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ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení učitelé, průvodci a vychovatelé, 

 

dovolte nám vám představit nabídku vzdělávacích programů na školní rok 2018/2019. Jak víte, v Safari Parku se stále něco 

mění, přistavuje a rodí se nové přírůstky. Na letošní zimní sezónu by měl již být dokončený průchozí pavilon žiraf. Ze vzácných 

přírůstků můžeme jmenovat v přírodě ohrožené psy hyenové, fosy, nebo gepardy. Psy hyenové lze vidět na letním safari, fosy v 

návštěvnické části a gepardí mláďata vyrůstají nerušeně v chovném centru, kde jsou občas k zahlédnutí ze safari kempu.   

I v letošním roce nás čekají tradiční akce jako je Týden duchů, Vánoční zoo, nebo Safari po safari. 

Přibyly nám ale i akce nové, jednou z nich je Světový den potravin. Ten považujeme za důležitý připomenout s ohledem na 

změny životního prostředí, které lidská populace způsobuje a jejich následky začínáme pociťovat. Naši školáci jsou ti, kteří mají 

potenciál změnit přístup nakládání s vyčerpatelnými zdroji planety.  I proto jsme se rozhodli letos změnit koncept tradičního 

zdobení vánočních stromků tak, že se budou zdobit pouze stromy rostlé ve vnějších prostorách areálu a stromky vyrobené ze 

zbytkových materiálů safari parku.  

 

Budeme se na vás těšit při jedné ze jmenovaných akcí, nebo na některém ze vzdělávacích programů, které najdete v následující 

nabídce.  

Neváhejte přijít v zimních a podzimních měsících, kdy se vyhnete davům a my budeme schopni vám program lépe přizpůsobit. 

 

S pozdravem a přáním úspěšného školního roku 

 

Markéta Grúňová a Ilona Kratochvílová 

vzdělávací tým safari parku Dvůr Králové 

 



Malé děti nebudeme trápit složitými údaji a vzdělávací program pojmeme 

hravou formou. 

MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Délka 
začátky v 9:30 a v 11:00 

přibližně 60 minut 

OBSAH 

 hodinu s lektorem v areálu parku nebo v učebně 

 sada pracovních listů (tužky s sebou ) 

 autorské řešení k pracovním listům 

CENA 
 

Náš tip:  Máte větší skupinu? Rozdělte ji tak, aby v každé bylo nejvýše 25 dětí  

a rezervujte zoolektora pro každou skupinu zvlášť na dva rozdílné nebo stejné programy, 
jeden v 9.30 a druhý od 11.00. 

250,-/ skupina 

(max. 25 osob) 

 

 
Do velikosti skupiny 

nepočítáme učitele. 

Kantoři mají vstup 

zdarma. 



NABÍDKA PROGRAMŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zvířata zblízka 

Program na Darwinově stanici zaměřený na budování pozitivního postoje k živé přírodě. 

Děti se dozví o hlavních funkcích zoologických zahrad, úskalích i krásách chovu zvířat 

v domácích podmínkách. Na vlastní kůži si ověří fyziologické charakteristiky plazů. 

 

Průvodcem po zoo pro školy 

Zkušený průvodce provede vaše žáky po nejcharismatičtějších druzích zvířat chovaných 

v Safari Parku Dvůr Králové (sloni, žirafy, gepardi a lidoopi). Interaktivní formou se 

seznámíte s jejich ekologií, chováním i stupněm ohrožení ve volné přírodě. Forma 

výkladu bude vždy přizpůsobena věku žáků a na výběr je dle sezóny klasická (sloni, 

žirafy, gepardi a lidoopi) nebo letní část zahrady (žirafy, zebry, antilopy, nosorožci, hroši).  

Tento program je možné objednat pro dvě skupiny na stejný čas. 



Hravou formou se seznámíme s konkrétní skupinou zvířat, a to ptáky, 

lidoopy nebo šelmami. 

Délka 
začátky v 9:30 a v 11:00 

přibližně 60 minut 

OBSAH 

 hodinu s lektorem v areálu parku nebo v učebně 

 sada pracovních listů (tužky s sebou ) 

 autorské řešení k pracovním listům 

CENA 
 250,-/ skupina 

(max. 25 osob) 

 

 
Do velikosti skupiny 

nepočítáme učitele. 

Kantoři mají vstup 

zdarma. 

1. Stupeň základní školy 

Náš tip:  Máte větší skupinu? Rozdělte ji tak, aby v každé bylo nejvýše 25 dětí  

a rezervujte zoolektora pro každou skupinu zvlášť na dva rozdílné nebo stejné programy, 
jeden v 9.30 a druhý od 11.00. 



Zvířata zblízka 

Program na Darwinově stanici zaměřený na budování pozitivního postoje k živé přírodě. 

Děti se dozví o hlavních funkcích zoologických zahrad, úskalích i krásách chovu zvířat 

v domácích podmínkách. Na vlastní kůži si ověří fyziologické charakteristiky plazů. 

 

Průvodcem po zoo pro školy 

Zkušený průvodce provede vaše žáky po nejcharismatičtějších druzích zvířat chovaných 

v Safari Parku Dvůr Králové (sloni, žirafy, gepardi a lidoopi). Interaktivní formou se 

seznámíte s jejich ekologií, chováním i stupněm ohrožení ve volné přírodě. Forma 

výkladu bude vždy přizpůsobena věku žáků a na výběr je dle sezóny klasická (sloni, 

žirafy, gepardi a lidoopi) nebo letní část zahrady (žirafy, zebry, antilopy, nosorožci, hroši).  

Tento program je možné objednat pro dvě skupiny na stejný čas. 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 1. stupeň ZŠ 



Šelmy 
Aktivity a povídání v pavilonu šelem či kombinace s prezentací v galerii Tengenenge (dle 

počasí). Život predátorů je plný boje o přežití a každý má svou vlastní strategii. Poznejte 

blíže africké druhy šelem a jejich roli v přírodě. 

  

 

Ptáci 
Aktivity a povídání u expozic a v pavilonu ptáků či kombinace s prezentací v galerii 

Tengenenge (dle počasí). 

Interaktivní program plný aktivit a ukázek přibližující vašim žákům evoluční vývoj ptáků, 

jejich anatomické zvláštnosti a přizpůsobení přijímání potravy. 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 1. stupeň ZŠ 



Seznámíme s konkrétní skupinou zvířat, a to ptáky, lidoopy nebo šelmami. 

Druhému stupni se navíc otvírají brány tajuplného světa hmyzu. 
 

Délka 
začátky v 9:30 a v 11:00 

přibližně 60 minut 

CENA 
 250,-/ skupina 

(max. 25 osob) 

 

 
Do velikosti skupiny 

nepočítáme učitele. 

Kantoři mají vstup 

zdarma. 

 

Náš tip:  Máte větší skupinu? Rozdělte ji tak, aby v každé bylo nejvýše 25 dětí  

a rezervujte zoolektora pro každou skupinu zvlášť na dva rozdílné nebo stejné programy, 
jeden v 9.30 a druhý od 11.00. 

2. Stupeň základní školy 

OBSAH 

 hodinu s lektorem v areálu parku nebo v učebně 

 sada pracovních listů (tužky s sebou ) 

 autorské řešení k pracovním listům 



Zvířata zblízka PLAZI 
Program na Darwinově stanici zaměřený na budování pozitivního postoje k živé přírodě. 

Žáci se dozví o hlavních funkcích zoologických zahrad, úskalích i krásách chovu zvířat v 

domácích podmínkách. Na vlastní kůži si ověří fyziologické charakteristiky plazů. 

 

 

S průvodcem po zoo pro školy 
Zkušený průvodce provede vaše žáky po nejcharismatičtějších druzích zvířat chovaných v 

Safari Park Dvůr Králové (sloni, žirafy, gepardi a lidoopi). Interaktivní formou se seznámíte  

s jejich ekologií, chováním i stupněm ohrožení ve volné přírodě. Forma výkladu bude vždy 

přizpůsobena věku žáků a na výběr je dle sezóny klasická (sloni, žirafy, gepardi a lidoopi), 

nebo letní část zahrady (žirafy, zebry, antilopy, nosorožci, hroši).  

Tento program je možné objednat pro dvě skupiny na stejný čas. 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 2. stupeň ZŠ 



Lidoopi 
Aktivity a povídání u výběhu lidoopů či kombinace s prezentací v galerii Tengenenge 

(dle počasí). Lidoopi jsou naši nejbližší příbuzní. Co všechno máme společného, jaké jsou 

jejich ekologické charakteristiky a jak jsou na tom jejich populace ve volné přírodě? To 

vše se vaši žáci dozví během tohoto programu. 

 

 

Šelmy 
Aktivity a povídání v pavilonu šelem či kombinace s prezentací v galerii Tengenenge (dle 

počasí). Život predátorů je plný boje o přežití a každý má svou vlastní strategii. Poznejte 

blíže africké druhy šelem a jejich roli v přírodě. 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 2. stupeň ZŠ 



Ptáci 
Aktivity a povídání u expozic a v pavilonu ptáků či kombinace s prezentací v 

galerii Tengenenge (dle počasí). Interaktivní program plný aktivit a ukázek 

přibližující vašim žákům evoluční vývoj ptáků, jejich anatomické zvláštnosti a 

přizpůsobení přijímání potravy. 

 

 

Fascinující svět hmyzu 
Program se živými zvířaty v pavilonu Svět hmyzu, či kombinace s přednáškou, dle 

domluvy. 

Sáhněte si na strašilku, pakobylku nebo zlatohlávka. Představíme vám i další 

členovce, např. mnohonožky a pavouky. 

  

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 2. stupeň ZŠ 



Programy Pochybné suvenýry a Prales na talíři po telefonické domluvě 

mimo hlavní sezónu za cenu dvou programů 
 

Pochybné suvenýry  
Program v sále. Pouze mimo hlavní sezónu. 

Interaktivní formou vysvětlíme význam úmluvy CITES v boji proti obchodu se zvířaty.  

Délka programu je tři hodiny. 

 

Prales na talíři  
Prezentace v sále. Pouze mimo hlavní sezónu. 

Dopady zvýšené produkce a spotřeby palmového oleje nejen na deštné pralesy, ale i 

spotřebitele.  

Délka programu je tři hodiny. 

 

      *hlavní sezóna: květen – září  

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO 2. stupeň ZŠ 



Podrobněji a interaktivně se seznámíme s konkrétní skupinou zvířat.  

Navíc mají vaši studenti možnost se seznámit s prací výzkumníka  

a přenést se do časů, vzniku života na Zemi a dinosaurů. 

Náš tip:  Máte větší skupinu? Rozdělte ji tak, aby v každé bylo nejvýše 25 dětí  

a rezervujte zoolektora pro každou skupinu zvlášť na dva rozdílné nebo stejné programy, 
jeden v 9.30 a druhý od 11.00. 

STŘEDNÍ ŠKOLY 

Délka 
začátky v 9:30 a v 11:00 

přibližně 60 minut 

OBSAH 

 hodinu s lektorem v areálu parku nebo v učebně 

 sada pracovních listů (tužky s sebou ) 

 autorské řešení k pracovním listům 

250,-/ skupina 

(max. 25 osob) 

 

 
Do velikosti skupiny 

nepočítáme učitele. 

CENA 
 



S průvodcem po zoo pro školy 
Zkušený průvodce provede vaše žáky po nejcharismatičtějších druzích zvířat chovaných v 

ZOO Dvůr Králové (sloni, žirafy, gepardi a lidoopi). Interaktivní formou se seznámíte s 

jejich ekologií, chováním i stupněm ohrožení ve volné přírodě. Forma výkladu bude vždy 

přizpůsobena věku studentů a na výběr je dle sezóny klasická (sloni, žirafy, gepardi a 

lidoopi), nebo letní část zahrady (žirafy, zebry, antilopy, nosorožci, hroši). Tento program 

je možné objednat pro dvě skupiny na stejný čas. 

 

 

Lidoopi 
Aktivity a povídání u výběhu lidoopů či kombinace s prezentací v galerii Tengenenge 

(dle počasí).  

Lidoopi jsou naši nejbližší příbuzní. Co všechno máme společného, jaké jsou jejich 

ekologické charakteristiky a jak jsou na tom jejich populace ve volné přírodě? To vše se 

vaši studenti dozví během tohoto programu. 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 



Šelmy 
Aktivity a povídání v pavilonu šelem či kombinace s prezentací v galerii Tengenenge (dle 

počasí). Život predátorů je plný boje o přežití a každý má svou vlastní strategii. Poznejte 

blíže africké druhy šelem a jejich roli v přírodě. 

 

 

Ptáci 
Aktivity a povídání u expozic a v pavilonu ptáků či kombinace s prezentací v galerii 

Tengenenge (dle počasí). Interaktivní program plný aktivit a ukázek přibližující vašim 

žákům evoluční vývoj ptáků, jejich anatomické zvláštnosti a přizpůsobení přijímání potravy. 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 



Fascinující svět hmyzu 
Program se živými zvířaty v pavilonu Svět hmyzu, či kombinace s přednáškou, dle domluvy. 

Sáhněte si na strašilku, pakobylku nebo zlatohlávka. Představíme vám i další členovce, 

např. mnohonožky a pavouky.  

 

 

Etologická pozorování 
Po krátkém teoretickém úvodu v galerii Tengenenge se rozdělíme do skupin, které se 

budou následujících třicet minut věnovat pozorování vybraného druhu obratlovce. 

Pozorování se zaměřují na určitý aspekt chování, jež budou studenti týmovou prací 

zaznamenávat do předem připravených tabulek. V závěru proběhne společná interpretace 

výsledků.  

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 



Programy Pochybné suvenýry a Prales na talíři po telefonické domluvě 

mimo hlavní sezónu za cenu dvou programů 
 

Pochybné suvenýry  
Program v sále. Pouze mimo hlavní sezónu*. 

Interaktivní formou vysvětlíme význam úmluvy CITES v boji proti obchodu se zvířaty.  

Délka programu je tři hodiny. 

 

Prales na talíři  
Prezentace v sále. Pouze mimo hlavní sezónu*. 

Dopady zvýšené produkce a spotřeby palmového oleje nejen na deštné pralesy, ale i 

spotřebitele.  

Délka programu je tři hodiny. 

  

      *hlavní sezóna: květen – září  

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 



Nezbyl na vás termín s průvodcem? 

Chcete něco navíc? 

 

 

VYDEJTE SE ZA DOBRODRUŽSTVÍM A 

POZNÁNÍM PO VLASTNÍ OSE! 

Výzkumníkem 

na safari 
Samoobslužná pátrací hra ve 4-6ti členných 

týmech.  

-k zakoupení na pokladně za 60 Kč /třída  

(zdarma k programu s průvodcem po safari parku) 

-autorské řešení součástí sady 



Rádi pro vás a vaše hladové studenty připravíme obědové menu dle jakýchkoli 
stravovacích požadavků. 
 
Doporučujeme rezervaci. 

 

 

Jan Majzlík 
+420 499 622 261 

 

Roman Kohout 
+420 777 667 066 

 

SAFARI GASTRO 

provoz@safarigastro.cz 
 

strava 



Jako jediný safari park v České republice můžeme nabídnout opravdu plnohodnotný  

a intenzivní vzdělávací nebo relaxační zážitek, díky možnosti ubytování přímo v našem 

areálu. 

 

Vzhledem k našim zkušenostem s plně obsazenými  

kapacitami v minulých letech doporučujeme rezervovat 

váš pobyt co nejdříve na safarilodge@zoodvurkralove.cz. 

 

Více informací na https://safariparkresort.cz/  

 
 

ubytování 

mailto:safarilodge@zoodvurkralove.cz
https://safariparkresort.cz/
https://safariparkresort.cz/
https://safariparkresort.cz/


Těšíme se na vás v  

Safari parku Dvůr Králové 
 


