
 
 
 

 
Zásobník výletů, exkurzí a projektových dnů 
 

 

  MÍSTO A DOPRAVA CO CHCETE VIDĚT? KOMU JE URČENO? 

1. Galerie výtvarného 
umění  

Náchod – autobus děti se učí, co hledat v obrazech, výtvarná díla MŠ – starší děti, ZŠ 

2. Záchranná stanice 
pro volně žijící ptáky 

Orlické Záhoří – objednaný 
autobus 

kroužkování ptáků, ukázka pták, záchranná 
stanice 

MŠ – starší děti, ZŠ 

3. Zoopark Stěžery u HK – objednaný 
autobus 

exotická zvířata, spojeno s povídáním o nich MŠ, 1. stupeň ZŠ 

4. Zámecký mini-
zvěřinec 

Častolovice – autobus/vlak zvířata, krmení, park, zámek Častolovice MŠ 

5. Výlet do pohádek  hrad a zámek Staré Hrady, 
Dětěnice – objednaný autobus 

výlety pro školní kolektivy na objednávku MŠ, 1. stupeň ZŠ 

6. Braunův 
betlém+Hospital 

Kuks – objednaný autobus, 
cyklovýlet 

historie lékárenství, úniková hra, prohlídka 
Hospitálu, procházka k Braunovu betlému 

2. stupeň ZŠ 

7. Kunětická Hora Pardubice – vlak, autobus hrad, obora, perníková chaloupka, trampolíny MŠ, 1. stupeň ZŠ 

8. Podorlický skanzen 
Krňovice 

Krňovice u Třebechovic p. 
Orebem – objednaný autobus 

ukázky řemesel, jak žili naši předkové, 
ekovýchovné programy pro školy v rámci 

Ekocentra Orlice 

2. stupeň ZŠ 

9. Kačenčina 
Pohádková stezka 

Deštné v Orl. horách – autobus pěší výlet naučnou stezkou s Kačenkou ZŠ 

10. Ateliér Zvonaře a 
hrnčířky 

Deštné v Orl. horách – autobus pro skupiny možnost objednání přednášky 
o zvonech a zvonařích 

MŠ, ZŠ 

http://www.gvun.cz/
http://www.gvun.cz/
http://www.ptacizahori.cz/
http://www.ptacizahori.cz/
https://www.zoostezery.cz/
http://www.zamek-castolovice.cz/minizoo
http://www.zamek-castolovice.cz/minizoo
https://www.starehrady.cz/skolni-vylety
https://www.zkuskuks.cz/
https://www.zkuskuks.cz/
http://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-okruhy
https://www.krnovice.cz/programy-pro-skoly.html
https://www.krnovice.cz/programy-pro-skoly.html
https://kacencinastezka.cz/#/mapa/all
https://kacencinastezka.cz/#/mapa/all
http://www.atelierdestne.cz/
http://www.atelierdestne.cz/
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11. Skanzen Veselý 
kopec  

Hlinsko v Čechách – objednaný 
autobus 

stavby a řemesla, jak se žilo dříve; sezónní akce 1. stupeň ZŠ 

12. Peklo Čertovina Hlinsko v Čechách – objednaný 
autobus 

realistické peklo s průvodcem MŠ, ZŠ 

13. Zámek Karlova 
Koruna  

Chlumec nad Cidlinou – 
objednaný autobus 

pohádková naučná stezka, zámek, park MŠ předškoláci 

14. Český hobitín 
(Šediviny – Poláčkova 
pila) 

směr Deštné v Orl. horách – 
objednaný autobus, část pěšky 

pro menší skupiny  2. stupeň ZŠ 

15. Apolenka Spojil u Pardubic – objednaný 
autobus 

domácí zvířata, environmentální výchova s jízdou 
na koni 

MŠ, 1. stupeň ZŠ 

16. Rytířské hradiště a 
Městské lesy HK 

Hradec Králové – objednaný 
autobus 

procházka městskými lesy s množstvím 
interaktivních prvků, hradiště 

MŠ, ZŠ 

17. Lumpárium – 
dětský svět 

Pardubice – autobus trampolíny a atrakce pro děti MŠ, 1. stupeň ZŠ 

18. FlyZone Park Hradec Králové, AC Atrium – 
autobus 

horolezecké stěny, virtuální realita atd. Zpestření tělesné výchovy, 
nutná rezervace předem, 

ZŠ 

19. Sokolníci – 
Opočno – měsíc říjen 

Opočno – autobus největší mezinárodní sokolnické setkání MŠ, 1. stupeň ZŠ 

20. Zámek a muzeum 
přírodovědy 

Doudleby n. Orlicí – autobus, 
vlak 

muzeum přírody, zvěřinec, hospodářská zvířata MŠ, 1. stupeň ZŠ 

http://www.vesely-kopec.cz/skanzen-na-veselem-kopci/turisticke-informace.php
http://www.vesely-kopec.cz/skanzen-na-veselem-kopci/turisticke-informace.php
https://peklocertovina.cz/cz/skolky-u24.html
https://www.karlovakoruna-zamek.cz/vylety-pro-ms-v-roce-2019.htm
https://www.karlovakoruna-zamek.cz/vylety-pro-ms-v-roce-2019.htm
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cesky-hobitin-v-orlickych-horach
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cesky-hobitin-v-orlickych-horach
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cesky-hobitin-v-orlickych-horach
http://www.apolenka.org/
http://www.mestske-lesy.cz/
http://www.mestske-lesy.cz/
https://www.lumparium.cz/
https://www.lumparium.cz/
https://www.fly-zone.cz/
https://www.sokolnictvi.net/klub-sokolniku-2/sokolnicke-setkani-opocno
https://www.sokolnictvi.net/klub-sokolniku-2/sokolnicke-setkani-opocno
http://www.zamek-doudleby.cz/cs/novinky/galerie-sypka.html
http://www.zamek-doudleby.cz/cs/novinky/galerie-sypka.html
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21. Skanzen Villa 
Nova Uhřínov 

Liberk – objednaný autobus archeologické muzeum v přírodě 1. stupeň ZŠ 

22. Dolany – 
zemědělské družstvo, 
sady 

Dolany u Jaroměře – objednaný 
autobus 

exkurze do sadu, zpracování ovoce, ochutnávky MŠ, pro ZŠ zapojené 
v programu Ovoce do škol 

poskytují dopravu 

23. A-Rocha – 
Ekocentrum Krupárna 

Dobré – autobus, část pěšky přírodovědné, vzdělávací ekologické programy, 
ptactvo, hmyz, krásné prostředí 

MŠ, ZŠ (dojíždí i do školy) 

24. Záchranná stanice 
Jaro Jaroměř  

Jaroměř – autobus prohlídka záchranné stanice s průvodcem, 
přednáška na domluvené téma 

MŠ, ZŠ (po domluvě 
přijedou i do školy) 

25. Farma Wenet Broumov – objednaný autobus komentované krmení zvířátek, po předchozí 
domluvě možnost opékání buřtů 

MŠ 

26. Hraný vánoční 
příběh  

zámek Potštejn – objednaný 
autobus 

program připravený pro MŠ, nutné předchozí 
zaslání přihlášky, omezená kapacita 

MŠ, 1. stupeň ZŠ 

27. Klášter Broumov – 
Maiwaldova 
akademie 

 Broumov – objednaný autobus speciálně připravené programy – vnímej přírodu, 
příběh obilí, voda voděnka  

MŠ, ZŠ  

28. Zámek Nové 
Město nad Metují 

Nové Město nad Metují – 
autobus 

 programy speciálně připravené na míru školám, 
prohlídky netradičních prostor zámku 

 ZŠ 

29. Safari park Dvůr 
Králové 

Dvůr Králové nad Labem – 
objednaný autobus 

zvířata, expozice, safari, programy s lektorem 
pro MŠ/1.stupeň ZŠ/2.stupeň ZŠ 

MŠ, ZŠ 

http://www.villanova.cz/pro-navstevniky
http://www.villanova.cz/pro-navstevniky
http://zddolany.cz/ovocnarstvi
http://zddolany.cz/ovocnarstvi
http://zddolany.cz/ovocnarstvi
https://www.arocha.cz/cs/nabidka-vzdelavacich-ekologickych-vyukovych-programu
https://www.arocha.cz/cs/nabidka-vzdelavacich-ekologickych-vyukovych-programu
http://www.jarojaromer.cz/nabidka-ekoprogramu-do-skol/
http://www.jarojaromer.cz/nabidka-ekoprogramu-do-skol/
https://wenet.cz/pro-skoly-a-skolky/
https://ma.klasterbroumov.cz/cs/programy-pro-materske-skoly-1
https://ma.klasterbroumov.cz/cs/programy-pro-materske-skoly-1
https://ma.klasterbroumov.cz/cs/programy-pro-materske-skoly-1
http://www.zameknm.cz/cs/prohlidky/od-pudy-po-sklep.html
http://www.zameknm.cz/cs/prohlidky/od-pudy-po-sklep.html
https://safaripark.cz/cz/pro-skoly-a-deti
https://safaripark.cz/cz/pro-skoly-a-deti
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30. Šťastná země Radvánovice, Turnov – 
objednaný autobus 

přírodní zábavní park, mini ZOO, trampolíny, herní 
prvky, geopark 

MŠ, 1. stupeň ZŠ 

31. Baldův svět Mladé Buky, Trutnov – 
objednaný autobus 

houpačky, prolézačky s tobogány, trampolíny, 
mini ZOO, Čertovská stezka, naučná stezka 

„Poznávej přírodu s Baldou“ 

MŠ, 1. stupeň ZŠ 

 

http://www.stastnazeme.cz/
https://www.areal-mladebuky.cz/cs/balduv-svet

