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Jméno dítěte: ……………………………………………….........                Turnus:…………………… 
 

 S sebou je nutno vzít pláštěnku, sportovní oblečení, pevnou obuv, kšiltovku, lahev s pitím 

                                  Zoo Brno nezodpovídá za ztrátu cenných věcí svěřených dětem 

 

 

 

 

Souhlas rodičů se samostatným dojížděním dítěte * 

 

Souhlasím se samostatným dojížděním svého dítěte ( jméno )  ………………………………………………. 

na akci „Letní prázdniny v zoo“ v 08,00 hod., souhlasím také se samostatným odjížděním svého dítěte v 17.00 

hod. ze Zoo Brno. 
 

 

Datum : ……………………………                                                ………………………………………………… 

                                                                                                                 podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

 

Prohlášení rodičů o doprovodu * 

 

Prohlašuji, že svého syna/dceru (jméno) …………………………………………………………………........... 

budu přivádět v 08.00 hod. a vyzvedávat v 17.00 hod. v době, kdy dítě bude navštěvovat akci „Letní 

prázdniny v zoo. Pokud si dítě v uvedenou hodinu nevyzvednu, zavazuji se uhradit náklady na dopravu svého 

dítěte do místa bydliště uvedeného na přihlášce. 

 
 

 

Datum : ……………………………..                                             ………………………………………………… 

                                                                                                                  podpis zákonného zástupce dítě 

*  zvolte jednu z možností           

             

 

 

 

Bezpečnostní pokyny * 
 

Rodiče byli seznámeni s bezpečnostními pokyny v zoologické zahradě, které jsou součástí přílohy. 
 

 

 

Datum : ……………………………..                                              ..……………………………………………. 

                                                                                                               podpis zákonného zástupce dítěte 
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Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
Prohlášení je provedeno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, § 9 

 

(odevzdává dítě v den nástupu na příměstský tábor) 

 
Prohlašuji, že můj syn – dcera 

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………..………………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte: …………………………………………….……………………………………………… 

Trvalé bydliště dítěte:……………………………………………………………………………………………… 

 

a) je zdravotně způsobilé k účasti na příměstském táboře a podrobilo se stanoveným  

     pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se  

     nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

b)  nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) 

c) v posledních 14 kalendářních dnech před nástupem do příměstského tábora nepřišlo  

     do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z  

     nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření 

 

Dále prohlašuji, že dítě není alergické na zvířata a že byl dítěti před nástupem na tábor pečlivě zkontrolován 

vlasový porost a nebyla zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid. 

 

Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora od .............................. do .......................... 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

 

Škody, které způsobí moje dítě v době trvání tábora, se zavazuji uhradit v plné výši a svým podpisem stvrzuji, 

že souhlasím s tím, že údaje o osobě uvedené na přihlášce může Zoo Brno uložit ve své databázi a případně je 

využít pro potřeby lékařského ošetření. Fotografie pořízené během pobytu mohou být vyvěšeny na veřejně 

přístupných místech (www stránky, nástěnky, tiskové a propagační materiály ...). 

 

Poznámka: za cenné předměty (hodinky, zlaté řetízky, MP3 přehrávače, mobilní telefony,fotoaparáty….…), 

které dáte dětem na tábor, neručíme. 

 

 

V Brně dne  …………………………….……     
                      (datum nesmí starší 24 hodin) 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte :  ……………..……………………………… 

Podpis zákonného zástupce dítěte :   ………………………………….. 
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LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
k účasti na zotavovací akci – letní příměstský tábor Zoo Brno 

(podle § 9 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. v zákoně 148/2004 Sb. ) 

pobyt v přírodě, sportovní hry, celodenní výlet, tábor je náročný na pozornost dítěte – delší odborný výklad u 

expozic, fyzický pohyb – chůze a pohyb po náročném terénu zoo,  

děti přijdou do styku se zvířaty – chlupy, peří, přírodniny 
 

Potvrzuji, že dítě: ........................................................................  narozen(a): ........................................................... 
    jméno, příjmení dítěte                          datum narození 

 

bytem: ............................................................................................................................................................................ 
adresa trvalého bydliště 

 

zdravovotní pojišťovna:…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 je k účasti na letním příměstském táboře  Zoo Brno: 

a) je zdravotně způsobilé
*
            

b) není zdravotně způsobilé
*
 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)
*
: ............................................................ 

................................................................................................................................................................. 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v 

průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 
 

 se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO
*
 - NE

*
  

 je proti nákaze imunní (typ/druh) ........................................................................................................ 

 má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) ....................................................................... 

 je alergické na ....................................................................................................................................... 

 dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ............................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
 

...............................................     ............................................................... 

     datum vydání posudku       podpis a razítko lékaře    
 

Poučení: Proti zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 

znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu 
zdravotnického zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. 

lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.  

 
 

Jméno a příjmení zák.zástupce: ..................................................................................................... 

Vztah k dítěti: ............................................................................................................................... 

Zák.zástupce převzal posudek do vlastních rukou dne: ................................................................. 

                   ....................................................... 
          podpis zákonného zástupce 

 
 

*
 Nehodící se škrtněte. 

 

Orámovanou část „Lékařského posudku“  vyplňuje zákonný zástupce dítěte. 

DŮLEŽITÉ! 



Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 

U Zoologické zahrady  46, 635 00 Brno 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ BRNO 
na vědomí rodičům 

 

 

S cílem zajistit co největší bezpečnost Vašich dětí při námi organizovaných akcích si dovolujeme předložit 

soupis bezpečnostních pokynů, jejichž dodržování budeme po dětech vyžadovat. 

 

Žádáme Vás tímto o spolupráci při vysvětlování uvedených pokynů dětem. 

 

Seznámení dětí s bezpečnostními pokyny v zoologické zahradě první den příměstského tábora provede hlavní 

vedoucí týdne (dne).  Formou příslušnou jejich věku budou děti poučeny, jak se mají chovat v areálu zoo, 

abychom si na společně strávený čas mohli odnést jen ty dobré vzpomínky. 

 

Seznámení s bezpečnostními pokyny bude probíhat dle níže uvedených bodů: 

 

1. Bezpečnost pohybu dětí ve správní budově zoo 

2. Bezpečnost při činnosti v místnosti 

3. Bezpečnost dětí při pohybu v areálu zoo 

4. Bezpečnost dětí při použití vláčku v zoo 

5. Bezpečnost dětí na Dětské zoo 

6. Bezpečnost dětí při návštěvě Stanice mladých přírodovědců (SMP) v zoo 

 

ad 1)  

Dodržování bezpečnosti pohybu dětí po chodbách správní budovy: neběhat po schodištích a chodbách, při 

přesunu na WC, do jídelny, kde je zajištěn pro děti pitný režim. 

 

ad 2) 

a) v zimním období nesahat na topná tělesa  

b) nevyklánět se z okna, nestoupat na parapety 

c) neběhat v místnosti, pozor na hrany nábytku, skleněné plochy (okna, dveře), vlhké lino atd. 

d) bez dovolení vedoucího nemanipulovat s předměty (klubovna a sál – přírodniny) 

e) nesahat a nic nedávat do zásuvek elektrického proudu 

 

ad 3) 

a) seznámení dětí se směrem, trasou a cílem přesunu, ohled na dodržování normy zátěže (nepřeceňování  

    fyzické zdatnosti dětí) 

b) bezpečnost při chůzi po pěších cestách – bez povolení vedoucího neopouštění vyznačených cest (neběhat,  

    nechodit po obrubnících, nevěšet se na zábradlí a ohrady u expozic) 

c) dodržování bezpečnosti u expozic – bez povolení vedoucího nesahat do expozic a na zvířata  

d) nechodit bez povolení vedoucího do zázemí zoo 

e) bezpečnosti při soutěžích a hrách pro děti v areálu zoo – důsledně poslouchat pokyny vedoucího 

f) bez vědomí vedoucího děti neopouští areál zoo 

 

ad 4) 

a) poučení dětí o chování při nástupu do vláčku a jízdě ve vláčku 

b) nutnost vyčkat na nástupišti ve skupině s vedoucím (neběhat) 

c) hromadný nástup dětí do vláčku až po jeho zastavení na pokyn vedoucího 

d) nevstávat za jízdy, nepřesedat si na jiná místa, nevysunovat končetiny těla, nevyklánět se a nevyhazovat  

    předměty z vláčku 

 f) vystupovat z vláčku až po jeho úplném zastavení na nástupišti na pokyn vedoucího  
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ad 5) 

a) při použití dětských atrakcí na Dětské zoo (prolézačky atd.) nelézt do velkých výšek (určí vedoucí),  

    neskákat na hracích zařízeních, při houpání na houpačkách dávat pozor, aby v blízkosti houpačky nebylo   

    další dítě 

b) klidný pohyb mezi zvířaty, zvířata nehonit, nestresovat 

c) nekrmit zvířata 

d) jízdu na ponících provádět pouze pod dohledem chovatelů a vedoucích tábora 

 

ad 6) SMP 

a) při vstupu na SMP dodržovat pokyny vedoucího 

b) neopouštět budovu SMP bez povolení vedoucího 

c) dodržovat pokyny při manipulaci a krmení zvířat chovaných na SMP, bez dovolení vedoucího nesahat  

    na zvířata, zdůraznění možnosti pokousání chovanými zvířaty (fretky, králíci, morčata, osmáci, skunk,     

    pískomilové, leguán, hadi atd.) 

d) pokyny jak chystat a krájet žrádlo pro zvířata 

e) vysvětlení pravidel práce s nástroji a nářadím, po použití uložení na určené místo 

f) bezpečnost při úklidu po krmení – neběhat s úklidovým nářadím (smeták, lopatka, kbelík) 

g) průběžné uklízení odpadu do vyhrazených nádob k likvidaci (popelnice na vyhrazeném místě před SMP) 

h) před odchodem ze SMP zkontrolovat uzavření klecí se zvířaty 

 

 

 

 
Datum : ……………………..                                                   …………………………………………………...                                podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

 

 
 


