
 

Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009159 

 

Pozvánka  

na vzdělávací zájezd pro žáky: 

„Exkurze pro nadané žáky ZŠ  

do zábavního vědeckého centra v Brně“ 

(pro 1. stupeň ZŠ) 

číslo aktivity 2.12 

 

Vážení, 
 
dovolujeme si pozvat Vás a vaše žáky 1. stupně na vzdělávací akci určenou pro nadané 
žáky, která se koná 
 
 

v pondělí 3. června 2019 od 9:00 hodin  
v prostorách VIDA! science centrum, Křížkovského 554/12, 603 00 Brno . 

 
 
Program: 
 

1. Odjezd od jednotlivých škol dle přílohy (7:00 – 7:40) 

• Kino 3. D Oceány 

• Volná prohlídka aktivit ve VIDA centru 

• Science show – divadlo vědy 

• Alchymisté – výukový program 
2. Odjezd z Brna v 13:30 hodin 

 

 
Na setkání se těší za Tým MAP 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         Mgr. Jarmila Růžičková 
                                                                                             1. Základní škola Holešov 
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Pokyny pro účastníky a podrobný program 
 
 
 

„Exkurze pro nadané žáky ZŠ 
do zábavního vědeckého centra v Brně“ 

 
3. 6. 2019 pondělí 
žáci 1. stupně ZŠ 

 

ODJEZDY: 
7:00 – 2. ZŠ – 6 žáků + 1 pedagogický doprovod 
7:10 – 3. ZŠ – 24 žáků + 1 až 2 pedagogické doprovody 
7:25 – ZŠ Rymice – 4 žáci + 1 pedagogický doprovod 
7:40 – ZŠ Kostelec – 6 žáků + 1 pedagogický doprovod  
 
 

PROGRAM: 
 
Žáci se rozdělí na místě na 3 skupiny: 13 + 13 + 14, protože 
kapacita jednotlivých programů je různě omezená. 
 

1. skupina (13 žáků) 
 
9:00 – 9:45 
Kino 3D 
Oceány 

9:45 – 11:15 
Volná prohlídka 
aktivit ve VIDA 

11:30 – 12:00 
Science show – 
Divadlo vědy 

12:00 – 13:00 
Alchymisté – 
výukový program 

 

2. a 3. skupina (13 + 14 žáků) 
 

9:00 – 10:00 
Alchymisté – 
výukový program 

10:30 – 11:00 
Science show – 
Divadlo vědy 

11:00 – 12:30 
Volná prohlídka 
aktivit ve VIDA 

12:30 – 13:15 
Kino 3D Oceány 

 

Žáci s sebou potřebují jen svačinu a pití na celý den. Přestávku na 
svačinu  můžeme udělat kdykoli podle potřeby. V objektu je bufet. 


