
Výukové ekologické programy 
Poprvé v tomto školním roce, a sice 14. září, přijdou do Zoo Brno, aby absolvovali výukový 
ekologický program, dva kolektivy. Děti z mateřské školy v Jinačovicích se přihlásily na 
program Znáš domácí zvířata? a studenty Biskupského gymnázia zaujal program Etologie. 
Zoo Brno nabízí ve školním roce 2006/07 osmnáct výukových programů, mezi nimiž si 
mohou vybrat žáci či studenti jak mateřských či základních, tak i škol středních.   
 Jednotlivé školy v Brně a okolí se o nabídce výukových programů dozvědí 
z pozvánek, které jim zoo zasílá elektronickou poštou. Poté, co si vyberou vhodný program 
doplňující učivo biologických předmětů, objednají si závazný termín návštěvy zoo. Děti, které 
přijdou do zoo na výukový program, platí vstupné 30 Kč, pedagogický dozor má vstup volný 
O programy je velký zájem, v současné době objednáváme školy už na jaro 2007. Děti vítají, 
že v zoo mohou strávit hodinu přírodopisu jinak než ve školní lavici. Nabízíme jim možnost 
vidět zvířata na vlastní oči a dozvědět se o nich víc, než co je napsáno v učebnici. 
 Každý program je koncipován do dvou částí, celková délka představuje dvě vyučovací 
hodiny. První část probíhá v audiovizuálním sále ve správní budově zoo. Přednášku 
doplněnou dotazy pracovník zoo zpestřuje ukázkou živého zvířete a přírodnin, spouští 
powerpointovou prezentaci či promítá videosnímek. Druhou část programu děti absolvují 
v areálu zoo, na závěr vyplní znalostní test, takzvaný pracovní list.  
 V programech pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol se děti například 
dozvědí, jak chovat doma živá zvířátka, seznámí se s plemeny hospodářských zvířat, 
zrekapitulují si život v přírodě v průběhu roku či zjistí, které rostliny a živočichové žijí 
v různých podnebných pásech. Základní a střední školy projevují největší zájem o výukové 
programy Naši savci a Ptáci II (dravci a sovy), které se týkají fauny České republiky. Dále si 
oblíbily programy Zvířata Afriky, Jsou nám opravdu podobné?, Etologie a Význam zoo. 
Výukové programy začala Zoo Brno nabízet školám v roce 1997, v době nástupu nového 
vedení. Práci s mládeží se však věnuje od svého otevření před více než padesáti lety. 

Zoo Brno spolupracuje i s vysokými školami. Pro studenty těchto škol připravuje 
přednášky a prohlídky zoo s odpovídajícím odborným výkladem. O praktickou výuku 
studentů Veterinární a farmaceutické univerzity se stará veterinář Zoo Brno MVDr. Stanislav 
Mazánek, Ph.D. Na odborné exkurze přišli v minulém školním roce do zoo studenti 
přírodovědecké, pedagogické a filozofické fakulty. Studenti pedagogické fakulty si v rámci 
seminární práce sestavili vlastní výukový program a s žáky si jej v zoo vyzkoušeli. Studenti 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity docházejí do zoo na výuku etologie.  
  
 
Zooterapie ve speciální škole Elpis 
Od počátku školního roku 2003/04 spolupracuje Zoo Brno se státní Speciální školou pro žáky 
s více vadami Elpis v Brně-Židenicích. V tomto zařízení se nacházejí dvě třídy  mateřské 
školy speciální a šest tříd základní školy speciální, ve kterých se vzdělávají děti mentálně a 
tělesně postižené, děti s Downovým syndromem a děti s autistickými rysy. Zoo spolupracuje 
s Elpisem na poli zooterapie, což je léčba pomocí kontaktu se zvířaty. Jejím prostřednictvím 
lze pozitivně  ovlivnit prožitky a chování člověka, zejména mentálně či tělesně postiženého.  

Pracovnice propagačně vzdělávacího úseku zoo jednou týdně dopraví do Elpisu 
několik zvířat ze Stanice mladých přírodovědců – králíky, morčata, želvy, fretky a kunu, s 
nimiž pak děti z Elpisu pozvolně seznamuje. Pracovnice zoo, graduovaná v oboru speciální 
pedagogika, v autistické třídě speciální školy praktikuje léčbu pomocí kontaktu se zvířaty. V 
ostatních třídách přidává k zooterapii výukový program se zvířaty, doplňující učivo pomocné 
školy. To se člení podle ročních období a probíhá jak v učebnách školy, tak v její zahradě.  



U autistů s různým stupněm mentální retardace, pro něž jsou vypracovány individuální 
plány zooterapie, se brzy po jejím zahájení začal vyvíjet emotivní vztah ke zvířatům, znatelný 
v chování: děti projevovaly radost, smály se a dosahovaly dosud nevídaných výkonů. 
Například středně retardovaný Tomáš (ročník 1986), který dosud mluvil jen tiše a na otázky 
odpovídal jednoslovně, se naučil mluvit hlasitě a tvořit jednoduché věty. Také u ostatních 
žáků pomocné školy vymizel ostych před zvířaty, uvolnilo se jim svalového napětí,  rozšířila 
emoční sféra, zlepšila komunikativnost. 

Děti z Elpisu přijíždějí dvakrát do roka do zoo na exkurzi a také na vánoční besídku, letos 
také měly navíc možnost účastnit se jednoho týdenního turnusu Prázdnin v zoo. 

 
 

 
Bizoni v novém výběhu 
Nově upravený výběh bizonů bude otevřen 16. září za přítomnosti Miroslava Hoška, 
náměstka primátora. Slavnostní akt, při němž zahraje, zazpívá a zatančí skupina Hau Kola, 
zabývající se indiánským folklorem, začíná ve 14 hod.. Po vystoupení Hau Koly se bude u 
výběhu opékat jehněčí a vepřové. 
 V rozšířeném výběhu zmizelo nevzhledné kovové zábradlí, podél návštěvní trasy 
odděluje zvířata a lidi jen příkop. Zbývající zábradlí na protilehlé straně výběhu zakryla 
dřevěná ohrada. Seník dostal novou podobu, za ním vyrostla malá indiánská vesnice složená 
z několika tee-pee. Ve výběhu návštěvníci uvidí skupinu bizonů v tomto složení: samec, tři 
samice, roční jalovice a letošní mládě (také samička).                                      Eduard Stuchlík 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


