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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)
2)
3)
4)
5)
6)

Bezpečnost pohybu dětí ve správní budově zoo
Bezpečnost při činnosti v místnosti
Bezpečnost dětí při pohybu v areálu zoo
Bezpečnost dětí při použití vláčku v zoo
Bezpečnost dětí na Dětské zoo
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
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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
e) vystupovat z vláčku až po jeho úplném zastavení na nástupišti na pokyn vedoucího

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

Jméno dítěte:
__________________________________________________________________________________
Odborná skupina / kroužek:
__________________________________________________________________________________

Prohlašuji, že jsem se seznámil s bezpečnostními pokyny v Zoo Brno.

V ________________ dne __________________

___________________________________
podpis zákonného zástupce dítěte
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