
FAQ – Nejčastější dotazy k výukovým programům. 

1. Je možné hradit programy z projektu Šablony? 

Ano, je to možné. Je potřeba informaci, že potřebujete programy z šablon nahlásit předem (nebo při objednávání 
přes internet ji uvést do poznámky). Je potřeba smlouva o poskytnutí služeb mezi vaší školou a Zoologickou zahradou 
Jihlava zastoupenou ředitelem Ing. Janem Vašákem (další údaje jsou na webu), kterou dovezete ve 2 výtiscích od vás 
podepsanou. My ji předáme k podpisu a pak vám ji zašleme poštou zpět. K platbě na fakturu potřebujeme 
objednávku (stačí e-mailem) s vašimi fakturačními údaji. Pokud budete chtít, uvedeme celou částku dohromady za 
všechny děti i dospělé. Zápis o realizaci projektového dne vám podepíše náš lektor (odborník) na místě. 

2. Nejde nám rezervovat program. 

Musíte vybrat volná políčka tak, aby bylo místo na celou délku programu. Nesmí dojít k překrytí s jiným programem. 

3. Mohou probíhat programy souběžně?  

Máme v rezervačním formuláři vždy dva sloupečky, mohou tam být dva programy souběžně, ale některé kombinace 
nemohou probíhat najednou, u některých programů je vyloučená kombinace stejných programů (při rezervaci vás to 
nepustí s daným programem). 

4. Máme program na 60 minut (90 minut), ale zaplní se více okýnek. 

Přidali jsme ke každému programu 15 minut přestávky na výměnu skupin, úklid prostor, přípravu pomůcek apod. 

5. Je možné mít více dětí v jednom programu než 30? 

Velice výjimečně (u venkovních programů), skupiny více dětí se nám nevejdou do učeben a máme pomůcky pro 
skupiny max. 30 dětí. Doporučujeme je raději rozdělit na 2 skupiny. 

6. Je během programu přestávka na svačinu? 

Není, je vhodné, abyste čas na svačinu zvolili před nebo po programu. Výjimkou jsou program v délce 120 minut, u 
nich je v polovině 10 min. přestávka. 

7. Jsou nutné přezůvky? 

Ne, není nutné, aby děti měly přezůvky. 

8. Probíhají venkovní programy za každého počasí? 

Ano, pokud zvolíte program v areálu zoo, je venku. Snažíme se jej upravit např. do pavilonu, zcela výjimečně pokud 
to prostorové podmínky dovolí je uvnitř. 

9. Některé dny jsou zcela vyplněné bez volného místa k objednání. 

Centrum může být obsazené nebo zde nejsme. Důvodem jsou naše další aktivity, přednášky, výjezdy, semináře,…  

10. Nenašli jste odpověď na váš dotaz? 

Napište nám e-mail, zkontaktujeme vás a domluvíme se. (Ne vždy jsme k zastižení u telefonu v kanceláři.) 


