
Zábavně-vzdělávací program pro školy



V případě jakýchkoli otázek
se neváhejte obracet na 
našeho Konzultanta pro
školy na tel. čísle

+420 777 447 721

nebo pište na

info@mobilniplanetarium. cz

www.mobilniplanetarium.cz

● Jsme neziskový vzdělávací ústav se zaměřením na popularizaci přírodních 
věd v mateřských, základních i středních školách (v ČR od roku 2012) 

● Promítáme filmy pro děti od 3 let, fulldome show, sledování vleže (vsedě)

● Program kvalifikovaně vede lektor Mobilního planetária (instalace 
promítací kupole a promítací techniky, obsluha promítací techniky, 
případný interaktivní výklad, deinstalace)

● Projekce filmu - cca 30 minut (+ asi 15 minut interaktivní výklad) 

● Kupole o průměru 4 až 6 metrů (25 - 40 dětí)

● 50 Kč za jednoho účastníka – program bez výkladu lektora

● 60 Kč za jednoho účastníka – program s interaktivním výkladem lektora

●Účtujeme dopravné

● Bonus - pracovní listy, omalovánky

http://www.mobilniplanetarium.cz


BALÍČEK START 
INTERIÉR 

Cena 3.000 Kč
Plus dopravné z nejbližší pobočky 

- max. 60 dětí (3 promítání)
              nebo
- max. 50 dětí s interaktivním
 výkladem (2 promítání) 



Tři varianty rozměrů 
interiérových kupolí:
4 x 6 m, výška 2,5 m
5 x 7 m, výška 3,2 m
6 x 8 m, výška 3,3 m

●Pořady jsou v souladu s programem a cíli rámcových vzdělávacích programů 
MŠMT pro všechny úrovně vzdělávání v ČR

●Práce ve skupinách po max. 30 žácích, každá skupina může mít jiný program

●Doporučováno jako obohacující prvek pro přírodovědné i humanitní 
předměty, vhodné pro rozšíření EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova 
a osvěta)

●Ke všem filmům jsou k dispozici pracovní listy, se kterými učitelé mohou 
dále pracovat několik následujících vyučovacích hodin 

● Jedinečnost výkladů: profesionální software, unikátní ukázky (NASA a ESA), 
odbornost lektorů (jsme kolektivní člen České astronomické společnosti), 
inspirující a motivující přístup

●Po předchozí konzultaci je možné některé pořady promítat v anglické či 
ruské jazykové mutaci

●Přímé kontakty na přední univerzitní vědce - den vědy na Vaší škole



Cena 5.000 Kč
Plus dopravné z nejbližší pobočky

- max. 100 dětí (4 promítání)
              nebo
- max. 75 dětí s interaktivním
 výkladem (3 promítání) 

Rozměry kupole tzv. altán 
6 x 8 m, výška 5 m

BALÍČEK START 
EXTERIÉR 



TVŮRČÍ DÍLNY S 
ANIMÁTOREM 

●Minimálně 3 hodiny tvůrčích 
dílen s animátorem před kupolí 
Mobilního planetária v interiéru 
či exteriéru (kreativní 
vzdělávací hry na témata 
spojená s obsahy našich pořadů 
pro děti od 3 do 15 let)
●Pracovní a herní materiál 

(pracovní listy, omalovánky, 
kreativní vzdělávací úkoly a hry, 
křížovky, soutěže apod.)

Dva mobilní pracovní stoly a 
cca 10 míst pro děti od 3 do 
15 let

+420 777 447 721

info@mobilniplanetarium. cz

www.mobilniplanetarium.cz

http://www.mobilniplanetarium.cz
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