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19. Závěrečná ustanovení

Orlosupí pravidla jsou závazná pro všechny členy i pro případné externí účastníky našich 
akcí. Podepsáním přihlášky (do oddílu, na akci, ...) dává rodič (zákonný zástupce) najevo, že 
se seznámil s těmito pravidly a souhlasí s nimi. (Tato skutečnost je na uvedeném dokumentu 
zmíněna).

V Praze 31.08.2017

OrlosupíOrlosupí
PravidlaPravidla
Pravidla oddílu MOP Orlosupi

 a Chovatelského kroužku Zoo Praha Orlosupi

Platná od 1. 9. 2017
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1. Úvod

Orlosupí pravidla nemají za cíl nikoho zbytečně omezovat. Vycházejí z pravidel slušného 
chování a jejich cílem je zajistit hladký průběh činnosti oddílu.

2. Kdo jsme

Mladí ochránci přírody Orlosupi (MOP Orlosupi) a Zookroužek Orlosupi jsou vzájemně 
spolupracující oddíly. Není podmínkou být členem obou. Zookroužek se schází na běžných 
oddílových schůzkách v areálu ZOO Praha, zatímco hlavní náplní MOP je, kromě běžných 
schůzek, víkendová terénní činnost. Oddílové schůzky probíhají společně.

Oddíl MOP Orlosupi je pobočný spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku u Městského 
Soudu Praha, odd.L, vl. 27390. Zároveň je součástí velkého celku MOP, jež je veřejně 
prospěšný spolek s celostátní působností v oblasti „práce s dětmi a mládeží“ (dle terminologie 
nového zákoníku).

MOP Orlosupi má vlastní právní osobnost (dříve právní subjektivitu).

2.1. MOP Orlosupi

Hlavní aktivitou MOP Orlosupi je mimoškolní 
činnost kolektivu dětí a mládeže. Zvláště pak 
celovíkendové a vícedenní akce v přírodě (včetně 
akcí prázdninových). Na nich si členové mohou 
v praxi vyzkoušet znalosti nabyté na oddílových 
schůzkách. Nejedná se pouze o „suché bádání“, ale 
pro účastníky je vždy připraven tématický program 
(v létě celotáborová hra), včetně základů táborničení 
a pobytu v přírodě.

Běžné schůzky probíhají každé úterý v areálu 
Zoologické zahrady hlavního města Prahy 
v kooperaci se Zookroužkem. 

2.2. Zookroužek – Orlosupi

Kroužek neslouží k tomu, aby děti učil základy 
přírodovědy. Je učen pro děti, které chtějí aktivně 
rozvíjet svoje znalosti, nebo se hlouběji zajímají 
o konkrétní obor. Nejsme tudíž „hladiči králíčků 
a morčátek“, nýbrž přírodovědci a chovatelé, kteří se 
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14. Internetové stránky

MOP Orlosupi a Zookroužek Orlosupi má také vlastní internetové stránky na adrese www.
orlosupi.cz. Zde naleznete aktuální informace o dění: novinky, pozvánky na plánované akce, 
informace o vedoucích, nejrůznější dokumenty ke stažení (přihlášku do oddílu, přihlášky na 
tábory, bezinfekčnost, Orlosupí pravidla, oddílový časopis Atlas včetně starších čísel …), 
fotogalerii, stručnou historii oddílu a mnohé další. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. 

15. Ochrana osobních údajů

Spolek MOP Orlosupi je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 
00047515 a garantuje jejich nezneužití. 

16. Dokumentace činnosti

Během činnosti MOP a Zookroužku je pořizována dokumentace (fotografi e, zprávy 
z činnosti apod.) za účelem dokumentace a propagace činnosti oddílu. Odevzdáním přihlášky 
rodiče dávají souhlas, že fotografi e nebo videa s jejich dítětem mohou být použity pro 
prezentaci a propagaci oddílu (ať již v galerii na webových stránkách, nebo jako ilustrační 
foto v časopise Atlas).

17. Vedoucí

Vedoucí Orlosupů jsou kvalifi kovaní vedoucí, případně profesí chovatelé. 

18. Kontakty

Klubovna: Zoologická zahrada hlavního města Prahy – Gočárovy domy – galerie (bez 
možnosti doručení pošty)
Poštovní kontakt Zookroužku: Zoologická zahrada hl. města Prahy, U Trojského zámku 
3, 171 00 Praha 7
Poštovní kontakt MOP: MOP Orlosupi, Ke Školce 81, 278 01 Dolany nad Vltavou
Sídlo MOP: MOP Orlosupi Okořská 346/7, 182 00 Praha 8 Čimice
www stránky: www.orlosupi.cz
e-mail: orlosupi@orlosupi.cz
Pro dotazy preferujeme e-mailové spojení, jelikož velká část vedoucích pracuje v Zoologické 
zahradě se zvířaty a tudíž ne vždy může telefon zvednout. Navíc z oddílového e-mailu se 
zpráva přepošle většině vedoucích, což urychlí naši odpověď.
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10. Postup při porušení

Méně závažné kázeňské problémy a přestupky pravidel řeší vedoucí s jednotlivými členy 
individuálně. Vycházíme z předpokladu, že každý je naším členem dobrovolně, a tudíž má 
sám zájem na, pokud možno bezproblémovém fungování oddílu. O opakovaných nebo 
vážnějších přestupcích jsou informováni rodiče, a pokud problém přetrvává, následuje 
ukončení členství. 

11. Léky a zdravotník

Pokud bere kterýkoliv účastník akce léky nebo potravinové doplňky, rodiče je odevzdají 
před započetím akce zdravotníkovi, nebo vedoucímu akce. Žádný účastník nesmí mít u sebe 
léky bez vědomí zdravotníka (ani imudon, zyrtec, vitamíny apod.). Zároveň jsou všichni 
účastníci povinni zdravotníkovi (případně hlavnímu vedoucímu akce) hlásit všechna zranění, 
případně projevy onemocnění. Poté se řídí jeho pokyny.

Zdravotník po každé akci informuje o úrazech a zdravotním stavu dětí rodiče. Na 
táborech zdravotník vede zdravotní deník, kde jsou záznamy o všech onemocněních či 
úrazech a postupu při léčbě. Po táboře dostanou rodiče každého účastníka formulář s údaji 
o svém dítěti (např. včetně záznamů o klíšťatech).

12. Rozchody na akcích (výpravy, víkendovky, tábory)

Rozchody se stávají součástí programu akcí ve městech, nebo výprav do ZOO. Před 
rozchodem je vymezen prostor, kde se smějí účastníci pohybovat a kam naopak chodit 
nesmějí. Účastníci se pohybují zásadně ve vícečlenných skupinách, kde má vždy alespoň 
jeden člen hodinky. Vždy je dán pevný čas rozchodu – od kdy do kdy – a místo srazu. 

13. Časopis Atlas

Vedoucí a členové oddílu zpracovávají časopis Atlas, který má za cíl informovat všechny 
členy MOP a Zookroužku, rodiče i širokou veřejnost o aktuálním dění v oddíle (a také 
je pobavit). Jsou zde shrnuty vždy všechny důležité aktuality týkající se chodu Orlosupů 
i novinky ze ZOO. V časopise si můžete přečíst reportáže z akcí minulých, pozvánky na 
budoucí akce, tématické články, nejrůznější zajímavosti, … Všichni členové oddílu dostávají 
na schůzkách Atlas v tištěné podobě, pro ostatní je k dispozici ke stažení na našich webových 
stránkách. Na obsahu každého čísla se mohou podle svých možností a chuti podílet i členové 
Zookroužku a MOP. 
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o ně dokáží správně postarat. Kroužek se schází na pravidelných úterních schůzkách v areálu 
Zoologické zahrady hlavního města Prahy, v klubovně Gočárovy domy. Zde se věnujeme 
prohlubování znalostí z oblasti zoologie, etologie zvířat a chovatelství. Díky umístění klubovny 
máme možnost si vše ukázat i prakticky přímo v ZOO. Členové krouýku se zároveň učí, že 
dobrému přírodovědci a zoologovi nestačí jen encyklopedické znalosti o zvířatech, ale že musí 
pochopit i základní fungování přírody, základy ekologie a zeměpisu. Za tímto účelem pořádá 
kroužek jednodenní výpravy do jiných zoologických zahrad, nebo ve spolupráci s MOP za 
pozorováním živočichů v jejich přirozeném prostředí.

3. Schůzky

Schůzky nováčků se konají v úterý od 15.30 do 17.00 hodin. Jsou určeny dětem od 
osmi let (je možné případně domluvit výjimku), které umějí samostatně číst a psát, rozumí 
základnímu textu a mají alespoň základní přehled v oblasti přírodovědy.

Schůzky zkušenějších přírodovědců se konají v úterý od 17.00 do 18.30 hodin. Jsou 
určeny pro děti, které již Orlosupy navštěvovaly. Program schůzek tudíž počítá s určitými 
hlubšími znalostmi (opět je možné, v ojedinělých případech a po domluvě s vedením oddílu, 
přejít do skupiny pokročilých rovnou, nebo dříve než za rok).

Schůzky probíhají v areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy v klubovně 
Gočárovy domy – galerie.  

3.1. Příchod na schůzku

Sraz před každou oddílovou schůzkou je na hlavní bráně do ZOO. Zde v určený čas čeká 
vedoucí a děti odvede na místo, kde bude schůzka probíhat.

Pokud člen ví, že se na příchodu opozdí, je povinen informovat vedoucího (nejlépe sms, 
někdy není možné, aby vedoucí zvedl telefon, pokud zrovna zodpovídá otázky dětí nebo 
rodičů). Skupina obvykle čeká maximálně 5 minut. Není možné, aby se vedoucí vracel pro 
opozdilce, jelikož je v tu dobu zodpovědný za přítomné členy. Cesta z klubovny na bránu 
trvá 10 minut ostré chůze. Není tudíž možné, nechat ostatní 20 minut bez dozoru. Je také 
nemožné, vracet se pro jednoho opozdilce s celou skupinou, to by značně narušilo program. 
Jestli pozdě příchozího vpustí ochranka do areálu samotného, je čistě na jejím uvážení, 
ale u mladších členů je to nepravděpodobné (již kvůli zmíněné vzdálenosti klubovny od 
brány). Prosíme, pokuste se respektovat, že nám jde především o hladký průběh programu 
a bezpečnost dětí.
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3.2. Odchody ze schůzek

Kdo může dítě vyzvedávat, či zda odchází po schůzkách domů samo, je uvedeno na 
přihlášce. Pokud nastane jakákoli změna, rodiče o ní informují vedoucího (kteréhokoli – 
informaci se vzájemně předají) podepsaným lístkem. Taktéž, pokud se jedná o mimořádný 
odchod (ukončení schůzky dříve).

3.3. Omlouvání ze schůzek

Členové zookroužku i MOP jsou povinni se ze schůzek předem omlouvat, pokud vědí, 
že se nemohou dostavit.

Když je z jakéhokoli důvodu avizována nižší účast dětí (chřipkové období, školy 
v přírodě…), vedoucí přizpůsobí program tak, aby odpovídal počtu účastníků. Pokud ovšem 
nepřítomní nejsou předem omluveni, značně to naruší průběh schůzky už jen tím, že skupina 
zbytečně čeká na bráně na opozdilce (kteří ovšem nedorazí). Navíc program připravený pro 
větší počet dětí nemusí být vždy vhodný pro menší skupinu.

3.4. Návštěvy chovatelských zázemí

Návštěvy v zázemích jsou nadstandardní 
součástí schůzek. Nemohou být ovšem 
garantovány všem členům. Do zázemí chodí 
členové obvykle v menších skupinách (po třech až 
pěti) a vždy v doprovodu vedoucího a chovatele. Návštěv, 
popřípadě i praktické pomoci v zázemí se účastní pouze 
členové, kteří dodržují oddílová pravidla a povinnosti členů (viz 
Povinnosti členů). 

3.5. Poškozování vybavení klubovny nebo chovatelského zázemí

Povinností všech členů je nakládat šetrně se zařízením a materiálem, aby 
nedocházelo k jeho poškození či zničení. Všechna poškození vybavení se hlásí 
bezprostředně vedoucímu. Úmyslně poničený materiál (například při nekázni – 
„blbnutí“ – mimo jiné: pastelky, fi xy, ale i pracovní nářadí) je povinen nahradit, a to 
buď kus za kus, nebo fi nančně.
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8. Práva členů Zookroužku a MOP

Účastnit se oddílových schůzek a jednodenních akcí

Účastnit se oddílových vícedenních akcí za sníženou (dotovanou) cenu (týká se členů MOP)

Účastnit se táborů za sníženou cenu (týká se členů MOP)

Získávat bezplatně oddílový časopis Atlas v tištěné podobě

Získávat bezplatně další materiály poskytované organizací MOP a ZOO Praha

Přispívat do oddílového časopisu, ať již textem nebo ilustracemi a podílet se tak na jeho 
podobě

Možnost využívat oddílovou knihovnu a sbírky

Navrhovat vedoucím zajímavá místa na výpravy či víkendovky

Každý člen MOP je automaticky úrazově pojištěn v rámci hromadného pojištění MOP

Každý člen MOP po odevzdání pasové fotografi e obdrží oddílovou průkazku (mimo jiné 
slouží v autobuse k prokázání věku)

V případě dodržování pravidel (a povinností člena) se účastnit návštěv chovatelských zázemí

9. Povinnosti členů

Seznámit se Orlosupími pravidly a řídit se jimi

Respektovat vedoucí a instruktory a řídit se jejich pokyny

Před táborem se zúčastnit alespoň jedné víkendové akce

Docházet na schůzky (včas)

V případě, že nemůžete na schůzku, je povinností člena se s předstihem omluvit

Nosit na všechny akce oddílovou průkazku, nebo jiný doklad s fotografi í dokladující věk. 

Chovat se přátelsky a slušně ke všem členům oddílu i ostatním lidem

Slušně zdravit všechny zaměstnance Zoo

Při pohybu po ZOO (a obzvláště v zázemí) poslouchat pokyny chovatelů

Chovat se šetrně k přírodě a svému okolí na oddílových akcích i mimo ně 

Chovat se k inventáři klubovny tak, aby nedošlo k jeho poškození

Chovat se na oddílových akcích (i mimo ně) tak, aby nebylo poškozeno jméno oddílu

Uhradit registrační poplatek ve stanoveném termínu (příspěvek Zookroužku do konce září, 
registrace MOP do konce ledna)
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5.5. Stravování na akcích

Na jednodenních akcích a výpravách jedí děti z vlastních zásob. Na víkendových 
a vícedenních akcích (včetně tábora) platí, že děti si berou s sebou jídlo na cestu a první 
večer. Ostatní jídla zajišťuje vedení oddílu. Jídelníček bývá sestaven tak, aby byl vyvážený 
a odpovídal ročnímu období a zátěži dětí během akce. V jídelníčku se také nenachází obecně 
neoblíbená jídla, která by děti stejně nejedly. Samozřejmě je nutné brát v úvahu podmínky 
a charakter ubytování.

5.6. Kapesné

Jelikož jízdné a vstupy na akcích jsou zpravidla zahrnuty v ceně, je zbytečné brát si 
s sebou větší částku peněz. Na celovíkendových akcích se většinou do „civilizace“ ani 
nedostaneme. U delších pobytů, včetně tábora proto doporučujeme částku zhruba kolem 300 
Kč, která by měla stačit na pohledy, turistické známky případně v létě na zmrzlinu.

6. Tábor

O letních prázdninách pořádá oddíl MOP zpravidla dvoutýdenní tábor do stanů 
s podsadou. Pro letní tábor platí v podstatě tatáž pravidla, jako pro ostatní akce. S táborovým 
řádem a bezpečnostními pravidly jsou účastníci seznámeni hned první den tábora. 

Datum závazného přihlášení a platby je uvedeno v přihlášce, kterou děti obdrží spolu 
s časopisem Atlas, a která je v dokumentech ke stažení na našich stránkách. 

V případě vážného kázeňského přestupku (alkohol či jiné omamné látky, hrubá nekázeň 
apod.) je účastník akce poslán na náklady rodičů domů, a to bez nároku na fi nanční či jinou 
náhradu za nevyčerpané dny akce.

Účast na táboře je podmíněna účastí na alespoň jedné z celovíkendových akcí. Ovšem 
konečné rozhodnutí o účasti přihlášeného člena na jakoukoliv akci přísluší konkrétnímu 
vedoucímu akce.

7. Jak se přihlásit

Nové členy zookroužek nabírá vždy na začátku školního roku. V ojedinělých případech 
je možné nastoupit během školního roku.

Zájemce se přihlásí na kontaktní e-mail smrcek@zoopraha.cz. Na základě tohoto 
přihlášení bude pozván na první schůzku.

MOP přijímá členy během celého školního roku. Členství v zookroužku i MOP vzniká až 
po odevzdání přihlášky a zaplacení příspěvku (zookroužek), a registračního poplatku (MOP). 
Členství v Zookroužku není podmíněno členstvím v MOP a naopak.
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3.6. Přezouvání, převlečení a úklid

Při pobytu v klubovně používají členové i vedoucí přezůvky, nebo se zují do ponožek 
(přezutí je možné nechávat ve skříni). Pokud v rámci kroužku pomáháme v zázemí, je možné 
si za tímto účelem ve skříni kromě bačkor nechat i pracovní oblečení. Je jasné, že v zázemí 
člověk „načichne“ různými pachy, tudíž převlečení doporučujeme.

Své pracovní místo členové opouští vždy uklizené, to platí i v případě zázemí, kde navíc 
každý odevzdá vedoucímu, nebo chovateli zapůjčené pracovní nářadí.

4. Výpravy a víkendové akce

Předběžný plán akcí na celý rok dostane 
každý člen na začátku školního roku. 
Navíc v průběhu roku vychází aktualizace 
a upřesnění akcí spolu s podrobnostmi 
v oddílovém časopise Atlas, který 
členové zookroužku i MOP dostávají na 
schůzce (tyto informace naleznete také na 
internetových stránkách www.orlosupi.cz, 
včetně starších čísel Atlasu).

4.1. Přihlašování na akce

Přihlašování na akce je možné na schůzkách nebo e-mailem. Při přihlašování e-mailem, 
popřípadě sms, je dítě přihlášené až po tom, co vedoucí přijetí zprávy potvrdí. V informacích 
o akci je vždy uveden termín, do kdy je možné se přihlásit. Po tomto datu již přihlašování 
obvykle není možné. Některé akce jsou omezené počtem míst, zde platí pořadí přihlášených. 
Vedoucí si vyhrazují právo účast člena na akci odmítnout (pokud nedodržuje pravidla 
a povinnosti členů - viz Povinnosti členů)

Účastnický poplatek je zpravidla nutné uhradit předem, nejlépe na schůzce, která 
předchází termínu splatnosti. Výjimku mohou tvořit některé jednodenní výpravy, které je 
možné uhradit na místě srazu.

4.2. Odhlašování a storno

V informacích o prázdninových akcích jsou uváděny i podmínky storno poplatků při 
pozdním odhlášení dítěte. Protože se často dopředu platí jízdenky, ubytování nebo nakupuje

materiál pro přihlášený počet účastníků, je možné, že bude o tuto částku snížena vrácená 
platba i v případě odhlášení na poslední chvíli z běžné víkendové akce.
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4.3. Srazy a návraty

Srazy pěších výprav po území hlavního města bývají obvykle před hlavním vstupem 
do ZOO. Na ostatní akce je to většinou na Hlavním nádraží proti pokladnám. Místo srazu 
je vždy uvedeno v podrobných informacích k akci. Návrat je obvykle na totéž místo, není 
li uvedeno v informacích jinak. Pokud má spoj více než 15 minut zpoždění, informujeme 
rodiče formou sms, o naší poloze.

 Akce a rodiče
Rodiče členů nemají volný přístup na oddílové akce (návštěvy na víkendovkách, 

táborech). Pokud účastník dojíždí na akci později, k předání dochází mimo hlavní program.

V případě zájmu, pořádá oddíl akce přímo určené pro členy i jejich rodiče. Takovéto akce 
jsou ohlášené předem a jednoznačně označené.

4.4. Alkohol a omamné látky

Na všech oddílových akcích a akcích zookroužku platí přísný zákaz užívání alkoholu či 
jakýchkoliv jiných omamných látek. Naprostý zákaz platí i pro kouření. Je zakázáno tyto 
věci s sebou na schůzky a akce byť jen vozit, aniž by byly přímo na akci konzumovány. 
I to, že účastník má u sebe na akci nějaký alkohol či cigarety, je bráno jako hrubé porušení 
pravidel chování a řeší se to zákazem dalších akcí a případně i okamžitým odjezdem domů 
na náklady rodičů. (Platí hlavně na táborech).

Při vážnějším porušení tohoto zákazu – konzumace návykových látek na akci, je dle 
závažnosti možné i vyloučení z oddílu.

O těchto skutečnostech jsou vždy účastníci akcí informováni.

5. Vybavení na schůzky a akce

5.1. Vybavení na běžnou oddílovou schůzku

Členové si nosí na schůzky jmenovku, průkazku zookroužku (pro sbírání razítek za 
docházku a soutěže) a Deník přírodovědce. Jedná se o sešit (doporučen je A5 v tvrdých 
deskách, ale není nutné), do kterého si během roku sami aktivně zapisují přírodovědná 
pozorování. Dále psací potřeby, vhodný je též dalekohled (kdo má). 
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5.2. Vybavení na jednodenní výpravu.

Nutný je pohodlný a dostatečně velký 
batoh na obě ramena
Láhev na pití, minimálně 1,5 litru (může být 
i více menších lahví.)
Pevné chodící boty (vyzkoušené a rozchozené), 
nebo boty odpovídající charakteru akce
Pláštěnka (nikoliv nepromokavá bunda nebo 
deštník)
Oblečení odpovídající ročnímu období 
a charakteru akce
Deník přírodovědce a psací potřeby
Průkazka MOP (kdo nemá, tak doklad o věku 
s fotografi í)
Dle uvážení dalekohled, popřípadě kapesní nůž

5.3. Na vícedenní akce navíc

Spacák, karimatka, ešus a lžíci, plecháček (upřesněno v podrobných informacích o akci)
Oblečení na převlečení a oblečení na spaní, přezutí Funkční baterka. Popřípadě příděl 
společných potravin (rozděluje se buď na schůzce před akcí, nebo na srazu).

5.4. Nedoporučené věci

Na akce se nedoporučuje brát drahé věci – ať už řetízky nebo šperky (protože se jednak 
mohousnadno ztratit a také dětem překážejí při hrách) nebo nejrůznější elektroniku. Je 
skutečně zbytečné, aby si s sebou děti braly MP3 přehrávače, iPady a podobně. Na akcích 
není prostor se takovým věcem věnovat a vedení neručí za případnou ztrátu či poškození.

Co se týče mobilních telefonů, tak je také nedoporučujeme. Pokud účastník s sebou 
telefon má, v průběhu akce je vypnutý a zapne se až při odjezdu domů (tudíž je zbytečný). 
Výjimkou je použití telefonu jako fotoaparátu.

Pokud si účastník bere na akci vlastní fotoaparát, je nutné o to předem uvědomit 
vedoucího. 

Také je zbytečné s sebou dávat dětem rozsáhlé zásoby jídla a sladkostí.


