
Informace pro rodiče 

 

Člen : ______________________________________ 

 

Vážení rodiče, 

Děkujeme, že jste pro svou ratolest vybrali právě náš kroužek. Věříme, že Vaše dítko získá spoustu 
informací a zajímavostí z oblasti Herpetologie. Stejně tak získá praktické dovednosti s ohledem na 
chov terarijních zvířat. 

Jelikož budeme manipulovat s živými zvířaty, není vyloučené, že nemůže dojít ke kousnutí. V žádném 
případě v našem kroužku nemáme jedovatá zvířata, proto se jedná jen o mechanické poranění. 
V tomto případě je nutné ošetřit ránu desinfekcí a zalepit náplastí. Souhlasím / Nesouhlasím aby 
vedoucí kroužku ošetřil mé dítě. 

Během schůzek bude pořizována fotodokumentace z chodu kroužku, na které může být vaše dítě 
zaznamenáno. Souhlasím / Nesouhlasím, aby takové fotografie byly zveřejněny na facebookových a 
webových stránkách kroužku, případně v propagačních materiálech kroužku. 

Veškeré studijní materiály budou poskytovány v elektronické podobě. Distribuce bude probíhat 
pomocí Whatsapp-ové skupiny. Souhlasím / Nesouhlasím se zařazením mého dítěte do WhatsApp 
skupiny pod telefonním číslem _____________________.   Pokud byste s tímto nesouhlasili, budeme 
vašemu dítěti předávat informace v tištěné podobě. 

 

V ________________     Jméno zákonného zástupce :___________________ 

Dne______________                                                                                   Podpis :_____________________ 

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informace pro Vás, 

Během školního roku se budeme zabývat v teoretickém bloku vývojem a systematikou plazů, seznámení s plazy 
ČR, informacemi o chovu jednotlivých druhů. Prakticky se budeme učit starat o jednotlivé chovance v kroužku a 
děti se naučí vyhledávat informace o jejich chovu jak na internetu, tak v odborné literatuře, kterou máme 
k dispozici. Pokusíme se zorganizovat přednášky zajímavých chovatelů plazů v ČR. Určitě vyrazíme na procházku 
do přírody k objevení a studiu plazů v našem okolí. Možná se vydáme i na výlet do některé ZOO nebo jiného 
teraristického kroužku. Plánů máme spoustu a věříme, že se Vaše dítě nebude nudit. 

Chov plazů vyžaduje jistou disciplínu, která bude po celou dobu od všech členů vyžadována. 

Pokud byste chtěli kroužek podpořit, budeme rádi, když nám přinesete prázdná 
velká plata od vajec (30ks vajec) nebo zbytky ovoce a zeleniny, které již 
nezkonzumujete, naši chovanci si na nich pochutnají. 

Děkujeme a těšíme se na společné zážitky.    

Jarda Forejt – 773 114 155                                                                               

Roman Alexander       


