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Akce pro studenty SŠ

Aktivity Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)
RECETOX je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty, který realizuje výzkum, vývoj, 
výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Zaměstnanci a stu-
denti se kromě toho podílejí na celé řadě aktivit určených pro středoškoláky a širší veřejnost, 
jako jsou například T-exkurze, N-trophy, Noc vědců a Festival vědy, Otevřená věda, Dny ote-
vřených dveří nebo Science slam. RECETOX dále pravidelně pořádá pro středoškoláky a jejich 
učitele jednodenní semináře, které jsou věnovány různým aspektům chování chemických lá-
tek v životním prostředí. Po předchozí domluvě jsme rovněž schopni zajistit školám komen-
tované prohlídky výzkumných laboratoří RECETOXu nebo popularizační přednášky.

Web: http://www.recetox.muni.cz
Kontakt: Jaromír Literák, literak@recetox.muni.cz, tel.: +420 549 495 580

BIOCHEMIE

Semináře a praktická cvičení z biochemie
Zdá se ti, že praktických cvičení z biochemie je na vaší škole málo nebo dokonce nemáte žád-
ná? Chtěl(a) by sis vyzkoušet práci vědce, seznámit se se špičkovým laboratorním vybavením? 
Přihlas se na seminář nebo praktické cvičení z biochemie. Můžeš si například „změřit“, jak se 
rostliny a živočichové brání patogenům.

Typ: seminář/praktická cvičení
Termín: blokově podzim 2015 – jaro 2016
Cílová skupina: studenti SŠ
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Tomáš Kašparovský, tkasp@sci.muni.cz

BIOLOGIE

Botanické exkurze pro studenty SŠ
Cílem exkurze je seznámit studenty s flórou, poznat atraktivní biotopy a rostlinné druhy, po-
chopit důvody a způsob ochrany přírody, ale také zopakovat si základní učivo středoškolské 
botaniky demonstrací charakteristických znaků jednotlivých rostlinných čeledí na vhodných 
zástupcích. Důležitou součástí exkurze je také praktické seznámení s  vědeckými postupy 
a prací vědců v terénních podmínkách.

Typ: jednodenní exkurze
Termín: květen nebo červen 2016
Cílová skupina: učitelé a studenti SŠ
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz

Místo konání: zajímavé lokality v Brně a jeho okolí
Organizátor + kontakt: Olga Rotreklová, orotrekl@sci.muni.cz

Letní škola mikrobiologie
Letní škola mikrobiologie je určena studentům středních škol, kteří se zajímají o  biologii, 
biotechnologie, o zajímavosti a novinky z prostředí klinických mikrobiologických laboratoří, 
z oblasti technologie výroby kvašených nápojů, sýrů a jiných potravin, kdy se využívá meta-
bolického potenciálů bakterií a  kvasinek, dále z  oblasti bioremediací, cytologie bakteriální 
buňky, geneticky modifikovaných mikroorganismů.

Typ: třídenní soustředění, přednášky a praktická cvičení
Termín: 1× ročně, září 2016
Cílová skupina: studenti SŠ
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Andrea Vávrová, mikrobiologie.brno@gmail.com

Molekulární biotechnologie: Praktické kurzy pro studenty SŠ
Loschmidtovy laboratoře připravily jednodenní kurz pro studenty středních škol zaměřený 
na molekulární biotechnologii. Studenti se v rámci praktického kurzu seznámí s metodami 
používanými pro produkci biofarmaceutik po teoretické i praktické stránce. Součástí exkurze 
je školení v  nakládání s  geneticky modifikovanými organismy. V  praktické části exkurze se 
studenti seznámí s transformací bakterií a přípravou fermentoru.

Typ: seminář/praktická cvičení
Termín: blokově podzim 2015 – jaro 2016
Cílová skupina: studenti SŠ
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Lukáš Chrást, chr@mail.muni.cz

Přednášky o vlivu faktorů prostředí na rostliny pro učitele a studenty SŠ
Oddělení fyziologie a anatomie rostlin Ústavu experimentální biologie PřF MU připravi-
lo přednášky o vlivu abiotických faktorů prostředí (sucho, extrémníteploty, toxické kovy 
a organické polutanty) na rostliny a o jejich reakcích na subcelulární a orgánové úrovni. Další 
témata obsáhnou problematiku explantátových kultur, symbiotických vztahů orchidejí a sta-
tistického vyhodnocování biologických dat.

Typ: seminář
Termín: blokově podzim 2015 – jaro 2016
Cílová skupina: učitelé a studenti SŠ
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Cena: dohodou
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Vít Gloser, vgloser@mail.muni.cz
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Rostlinná cytologie, anatomie a fyziologie: Stáže pro studenty SŠ
Oddělení fyziologie a anatomie rostlin Ústavu experimentální biologie PřF MU připravilo sadu 
laboratorních úloh pokrývajících vybraná témata z rostlinné cytologie, anatomie a fyziologie. 
Setkáte se s úlohami zaměřenými na možné způsoby kultivací rostlin i hodnocení růstových, 
fyziologických a vybraných biochemických parametrů s pomocí moderního přístrojového vy-
bavení. Na konci každé úlohy vás seznámíme s možnostmi analýzy získaných výsledků.

Typ: seminář/praktická cvičení
Termín: 2× ročně, podzim 2015 – jaro 2016
Cílová skupina: studenti SŠ
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Cena: dohodou
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Vít Gloser, vgloser@mail.muni.cz

Ústav experimentální biologie: Interaktivní exkurze pro studenty SŠ
Interaktivní exkurze zájemců o vědu na vědeckých pracovištích Ústavu experimentální bio-
logie seznamuje účastníky s reálným vědeckým prostředím. Zaměřuje se na aktuální témata 
z mikrobiologie, fyziologie, biotechnologií, molekulární biologie a genetiky.

Typ: seminář / praktická cvičení
Termín: blokově podzim 2015 – jaro 2016
Cílová skupina: studenti SŠ
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Lukáš Chrást, chr@mail.muni.cz

FYZIKA

Fyzikální praktikum pro studenty a učitele SŠ
Fyzikální praktikum mohou navštěvovat studentské kolektivy pod vedením svého středoškol-
ského učitele. Praktikum je nainstalováno v místnostech fyzikálního praktika Ústavu fyzikální 
elektroniky a  je plně technicky vybaveno včetně návodů k  měření. Učitel může praktikum 
využít jako přímý doplněk vlastní výuky, vyhodnocení měření a případná klasifikace je plně 
v jeho kompetenci.

Typ: experimentální práce ve studentské laboratoři
Termín: říjen 2015 – leden 2016
Cílová skupina: studenti a učitelé SŠ
Web: http://www.physics.muni.cz/kof/praktika_ss.shtml
Cena: zdarma
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU
Kontakt: Zdeněk Bochníček, zboch@physics.muni.cz

Fyzikální programy pro střední školy – Pozoruhodný křemík  
a Mrazivý dusík
Přednášky doplněné atraktivními a neobvyklými experimenty na vyžádání uskutečníme pří-
mo na střední škole. Jsou navrženy tak, aby co nejméně narušily běžný chod školy: nemají 
zvláštní technické nároky a jejich délka je omezena na jednu vyučovací hodinu.

Typ: přednášky s experimenty realizované na střední škole
Termín: po celý školní rok
Cílová skupina: studenti a učitelé SŠ
Web: http://www.physics.muni.cz/kof/demexp.shtml
Cena: ve školním roce 2015–2016: 30 Kč na studenta
Místo konání: střední škola
Kontakt: Zdeněk Bochníček, zboch@physics.muni.cz

Fyzikální soustředění pro SŠ žáky a učitele „Cikháj“
Tradiční soustředění, které se koná počátkem září již od roku 1995. Přednášky, fyzikální expe-
rimenty i samostatná studentská měření vždy spojuje určité jednotící téma, v roce 2015 je jím 
„Fyzika a světlo“. Odborný program doplňují sportovní a herní aktivity.

Typ: týdenní soustředění
Termín: každoročně v září
Cílová skupina: studenti a učitelé SŠ
Web: http://www.physics.muni.cz/kof/cikhaj.shtml
Cena v roce 2015: 400 Kč
Místo konání: obvykle Výukové a rekreační středisko Masarykovy univerzity na Cikháji pod 
Žákovou horou.
Kontakt: Zdeněk Bochníček, zboch@physics.muni.cz

CHEMIE

Dny chemie
Středoškolákům, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na PřF MU a tématech vý-
zkumu, nabízíme třídenní akci Dny chemie. Pro účastníky je připravena úvodní informační 
přednáška, prohlídky výzkumných laboratoří, popularizační přednášky, efektní demonstrace. 
Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace a produkty reakcí cha-
rakterizovat pomocí rozličných fyzikálně-chemických metod. Pro mimobrněnské účastníky je 
zajištěno bezplatné ubytování na kolejích.

Typ: třídenní akce
Termín konání: každoročně v lednu nebo únoru
Cílová skupina: studenti SŠ
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Jaromír Literák, literak@chemi.muni.cz, tel.: +420 549 495 580
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Letní chemické soustředění
Ústav chemie PřF MU ve spolupráci se Střediskem volného času Lužánky pořádá pravidelně 
v letních měsících desetidenní letní chemické soustředění. Akce probíhá formou městského 
tábora, tj. včetně ubytování účastníků. Program letního chemického soustředění zahrnuje 
obvykle dopoledne laboratorní cvičení, odpoledne odborný (přednášky, exkurze) nebo od-
počinkový program (návštěva lanového centra, venkovní hry s chemickou tematikou apod.), 
večer probíhají přednášky nebo častěji hry.

Typ: městský tábor
Termín: každoročně obvykle na přelomu července a srpna
Cílová skupina: žáci ZŠ a studenti SŠ ve věku přibližně 14–17 let
Místo konání: Brno
Organizátor + kontakt: Zdeňka Antonovičová, zdenka@luzanky.cz

ViBuCh – Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky
Seznam se s výzkumnými projekty, které řeší současná věda v oblasti chemie a příbuzných 
oborů. Poznej opravdové vědce a vyzkoušej si práci ve špičkově vybavených laboratořích.
Zkus ViBuCh!

Typ: korespondenční seminář
Termín: září 2015 – květen 2016 (korespondenční část) + podzim 2015 (podzimní víkendové 
setkání řešitelů) a srpen 2016 (týdenní praktické soustředění pro nejlepší řešitele)
Cílová skupina: studenti SŠ
Web: http://vibuch.math.muni.cz/
Místo konání: web + setkání a závěrečné soustředění v Brně
Kontakt: vibuch@chemi.muni.cz

Další akce z oboru chemie
Ústav chemie PřF MU kromě výše uvedených aktivit pravidelně pořádá pro středoškoláky 
a jejich učitele jednodenní akce, jejichž program se přizpůsobuje zájmu škol a obvykle zahr-
nuje popularizační přednášky, prohlídky laboratoří, demonstrační experimenty a laboratorní 
cvičení.

Web: http://ustavchemie.sci.muni.cz/ a http://inovace.chemi.muni.cz/ (záložka Pro 
středoškoláky)
Kontakt: Jaromír Literák, literak@chemi.muni.cz, tel.: +420 549 495 580

GEOLOGIE

Bohatství Země
Druhé kolo soutěže Bohatství Země bude zaměřeno na  téma ukládání CO2 do  horninové-
ho prostření v souvislosti s globálními klimatickými problémy. Soutěž je určena studentům 
středních škol, kteří si chtějí vyzkoušet modelování ukládaní CO2 do horninových struktur, 
obchodování s emisními povolenkami na evropských energetických burzách a současně šířit 
odborné znalosti veřejnosti. Soutěžící čekají workshopy a exkurze na plynové zásobníky. Tým, 
který nejlépe obhájí svůj projekt před odbornou komisí, získá 5 tabletů v  celkové hodnotě 
30 000 Kč. Organizátorem soutěže je Ústav geologických věd PřF MU, Katedra financí ESF MU 
a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Typ: soutěž
Termín: září 2015 – březen 2016
Cílová skupina: žáci středních škol
Web: shake.sci.muni.cz/cs
Cena: zdarma
Místo konání: Brno a lokality na jižní Moravě
Organizátor + kontakt: Kateřina Zachovalová, zachovalova@sci.muni.cz

INFORMATIKA

KSI – Korespondenční Seminář z Informatiky
Informatika je věda mimořádně hustá. Ale s naším seminářem jí přijdeš na chuť! Naučíš se 
s námi programovat, přemýšlet o problémech a hlavně je co nejefektivněji řešit. Jako odmě-
nu ber účast na závěrečném soustředění K-SCUK. Úspěšné řešitele semináře navíc bereme 
na Fakultu informatiky MU bez přijímaček!

Typ: korespondenční seminář
Termín: v průběhu celého školního roku
Cílová skupina: středoškoláci, případně i základoškoláci se zájmem o informatiku
Web: http://ksi.fi.muni.cz
Cena: zdarma
Místo konání: prostřednictvím internetu
Kontakt: ksi@fi.muni.cz
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MATEMATIKA

BRKOS – BRněnský KOrespondenční Seminář
Brněnský korespondenční seminář je tradiční matematická soutěž pro středoškoláky. Probíhá 
po celý školní rok. Řešitelé mají možnost jet s námi dvakrát ročně na matematické soustředě-
ní a pro ty nejlepší máme vždy připravené hodnotné ceny.

Typ: korespondenční seminář
Termín: v průběhu celého školního roku
Cílová skupina: středoškoláci, případně mladší
Web: brkos.math.muni.cz
Místo konání: prostřednictvím internetu kdekoli
Kontakt: brkos@math.muni.cz

MathRace
MathRace je jednodenní online matematická soutěž pro až čtyřčlenné týmy středoškoláků, 
která se obvykle koná jeden den v listopadu. Nejlepší týmy mají možnost vyhrát hodnotné 
ceny.
Typ: Jednodenní internetová soutěž
Termín: vždy jeden den v listopadu
Cílová skupina: studenti SŠ
Web: http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php

MULTIOBOROVÉ AKCE

InterLoS – INTERnetová LOgická Soutěž
Rád programuješ, řešíš logické úlohy nebo šifry? Máš kamarády, které to také baví? Sestavte 
tým a přihlaste se! Úlohy se odevzdávají přes internet a mají různou obtížnost – soutěž je tedy 
vhodná pro začátečníky i pokročilé
ze všech koutů světa.

Typ: jednodenní internetová týmová soutěž
Termín: sobota na přelomu listopadu a prosince
Cílová skupina: středoškoláci, vysokoškoláci a kdokoliv další
Web: interlos.fi.muni.cz
Cena: zdarma
Místo konání: kdekoliv na Zemi a v přilehlém vesmíru
Kontakt: interlos@fi.muni.cz

InterSoB – soutěž pro INTERdisciplinárně SOutěživé Bytosti
Poznejte své smysly! Naučte se nesmysly! Pohněte svou myslí! Vyzkoušejte své schopnosti 
v mnoha různých oblastech, udělejte si s kamarády zajímavý výlet po Brně, srovnejte svoje 
síly s dalšími týmy, ale hlavně si pořádně užijte netradiční úlohy a atmosféru.

Typ: jednodenní soutěž
Termín: sobota v druhé polovině března či na začátku dubna
Cílová skupina: středoškolští studenti
Web: intersob.math.muni.cz
Cena: zdarma
Místo konání: centrum Brna
Kontakt: intersob@math.muni.cz

KEKS – Korespondenční EKologický Seminář
KEKS je vzdělávací kurz zaměřený na středoškolské studenty, ale na své si přijdou i žáci základní 
školy a nižších ročníků víceletých studií. Přes ekologii v názvu semináře, která však zůstává hlav-
ním zaměřením, je rozsah semináře mnohem širší, snažíme se především ukázat, že ekologie 
není jen o aktivismu a ochraně životního prostředí, což de facto ani ekologie není, ale že jde o re-
gulérní vědeckou disciplínu. Pokud se zajímáš o ekologii, biologii, ochranu životního prostředí, 
a není ti lhostejné, co se kolem tebe děje, je tento seminář určen právě tobě. Řešit můžeš sám/
sama nebo až v tříčlenném týmu. Takže řekni svým kamarádům a zapojte se do KEKSu.

Typ: korespondenční seminář
Termín: v průběhu celého školního roku
Cílová skupina: Středoškoláci, případně i žáci ZŠ
Web: http://keks.math.muni.cz
Cena: zdarma
Místo konání: prostřednictvím internetu
Kontakt: Lukáš Chrást, chr@mail.muni.cz
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K-SCUK
K-SCUK je týdenní soustředění určené pro řešitele seminářů KEKS a KSI. Čekají vás odborné 
přednášky na zajímavá témata z biologie nebo informatiky. A také nabitý doprovodný pro-
gram, kde si možná trochu zaběháte, možná budete muset pořádně přemýšlet. Možná bu-
dete v noci hledat uprostřed lesa ztracený poklad. Možná ani nebudete vědět, co máte dělat! 
Určitě ale potkáte lidi se stejnými zájmy. A zažijete s nimi týden plný vzdělávání a zábavy!

Typ: zážitkové vzdělávací soustředění
Termín: září
Cílová skupina: Úspěšní řešitelé korespondenčních seminářů
Web: http://ksi.fi.muni.cz/kscuk/
Kontakt: kscuk@fi.muni.cz

N-trophy
Staň se na  pár hodin vědcem a  vyhraj N-trophy! „Na  začátku nevíte skoro nic. Máte před 
sebou systém, o kterém nevíte, jak se chová, na jaké podněty reaguje, a často ani kde začíná 
a kde končí. A čas vám běží...“ 4 obory, 3 členové týmu, 2 státy, 1 soutěž. Jsi na střední? Baví 
tě logika, fyzika, chemie a biologie? Máš rád zapeklité otázky? N-trophy je soutěž právě pro 
tebe. N-trophy je soutěž plná experimentů a  bádání odehrávající se v  unikátním prostředí 
krajských univerzit. Jsou to úkoly hodné výzkumného týmu vědců. Anebo to zvládneš taky?

Více na: http://ntrophy.cz/

T-exkurze: Zábava, technologie, náskok ve škole
Chceš si pohrát se skalpelem, odhalit důvody velkých katastrof, ovládat metody pro izolaci 
DNA nebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D a pochopit základy robotiky či 
výroby GMO? Že se ve škole k těmhle věcem nedostaneš? Přijď na T-exkurzi! Ochutnej vyso-
koškolské studium. Navštiv laboratoře, zjisti více o oboru, který třeba budeš jednou chtít stu-
dovat. Veterinární medicína, mikrobiologie, počítačová chemie, bioinformatika, astronomie, 
molekulární biotechnologie, genetika, matematika, ekotoxikologie a mnohé další...
Jak to probíhá? Stačí, že jsi student střední školy na jižní Moravě. Vyber si témata, která tě 
zajímají, registruj se a přihlas si je. K vybraným tématům ti na tvém účtu zobrazíme studijní 
materiály. Následuje test, jeho vyplnění je možnou vstupenkou do laboratoře. Je-li o T-exkurzi 
velký zájem, rozhodují výsledky testu o tom, kdo do laboratoří půjde. Po zveřejnění výsledků 
stvrdíš svou účast na konkrétním termínu návštěvy laboratoře. Na konci můžeš vypracovat 
T-report a dostat za něj drobnou odměnu.

Více na: http://www.jcmm.cz/cz/t-exkurze.html

Akce pro žáky ZŠ
FYZIKA

ÚLeT – Úžasný LEtní Tábor
V létě se na hvězdárně v Úpici opět sejde parta nadšených lidí, kteří pro děti ve věku 10–15 let 
připravili týdenní fyzikálně-experimentální tábor, jehož cílem je objevovat, přemýšlet, po-
znávat a užít si prázdnin! Tábor je jedinečný díky zajímavému složení jeho organizátorů. Vedle 
vystudovaných fyziků z PřF MU, kteří profesionálně předvádějí fyziku ve spolku Úžasného di-
vadla fyziky (ÚDiF), v něm najdete Instruktory Brno. Ti se dlouhodobě věnují zážitkovým ak-
cím pro mládež. Program se skládá z her a workshopů zaměřených nejen na objevování světa 
prostřednictvím vlastní zkušenosti, ale i na poznávání toho, v čem jsi dobrý a v čem slabší, 
a jak se s tím vyrovnat, jaké jsou tvoje priority, nebo jak dokážeš respektovat v kolektivu lidi 
s jinými názory, než jsou ty tvoje. Maximální možný počet dětí je 29.

Typ: týdenní tábor
Termín: červenec – srpen 2016
Registrovat se lze od 15. 1. 2016 na webu ÚLeTu
Cílová skupina: žáci ZŠ druhého stupně se zájmem o fyziku
Web: www.ulet.astronomie.cz
Cena: 2 450 Kč
Místo konání: hvězdárna Úpice
Organizátor + kontakt: Barbora Mikulecká, ulet@astronomie.cz, +420 724 720 605

MATEMATIKA

BRLOH – BRněnská LOgická Hra
Brloh, to je týmová internetová logická hra pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií. Hra se skládá ze tří internetových kol, odkud se týmy kvalifikují do in-
ternetového malého finále. Ti nejlepší pak postoupí do velkého finále v Brně. Tam se dostane 
nejlepších 7 týmů ze základních škol a 7 týmů z víceletých gymnázií. Soutěží se o bohaté ceny, 
jež si rozdělí všichni finalisté.
Jednou z úloh, kterou mohli řešitelé luštit v uplynulém ročníku, byla tato:
4 × Karel + 3 × Jan + 2 × Božena + František + Ema = ?
Zvládnete doplnit jméno místo otazníku?

Typ: soutěž
Termín: První internetové kolo začne začátkem listopadu 2015, soutěž vyvrcholí velkým finá-
le v Brně v půlce prosince 2015.
Cílová skupina: žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Web: www.brloh.math.muni.cz
Cena: zdarma
Místo konání: Brno
Organizátor + kontakt: Petr Pupík, petr.pupik@gmail.com, +420 777 182 312
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KOMÁR – KOrespondenční MAtematické Rébusy
Korespondenční matematické rébusy – matematická soutěž, kde soutěžící ze základních škol 
a  odpovídajících ročníků víceletých gymnázií během celého školního roku řeší několik sérií 
matematických
úloh. Na to navazují víkendová soustředění, na kterých si středoškoláci připravují přednášky 
pro základoškoláky a také pro ně chystají volnočasové aktivity. Víkendovky jsou plné mate-
matických i nematematických her, zábavy a dobrodružství.

Typ: soutěž
Termín: září 2015 až červen 2016
Cílová skupina: žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Web: www.komar.math.muni.cz
Cena: zdarma
Místo konání: najdete na webu
Organizátor + kontakt: Petr Pupík, petr.pupik@gmail.com, +420 777 182 312

Akce pro učitele
BIOLOGIE

Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol
Dvoudenní kurz Ústavu experimentální biologie o nových trendech v genetice a molekulár-
ní biologii, jehož náplní jsou především přednášky odborníků v dané tematice jak z PřF MU, 
tak i jiných zejména brněnských vysokých škol. Program kurzu je z většiny sestaven na zákla-
dě návrhů z  ankety od  středoškolských učitelů z  předchozího ročníku. Kurz je akreditován 
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 3. 2015, č.j. MSMT -1128/2015-1-143, 
platnost akreditace do 2. 3. 2018.

Typ: přednáškový kurz
Termín: 1× ročně, září
Cílová skupina: učitelé biologie ze středních škol
Web: http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/kurz/
Cena: 1 500 Kč
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Pavel Lízal, lizal@sci.muni.cz, +420 549 495 591

Noční exkurze za netopýry pro středoškolské učitele
Učitelé navštíví lokality, kde se seznámí s běžnými zástupci našich netopýrů. Dozví se zají-
mavosti ze života netopýrů a seznámí se se způsobem ochrany biotopů, v nichž se vyskytují. 
Součástí exkurze bude i prezentace metod používaných při výzkumu netopýrů, v průběhu po-
zorování si učitelé budou moci vyzkoušet práci s přístroji určenými k detekci netopýrů.

Typ: jednodenní exkurze
Termín: blokově jaro, podzim
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: zajímavé lokality v blízkém i širším okolí Brna
Organizátor + kontakt: Tomáš Bartonička, bartonic@sci.muni.cz

TIP: Další akce určené pro učitele a jejich žáky najdete mezi aktivitami pro žáky ZŠ  
a studenty SŠ.
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FYZIKA

Fyzikální kavárna
Pravidelné odborné a společenské setkání určené nejen učitelům fyziky všech stupňů. Odborný 
program připravují pracovníci PřF MU, učitelé i studenti středních škol. Kavárna slouží také 
jako místo pro podporu učitelů fyziky nižších stupňů škol, výměnu zkušeností, posílení pocitu 
sounáležitosti v komunitě lidí se společným zájmem, a potlačení efektu „vyhoření“.

Typ: společenské setkání s odborným programem
Termín: jednou měsíčně po celý školní rok, obvykle třetí čtvrtek v měsíci
Cílová skupina: učitelé škol všech stupňů, studenti učitelství, sympatizující veřejnost
Web: http://www.physics.muni.cz/kof/kavarna.shtml
Cena: zdarma
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU
Organizátor +kontakt: Zdeněk Bochníček, zboch@physics.muni.cz

GEOLOGIE

Kurz poznávání nerostů
Jednodenní kurz určený pro pedagogy středních i základních škol. Účastníci se seznámí s hlav-
ními fyzikálními a zčásti též chemickými vlastnostmi důležitých minerálů a metodami jejich 
makroskopického určování i možnostmi praktického zařazení do výuky.

Typ: kurz
Termín: jaro 2016
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol
Web: www.ugv.cz
Cena: 350 Kč
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU
Organizátor + kontakt: Kateřina Zachovalová, zachovalova@sci.muni.cz

Kurz praktického poznávání hornin
Jednodenní kurz určený pro pedagogy středních i základních škol. Účastníci si prohloubí vědo-
mosti týkající se nejběžnějších hornin, s nimiž se na školách setkávají při výuce geologických 
fenoménů, a zvýší umění jejich praktického poznávání.

Typ: kurz
Termín: jaro 2016
Cílová skupina: učitelé základních a středních škol
Web: www.ugv.cz
Cena: 350 Kč
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU
Organizátor + kontakt: Kateřina Zachovalová, zachovalova@sci.muni.cz

Edubáze – přírodovědné a technické akce na jednom místě
Jsi středoškolák a jezdíš na olympiády, kurzy nebo soutěže? A chtěl bys jejich organizátorům 
něco vzkázat? Pochválit je nebo jim poradit, co zlepšit? Dej vědět svým organizátorům, jak se 
ti jejich akce líbila. 
Jsi organizátor a  pořádáš akci pro středoškoláky? Díky Edubázi získáš cennou zpětnou 
vazbu a o akci se dozví mnoho budoucích účastníků, které bys jinak těžko oslovil. Představ 
středoškolákům svou akci pomocí Edubáze.
Na Edubázi se najdeš snadno spoustu akcí na jednom místě. Zjistíš, co se koná, kdy a kde.

Těšíme se na tebe na: www.edubaze.cz.

Dny otevřených dveří PřF MU 2015–2016
Přemýšlíš o  studiu přírodních věd či matematiky? Využij možnosti prohlédnout si Přírodo-
vědeckou fakultu MU, která se může pochlubit nejmodernějším studijním areálem ve střední 
Evropě! Od našich studentů a učitelů se dozvíš čerstvé informace o studijních programech, 
oborech a možnostech, jak se k nám dostat bez přijímaček. Můžeš se na cokoli zeptat a pro-
hlédnout si špičkově vybavené učebny, laboratoře, knihovnu nebo botanickou zahradu.

Termíny:
čtvrtek 17. 9. 2015, 9.00–13.00
sobota 23. 1. 2016, 9.00–13.00
úterý 26. 1. 2016, 9.00–13.00

Místa konání: Areál Kotlářská 2, Brno a Univerzitní kampus Bohunice
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