
Geograficko-přírodovědné praktikum Ekvádor 2020 

21. 6. – 12. 7. 2020 

Hl. vedoucí praktika: Mgr. Tereza Bočanová 

Další přítomní vyučující: Mgr. Jindra Glogrová, ? 

Zdravotníci: 2  

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

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

autobusy  

Ubytování: Quito, Lacatunga, Cuenca, Puerto Lopez, 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. Tereza Bočanová), 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 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.  

 

 

 

 

 


