
PŘIHLÁŠKA NA „PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA HLÍDCE“ PŘI ZOO BRNO 
A STANICI ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 
          U ZOOLOGICKÉ ZAHRADY 46, 635 00 BRNO 

TÝDEN OD …………..DO………….2017 
    pro děti od 6 do 12 let (absolvovaná 1. třída je podmínkou) 

pobyt v ZOO, pobyt v přírodě, sportovní hry, celodenní výlet, rukodělné činnosti 

Program začíná ráno v 8.00 a končí v 17.00. Sraz dětí je nejdříve v 7.45 v mateřském centru v přízemí SEV 
Hlídka. 
V ceně tábora je zahrnut oběd a pitný režim. Upozorňujeme rodiče, že není v našich silách 
zajistit dětem diety nebo měnit jídla dle chuti dětí, obědy jsou předem objednané (potravinové 
alergie pište do přihlášek). Dále je v ceně tábora pedagogický a zdravotní dozor, program 
tábora, včetně vstupů, celodenní výlet a pojištění dětí. 

S sebou je nutno vzít pláštěnku, sportovní oblečení, pevnou obuv, kšiltovku, láhev 
                       s pitím, svačinky, batůžek a přezůvky 
       SEV Hlídka nezodpovídá za ztrátu cenných věcí svěřených dětem. 

Cena týdenního pobytu je 2.000 Kč. 

Platbu za účast dítěte je nutné provést nejpozději do 20. května 2017. 
V případě, že částka nebude uhrazena, bude rezervace automaticky zrušena a místo bude nabídnuto 
dalšímu zájemci. Při placení je nutné uvést variabilní symbol!!! 

Pobyt můžete uhradit: 
   bezhotovostně převodem na účet číslo: 372604403/0300 ČSOB 
    

Přihlášku, všechny přiložené dokumenty, včetně kopie zdravotní 
karty pojišťovny zašlete naskenované e-mailem do 20. května 2017. 
Prohlášení zákonného zástupce odevzdejte v den nástupu vašeho dítěte 
na tábor s datem nástupu na tábor. 

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

Datum narození……….…………… 

Bydliště………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna……………………… 

PSČ………………….……..... 

Kontakt na rodiče v pracovní době (jméno, telefon do zaměstnání, domů) 

………………………………………………............................................................................................ 
Kontakt na odpovědnou osoba pro případ nedostupnosti rodičů (jméno, telefon) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Další informace na tel: 725 176 311 – Středisko ekologické výchovy Hlídka, Hlídka 209/4, 

602 00 Brno 



Souhlas rodičů se samostatným dojížděním dítěte * 

Souhlasím se samostatným dojížděním svého dítěte 

(jméno)…………………………………………… 
na akci „Příměstský tábor na SEV Hlídka“ v 08,00 hod. Souhlasím také se samostatným 
odjížděním svého dítěte v 17.00 hod. ze SEV Hlídka, popřípadě v 16.30 ze Zoo Brno. 

Datum: ………… Podpis zákonného zástupce: ………………………… 

Prohlášení rodičů o doprovodu * 

Prohlašuji, že svého syna/dceru (jméno) ……………………………………………………….. 
budu přivádět v 8.00 a vyzvedávat v 17.00 v době, kdy dítě bude navštěvovat akci „Příměstský 
tábor na SEV Hlídka“. Pokud si dítě v uvedenou hodinu nevyzvednu, zavazuji se uhradit 
náklady na dopravu svého dítěte do místa bydliště uvedeného na této přihlášce. 

Osoba zastupující zákonného zástupce k předání a převzetí dítěte v předem určeném čase: 

Jméno a příjmení: …………………………………………………… 
Bydliště: …………………………………………………………….. 
Číslo OP: ………………………………………………………….... 
Vztah k dítěti:……………………………………………………….. 

Datum: ………….. Podpis zákonného zástupce:…………………………... 

* zvolte jednu z možností 

Bezpečnostní pokyny Zoo Brno pro SEV Hlídka 
Rodiče byli seznámeni s bezpečnostními pokyny na SEV Hlídka, které jsou součástí přílohy č. 1 a svým podpisem 

stvrzují, že informovali své dítě. 

Datum: ……………… Podpis zákonného zástupce:…………………………….. 



Prohlášení zákonného zástupce dítěte 

Prohlášení je provedeno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, § 9 

(odevzdává dítě v den nástupu na příměstský tábor s datem nástupu 

na 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 na příměstský tábor 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 bylo dítě před nástupem na tábor pečlivě 
Zkontrolováno a nebyla u něj zjištěna přítomnost vši dětské ani živých či mrtvých hnid. 

Dítě je schopno zúčastnit se příměstského tábora od .............. do…............. 2017 

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 
– SEV Hlídka 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: ……………………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: 

………………………………………………………… 

Podpis zákonného zástupce dítěte: 

…………………………………………………………. 



LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 

k účasti na zotavovací akci – letní příměstský tábor pořádaný Zoo Brno na SEV Hlídka 
(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, rukodělné činnosti 

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

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

číslo zdravotní pojišťovny:………………………………………………………………………………. 

 je k účasti na letním příměstském táboře pořádaném Zoo Brno na SEV Hlídka: 
a) je zdravotně způsobilé* 
b) není zdravotně způsobilé* 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) 

Důležité 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, jmenovka lékaře Razítko zdravotního zařízení 

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, popřípadě jména a příjmení oprávněné 

osoby:………………………………………………………........................................................ 

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

Vztah k posuzovanému dítěti: ……………………………………………. 

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ………………………………… 

…………………………………………………………….. 
                           podpis oprávněné osoby 

* Nehodící se škrtněte. Orámovanou část „Lékařského posudku“ vyplňuje zákonný zástupce dítěte. 



Příloha č. 1 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ZOO BRNO 

pro SEV Hlídka 
 

 
na vědomí rodičům 

 

 

S cílem zajistit co největší bezpečnost Vašich dětí při námi organizovaných akcích si 
dovolujeme předložit soupis bezpečnostních a provozních pokynů, jejich dodržování budeme po dětech 
vyžadovat.  

Žádáme Vás tímto o spolupráci při vysvětlování uvedených pokynů dětem. 

Seznámení dětí s bezpečnostními pokyny na Středisku ekologické výchovy Hlídka (dále jen 
SEV) provede první den příměstského tábora hlavní vedoucí tábora. Formou příslušnou jejich 
věku budou děti poučeny, jak se mají chovat v budově, na zahradě a při pobytu mimo areál. 

Seznámení s bezpečnostními pokyny bude probíhat dle níže uvedených bodů: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bezpečnost pohybu dětí na SEV Hlídka 
Bezpečnost při činnosti v místnosti a provozní pokyny pro pobyt v herně mateřského centra 
Bezpečnost dětí při pobytu venku a na zahradě SEV Hlídka 
Bezpečnost dětí při návštěvě Zoo, použití vláčku v Zoo 
Bezpečnost dětí na herních prvcích SEV Hlídka, hrad Špilberk, Dětské zoo 

ad 1) 
    a) Dodržování bezpečnosti pohybu dětí po chodbách SEV Hlídka: neběhat po schodištích 
       a chodbách, při přesunu na WC. 
    b) Chovat se k ostatním účastníkům čestně a kamarádsky, dbát pravidel slušného chování 
    c) Řídit se po celou dobu konání tábora pokyny vedoucích 
    d) Dodržovat denní režim, táborový řád a účastnit se programu 
    e) Nepoužívat vulgární výrazy 
    f) Nevzdalovat se bez vědomí vedoucího z vymezeného prostoru, kde probíhá táborová 
       činnost (třeba na WC) 
    g) Každé poranění či zdravotní problém ihned hlásit vedoucímu 
    h) Společné prostory udržovat v čistotě a pořádku 
    i) Nepoškozovat zapůjčené zařízení a pomůcky 
    j) Chránit přírodu 
    k) Nechodit bez povolení vedoucího do ostatních prostor SEV (sklepení, kotelna, 
       kuchyňka, vrchní patro…) 
    l) Nenosit na tábor zbytečné cennosti, větší finanční částky, nebezpečné hračky nebo 
       pomůcky (kapesní nože, zápalky apod.) 
    m) Je přísně zakázáno užívání či držení jakýchkoliv návykových látek 



 

ad 2) 
a) Dbát na bezpečnost sebe a druhých při manipulaci s předměty a materiálem 
b) Nevyklánět se z oken, nestoupat na parapety, neodstraňovat zábrany na oknech, dveřích… 
c) Neběhat v místnosti, pozor na hrany nábytku, skleněné plochy (okna, dveře), vlhké lino atd. 
d) Bez dovolení vedoucího nemanipulovat s připravenými předměty a výukovými pomůckami 
e) Nesahat a nic nedávat do zásuvek elektrického proudu 
f) Upozornit na závadu, nevhodnou manipulaci, chování 
g) Nepouštět elektrické spotřebiče a nemanipulovat s nimi 

h) Na koberec v herně mateřského a informačního centra není dovolen vstup v obuvi 

i) Svršky, obuv a jiné osobní věci si návštěvníci musí odkládat v šatně 

j) V herně na koberci je zakázáno jíst a pít. Jakékoliv občerstvení je možno konzumovat výhradně u stolečků 

k) Před odchodem dítě zajistí úklid hraček na svá místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. h) Na koberec v herně mateřského a informačního centra není dovolen vstup v obuvi. 

 

ad 3) 
a) Seznámit děti se směrem, trasou a cílem přesunu, brát ohled na dodržování normy zátěže 
    (nepřeceňovat fyzickou zdatnost dětí) 
b) Bezpečnost při chůzi přes vozovku a cestách pro pěší – bez povolení vedoucího neopouštět 
    vyznačené cesty (neběhat, nechodit po obrubnících, nevěšet se na zábradlí, neničit okolní 
    přírodu) 
c) Dodržovat bezpečnost na zahradě SEV Hlídka – bez povolení vedoucího natrhat 
    a nekonzumovat plodiny, nevylézat na hradby, nestoupat na prosklené plochy 
d) Dodržovat bezpečnost při soutěžích a hrách – důsledně poslouchat pokyny vedoucího 
e) Bez vědomí vedoucího děti neopouští areál SEV. 

ad 4) 
a) Poučení dětí o chování a bezpečnosti při cestě MHD, chůzi po komunikaci, nástupu do 
    vláčku a jízdě ve vláčku 
b) Vždy vyčkat na pokyny vedoucího, čekat na nástupištích ve skupině s vedoucím (neběhat) 
c) Hromadný nástup dětí do tramvaje (vláčku) určenými dveřmi 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 tramvaje (vláčku) až po jejím úplném zastavení na nástupišti. Vystupovat až 
    na pokyn vedoucího 
f) V ZOO se pohybovat pouze po vyznačených cestách, neporušovat zákazy 

ad 5) 
a) Při použití dětských atrakcí (prolézačky atd.) Nelézt do velkých výšek (určí vedoucí), 
b) Prvky používat pouze k činnostem, ke kterým byly určeny, dbát na svoji bezpečnost 
    a bezpečnost druhých 
c) Záměrně neničit vybavení 
d) Klidný pohyb mezi zvířaty, zvířata nehonit, nestresovat 
e) Nekrmit zvířata 
f) Jízdu na ponících provádět pouze pod dohledem chovatelů a vedoucích tábora 


