
Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. 

Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung und Thomas-Mann-Gymnasium, g. N. G. 

Střížkovská 32/27 180 00 Praha 8 

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍRODOVĚDNĚ – GEOGRAFICKÉ PRAKTIKUM 

DO EKVÁDORU 

TERMÍN: 21. 6. – 12. 7. 2020 

Jméno účastníka praktika: _____________________________________________________________ 

Datum narození účastníka: ______________________; věk v době konání praktika: ______________ 

Státní příslušnost:  

Telefonní číslo na účastníka praktika:  

Jméno zákonného zástupce (není-li účastník praktika plnoletý):  

Kontakt na zákonného zástupce (email a telefonní číslo):  

Souhlasím, podepíši a předložím: 

- tuto závaznou přihlášku a uhradí zálohu ve výši 30.000,- CZK do 15. 1. 2020 – je si vědom, 

že v případě neúčasti studenta je potřeba si nalézt za sebe náhradníka, který následně 

uhradí 30.000,- CZK neúčastnícímu se studentovi. V případě, že náhradníka nenalezne, 

záloha 30.000,- CZK propadá 

- účastník praktika bude mít platné cestovní doklady dle legislativy pro pobyt v Ekvádoru – 

platnost cestovních dokladů ještě půl roku po odcestování z Ekvádoru 

- výpis z očkovacího průkazu 

- kopii uzavřeného pojištění odpovědnosti za škodu, kterou mohou vaše děti spáchat během 

pobytu v Ekvádoru při nerespektování pravidel stanovených vyučujícími, vedoucím exkurze 

či zástupcem pobytového zařízení nebo dopravní společnosti 

- potvrzení od dětského lékaře, že je žák způsobilý k cestě do Ekvádoru do 1. 6. 2020 

- bezinfekčnost před odletem 21. 6. 2020 

- souhlas se způsobem dopravy, stravováním a ubytováním 

- informaci o nutném vybavení na cestu a jsem si vědom toho, že při nedodržení této 

výbavy, není možné ze strany doprovázejících osob zajistit bezpečí žáků  

- souhlas s aplikací nezbytných léků na doporučení doprovázejícího lékaře a souhlas 

s převozem svého dítěte do nemocnice či k lékařskému ošetření 

- plnou moc k zastupování svého dítěte u lékaře pro vedoucí zájezdu a lékaře 

- souhlas s „krizovým plánem“ – tj. postup řešení krizových situací (především zdravotních či 

bezpečnostích) – upřesní se v dubnu 2020 

- beru na vědomí a souhlasím s rozdělením kompetencí jednotlivých doprovázejících osob 

(včetně jejich vzájemné zastupitelnosti) 

- rodič a žák podepíší řád praktika a berou na vědomí, že při jeho nedodržení, nenese 

vedoucí zájezdu zodpovědnost za zdraví a život žáků 

- seznam rizik cesty, se kterými bude takto prokazatelně seznámen 

- rodič tato rizika bere na vědomí a škola či vedoucí zájezdu za ně nenese zodpovědnost 

 

 



Zdravotní rizika, kterým lze předcházet účinným očkováním:  

Povinná očkování:  

- žloutenka typu A, žloutenka typu B 

- pravidelná očkování tetanus, záškrt, spalničky, příušnice 

Zdravotní rizika cesty, kterým lze předcházet omezeně, při dodržování všech pokynů 

doprovázejících zdravotníků a řádu praktika  

Bezpečnostní rizika 

- výskyt kapsářů, v současné době minimální hrozba teroristického útoku 

- kontrola dopravců, s kterými se budeme přepravovat 

Zpracování osobních údajů 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat uděluji tímto Gymnáziu 

Thomase Manna dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zájezdu do Ekvádoru.  

Prohlášení odpovědnosti za škody 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí výše uvedený účastník praktika 

po dobu přírodovědně – geografického praktika, případně na vybavení letadel, autobusů a 

ubytováních. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji škodu 

uhradit. Jsem si vědom/a, a akceptuji doporučení nebrat si s sebou cennosti, vzhledem k tomu, že se 

budeme účastnit celodenního programu mimo ubytování. Za ztrátu cenností nenese vedoucí zájezdu 

ani pedagogický dozor odpovědnost.  

     ________________________________________________ 

Podpis účastníků praktika + podpis rodičů u nezletilých studentů 

  



Geograficko – přírodovědné praktikum Ekvádor 2020 

21. 6. – 12. 7. 2020 

Hlavní vedoucí praktika: Mgr. Jindra Glogrová 

Další vyučující: Mgr. Štěpán Rys, externě Mgr. Tereza Bočanová 

Zdravotníci: 2 

Průvodce: Toman Rychtera (žil a studoval v Ekvádoru a procestoval celou Jižní Ameriku „na divoko“ 

Přeprava: letecky na letiště do hlavního města Quito, dále zajištěna přeprava dle potřeby – dálkové 

autobusy 

Ubytování: Quito, Lacatungu, Cuenca, Puerto Lopet, Cotopaxi 

Všem rizikům budeme předcházet informováním studentů po novém roce o řádu praktika, tento řád 

budou muset studenti podepsat a stejně tak jejich rodiče. Budeme si v průběhu měsíců leden – 

březen několikrát připomínat, každý dostane svůj výtisk řádu pro pobyt a chování se na praktiku.  

Pojištění všech účastníků praktika je sjednáno hromadně u společnosti Allianz. 

V případě jakýchkoli zdravotních obtíží – máme s sebou 2 záchranáře. Nemocní zůstanou v místě 

ubytování společně s lékařem, druhý lékař se vždy účastní výjezdu se studenty a zbytkem výpravy. 

V případě nutné hospitalizace studenta – odjíždí lékař, průvodce ovládající španělštinu a vedoucí 

praktika (Mgr. Jindra Glogrová), a o zbytek skupiny se stará druhý lékař a vedoucího praktika 

zastupují kolegové.  

Všichni učitelé budou mít jmenný seznam studentů, se všemi údaji – data narození, rodná čísla, 

adresy, telefonní čísla. Všichni účastníci praktika budou mít kontakt na vyučující, lékaře a průvodce. 

Průvodce ovládá španělštinu a bude nám po celou dobu praktika k dispozici.  

Všichni studenti a další účastníci praktika budou proškoleni o bezpečném chování po celou dobu 

praktika (na pozemních komunikacích, při pohybu ve vodě, při pohybu v přírodě, při pohybu na 

ubytování apod.) 

Z hlediska očkování – rodiče podepisují rizika spojená s neočkováním svého dítěte nějakou 

z očkovacích látek. Povinné očkování by měla být žloutenka typu A a žloutenka typu B.  

Hromadně očkování – rodiče podepisují rizika spojená s neočkováním svého dítěte nějakou 

z očkovacích látek. Povinné očkování by měla žloutenka typu A a žloutenka typu B.  

Hromadně budou pořízeny spreje proti komárům po příletu do Ekvádoru. 

S sebou je zapotřebí mít pas – který bude platný ještě po dobu půl roku od příletu z Ekvádoru.  

  



Krizový plán Ekvádor 2020 

21. 6. – 12. 7. 2020 

 

Hlavní vedoucí praktika: Mgr. Jindra Glogrová 

Další vyučující: Mgr. Štěpán Rys, externě Mgr. Tereza Bočanová 

Zdravotníci: 2 lékaři záchranné služby  

Prevence – povinná očkování, podpis souhlasu s možnými riziky v případě neočkování dítěte 

Dva lékaři záchranné služby hlavního města Prahy s veškerým vybavením 

Mgr. Tereza Bočanová je proškolený zdravotník pro zotavovací akce – certifikát v portfoliu 

k nahlédnutí 

V krizových situacích – lékař + Mgr. Glogrová + průvodced 

Druhé lékař vždy se skupinou 

Prevence před dalšími riziky 

- dodržování pokynů doprovázejících vyučujících 

- dodržování řadu praktika 

o neopouštět ubytování po setmění 

o všichni budou mít telefon na vyučující a vyučující na studenty 

o všichni budou používat repelenty proti komárům 

o všichni budou vlastnit povinné vybavení určené pro praktikum 

- dodržování pokynů průvodce 

- dodržování pokynů autodopravce 

- dodržování pokynů hotelových zařízení 

V případě závažného porušení řádu praktika bude po zvážení vyučujícími řešeno opatření na místě – 

v případě extrémně závažného porušení – ohrožení jedince či skupiny na životě – bude dítě posazeno 

na letadlo a na vlastní náklady rodičů dopraveno do ČR bez možnosti vrácení peněz za ušlé praktikum 

a s patřičným kázeňským opatřením.  

Podpis:  

Prohlášení 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mu dítě úmyslně způsobí v době pobytu 

na praktiku. V případě finančních nákladů na opravu či výměnu poškozených zařízení se zavazuji tuto 

škodu uhradit. Prohlašuji, že souhlasím s případným umístěním fotografie mého dítěte na 

internetových stránkách, které budou součástí blogu o aktuálním dění na praktiku.  

Bezinfekčnost 

Prohlašuji, že dítě …………………………………………………………………, narozené ………………………………………….., 

bytem ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nejeví známky akutního onemocnění a v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo 



do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu 

není nařízeno karanténní opatření.  

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo 

pravdivé.  

V Praze (den odletu):……………………………………….    Podpis rodičů ………………………. 

         Podpis účastníka …………………. 

 

Vyjádření lékaře o povinném očkování:  

Podle zdravotních záznamů potvrzuji, že se dítě podrobilo očkování proti:  

- žloutence typu A – datum:  

- žloutence typu B – datum:  

Razítko zdravotnického zařízení:  

 

Plná moc k ošetření dítěte na praktiku v tamním zdravotnickém zařízení:  

Já, ………………………………………………………….., narozen/a:……………………………………………………., vztah 

k dítěti ………………………………………………………………………………, souhlasím s ošetřením mého dítěte 

……………………………………………………………………………………………………. po dobu praktika v Ekvádoru 

 od 21. 6. 2020 do 12. 7. 2020 v místních zdravotnických zařízeních pod dozorem jednoho z našich 

doprovázejících lékařů. 

V Praze ………………………………      Podpis …………………..……… 

  



Kompetence pro praktikum v Ekvádoru 

Hlavní vedoucí praktika: Mgr. Jindra Glogrová 

Doprovázející učitelé: Mgr. Štěpán Rys, externě Mgr. Tereza Bočanová 

Lékaři: 2 

1 průvodce – Toman Rychtera – žil v Ekvádoru, studoval v Ekvádoru, procestoval  J Ameriku „na 

divoko“ 

 

V krizových situacích bude postup následující:  

Lékař + Mgr. Jindra Glogrová + doprovázející student/studentka do lékařského zařízení 

Druhý lékař bude vždy se skupinou 

Kompetence praktika přechází na kolegu Š. Ryse  

 


