazyk a jazyková komunikace 



Videa studentů a žáků  z výstavy Civilizované bydlení pro každého  
– Jan Vaněk (1891 – 1962)  

P1000030.MOV


 

Objekt animace, 
 Třetí smysl 

 
 
 
 
 
 

 
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, 

Umění a kultura, Informační a komunikační technologie 
 



Animace studentů a žáků z výstavy Objekt animace, Třetí smysl 
 

Film_0024.wmv


Animace studentů a žáků z výstavy Objekt animace, Třetí smysl 
 

PACMAN.wmv


 

Skupina Rubikon 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura 
 



  
Program k výstavě Skupiny Rubikon 

 



Program k výstavě Skupiny Rubikon  
 



České a slovenské výtvarné 
 umění šedesátých let 20. stol. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost,Umění a kultura 

 



Program k výstavě České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. stol. 



Program k výstavě České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. stol. 



Ukázky pracovních listů k výstavám pro studenty středních škol: 



Ukázky pracovních listů k výstavám pro studenty středních škol: 



Ukázky pracovních listů k výstavám pro studenty středních škol: 



14|15 BAŤŮV INSTITUT  

 



14|15 BAŤŮV INSTITUT 



14|15 BAŤŮV INSTITUT 

 



• Galerijní lektor 

 MgA. Martin Čada 
telefon: 577 210 662 
mobil: 775 665 247 
email: edukace@galeriezlin.cz 

  

Kde nás najdete: 

 Dům umění 
náměstí T. G. M. 2570 
76227 Zlín 

 

Detašované pracoviště  

 Zámek 
Soudní 1 
76227 Zlín 

  

mailto:edukace@galeriezlin.cz

