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Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity:
aktivity pro žáky a učitele
fyzika, matematika, chemie, 
biochemie, geologie, geografie...

soutěže | přednášky | semináře | praktika | exkurze | soustředění
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Žáci a učitelé základních i středních škol,
jako každoročně se můžete i letos těšit na řadu korespondenčních seminářů, interne-
tových soutěží, ale i víkendových akcí a aktivit, které jsme pro vás na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity připravili. Pokud není uvedeno jinak, je akce zdarma.

Akce pro studenty SŠ

ViBuCh –  Vzdělávací  ikurz pro budoucí  chemiky

Seznam se s výzkumnými projekty, které řeší současná věda v oblasti chemie a pří-
buzných oborů. Poznej opravdové vědce a vyzkoušej si špičkově vybavené laboratoře. 
Zkus ViBuCh!

Typ: korespondenční seminář
Termín: září 2014 – květen 2015 (korespondenční část)
+ srpen 2015 (týdenní soustředění)
Cílová skupina: studenti středních škol
Web: http://vibuch.math.muni.cz/
Místo konání: web + závěrečné soustředění v Brně
Organizátor + kontakt: Miroslav Brumovský, mbrumovsky@chemi.muni.cz
Hlavni kontakt: vibuch@chemi.muni.cz

Semináře a praktická cvičení z biochemie
Zdá se ti, že praktických cvičení z biochemie je na vaší škole málo nebo dokonce ne-
máte žádná? Chtěl(a) by sis vyzkoušet práci vědce, seznámit se se špičkovým labora-
torním 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 2014 – jaro 2015
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

KEKS –  korespondenční  ekologický seminář

Chceš zkusit s týmem kamarádů najít odpovědi na otázky, co trápí svět? Proniknout 
do tajů spletitých vztahů v přírodě a učit se jim rozumět? Rád(a) experimentuješ? 
Právě pro tebe je určený Korespondenční EKologický Seminář. Tak pojď do toho!

Typ: korespondenční seminář
Termín: v průběhu celého školního roku
Cílová skupina: tříčlenné týmy SŠ, případně ZŠ se zájmem o životní prostředí
Web: http://keks.math.muni.cz
Místo konání: prostřednictvím internetu
Organizátor + kontakt: Mária Běhalová, 357544@mail.muni.cz

KSI –  korespondenční  seminář z  informatiky

Informatika je věda mimořádně hustá. Ale s naším seminářem jí přijdeš na chuť! Na-
učíš se s námi programovat, přemýšlet o problémech a hlavně je co nejefektivněji 
řešit. Jako odměnu 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
Místo konání: prostřednictvím internetu
Kontakt: ksi@fi.muni.cz

Fyzikální praktikum pro studenty a učitele SŠ
Fyzikální praktikum mohou navštěvovat studentské kolektivy pod vedením svého 
středoškolského učitele. Praktikum je nainstalováno v místnostech fyzikálního prakti-
ka 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 2014 – leden 2015
Cílová skupina: studenti a učitelé středních škol
Web: http://www.physics.muni.cz/kof/praktika_ss.shtml
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU
Kontakt: zboch@physics.muni.cz

Fyzikální soustředění pro SŠ žáky a učitele „Cikháj“
Tradiční soustředění, které se koná počátkem září již od roku 1995. Přednášky, fyzi-
kální experimenty i samostatná studentská měření vždy spojuje určité jednotící téma, 
v roce 2014 je jím „Voda a fyzika“. Program doplňují sportovní a herní aktivity.

Typ: týdenní soustředění
Termín: každoročně v září
Cílová skupina: studenti a učitelé středních škol
Web: http://www.physics.muni.cz/kof/cikhaj.shtml
Místo konání: obvykle Výukové a rekreační středisko MU na Cikháji pod Žákovou ho-
rou, v roce 2014 ve Vlachovicích
Kontakt: zboch@physics.muni.cz

Fyzikální programy pro střední školy 
– Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík
Přednášky doplněné atraktivními a neobvyklými experimenty na vyžádání uskuteč-
níme přímo 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. 
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Typ: přednášky s experimenty realizované na střední škole
Termín: po celý školní rok
Cílová skupina: studenti a učitelé středních škol
Web: http://www.physics.muni.cz/kof/demexp.shtml
Místo konání: střední škola
Kontakt: zboch@physics.muni.cz

Biochemické přednášky pro studenty středních škol
Přijď a získej informace o procesech v živých soustavách. Zajímá tě, jak se dají napro-
gramovat mikroorganismy, k čemu všemu se dá využít rostlinný materiál, co lze zjistit 
z krve, a jak se to dá ovlivnit? Tyto informace a mnoho dalších se dozvíš na populár-
ních biochemických přednáškách.

Typ: přednáška 
Termín: blokově podzim 2014 – jaro 2015
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Tomáš Kašparovský, tkasp@sci.muni.cz

BrKoS – Brněnský korespondenční seminář z matematiky

Brněnský korespondenční seminář je tradiční matematická soutěž pro středoškoláky. 
Probíhá po celý školní rok. Řešitelé mají možnost jet s námi dvakrát ročně na mate-
matické soustředění 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
Kontakt: brkos@math.muni.cz

Mathrace
MathRace je jednodenní online matematická soutěž pro až čtyřčlenné týmy středo-
školáků, která se obvykle koná jeden den v listopadu. Nejlepší týmy mají možnost 
vyhrát hodnotné ceny.

Forma: jednodenní soutěž
Obor: matematika
Cílová skupina: studenti SŠ
Aktuální informace o průběhu: http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php

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 obtíž-
nost – 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
Místo konání: kdekoliv na Zemi a v přilehlém vesmíru
Kontakt: interlos@fi.muni.cz

InterSoB – soutěž pro INTERdiscipl inárně Soutěživé Bytost i

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
Místo konání: centrum Brna
Kontakt: intersob@math.muni.cz

K-SCUK soustředění
K-SCUK je společné soustředění pro řešitele seminářů KEKS a KSI. Na soustředění 
bude probíhat nejen zajímavý odborný program, ale i nabitý doprovodný program. 
Půjde o intenzivní porci vzdělání i zábavy!

Typ: prožitkově vzdělávací soustředění
Termín: září
Cílová skupina: úspěšní řešitelé korespondenčních seminářů
Web: http://ksi.fi.muni.cz/kscuk/
Místo konání: okolí Brna
Organizátor + kontakt: Jiří Marek, kscuk@fi.muni.cz

Geologická expedice JESENÍKY 2015
Zajímá vás, o čem je geologie? Jak jinak to zjistit než na vlastní oči přímo v nitru hor. 
Vydejte se s námi na týdenní výpravu do Jeseníků. Zábavnou formou se naučíte vidět 
v přírodě procesy související nejen s vývojem krajiny ale i Země, a  tím porozumět 
prostředí, v němž žijeme. Ukážeme vám základní strukturní prvky – zlomy a vrásy, 
které jsou výsledkem tektonických procesů hrající hlavní úlohu při vzniku pohoří. Na 
mineralogických lokalitách vás uchvátí krása a rozmanitost nerostů, které vás bude-
me učit určovat. Zavedeme vás na místa, kde se vyskytuje zlato, a sami si ho budete 
moci vyrýžovat. 

Typ: expedice
Termín: červenec 2015
Cílová skupina: žáci základních a středních škol
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Web: www.ugv.cz
Cena: najdete na webu
Místo konání: Jeseníky
Organizátor + kontakt: Kateřina Zachovalová, zachovalova@sci.muni.cz

Bohatství Země
Soutěž je určena studentům středních škol, kteří se chtějí naučit a vyzkoušet si, jak 
zacházet se surovinami naší Země. Úkolem 5členných soutěžních týmů bude navrh-
nout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin, obchodování s nimi z pohledu 
technologie i ekonomické výhodnosti a současně se zohledněním sociálních a envi-
ronmentálních aspektů těžby. Dobývat a prodávat se bude zlato, uran a ropa – suro-
viny, které hrají významnou roli v ekonomice každého státu. V rámci soutěže využi-
jete také finanční nástroj bloomberg. Podíváte se na ložiska zlata, uranu a ropy v ČR 
a  s  pomocí expertů Masarykovy univerzity budete za 8  měsíců vědět vše důležité 
o dobývání a oceňování nerostných surovin s ohledem na sociální dopady. Tým, který 
nejlépe obhájí svůj projekt před odbornou komisí, získá 5 tabletů v celkové hodnotě 
30 000 Kč. organizátorem soutěže je Ústav geologických věd a Ústav matematiky 
a statistiky PřF MU, Katedra financí ESF MU a Katedra veřejné ekonomie ESF MU.

Typ: soutěž
Termín: září 2014 – duben 2015
Cílová skupina: žáci středních škol 
Web: www.bohatstvizeme.cz
Místo konání: Brno 
Organizátor + kontakt: Kateřina Zachovalová, zachovalova@sci.muni.cz, 
Tereza Koplíková, tereza.koplikova@econ.muni.cz

Přípravný kurz ze zeměpisu pro přijímací zkoušky na VŠ
Cílem kurzu je zopakování, doplnění, prohloubení a cvičné testování znalostí a doved-
ností středoškolského učiva zeměpisu tak, aby studenti byli k přijímacím zkouškám na 
VŠ připraveni.

Termín konání: 4 soboty v únoru a březnu 2015, vždy 9:00–15:30 hod. 
Místo konání: Aula Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, Brno
Cena kurzu: 1 500 Kč (včetně DPH)
Další informace na Dnech otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 2, 
Brno.

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

Typ: jednodenní exkurze 
Termín: blokově jaro – podzim
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

Interaktivní biologické exkurze pro studenty SŠ
Exkurze zájemců o vědu na vědeckých pracovištích Ústavu experimentální biologie 
PřF MU seznamuje účastníky s reálným vědeckým prostředím. Zaměřuje se na aktuál-
ní témata z mikrobiologie, fyziologie, biotechnologií, molekulární biologie a genetiky.

Typ: seminář / praktická cvičení 
Termín: blokově podzim 2014 – jaro 2015
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Martina Damborská, martina@chemi.muni.cz

Biologické přednášky pro učitele a studenty SŠ
oddělení fyziologie a anatomie rostlin: Přednášky o vlivu abiotických faktorů (sucho, 
extrémní teploty, 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 statistického vyhodnocování biologických dat.

Typ: seminář 
Termín: blokově podzim 2014 – jaro 2015
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Radek Jupa, r.jupa@mail.muni.cz

Biologické stáže pro studenty SŠ
oddělení fyziologie a anatomie rostlin připravilo sadu laboratorních úloh pokrývají-
cích vybraná témata z rostlinné cytologie, anatomie a fyziologie. Setkáte se s úlohami 
zaměřenými na možné způsoby kultivací rostlin, hodnocení růstových, fyziologických 
a vybraných biochemických parametrů s pomocí moderního přístrojového vybavení. 
Na konci každé úlohy vás seznámíme s možnostmi analýzy získaných výsledků.

Typ: seminář / praktická cvičení 
Termín: podzim 2014 
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Radek Jupa, r.jupa@mail.muni.cz

Praktické biologické kurzy pro studenty SŠ
loschmidtovy laboratoře připravily dvoudenní kurz pro studenty středních škol za-
měřený na molekulární biotechnologii. Studenti se v rámci praktického kurzu sezná-
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mí s metodami používanými pro produkci biofarmaceutik po teoretické i praktické 
stránce. Součástí exkurze je školení v nakládání s geneticky modifikovanými orga-
nismy. V praktické části exkurze se studenti seznámí s inokulací bakterií a přípravou 
fermentoru.

Typ: seminář / praktická cvičení 
Termín: blokově podzim 2014 – jaro 2015
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Martina Damborská, martina@chemi.muni.cz

Letní škola mikrobiologie
letní škola mikrobiologie je určena studentům středních škol, kteří se zajímají o bio-
logii, biotechnologie, o zajímavosti a novinky z prostředí klinických mikrobiologických 
laboratoří, z oblasti technologie výroby kvašených nápojů, sýrů a jiných potravin, kdy 
se využívá metabolického 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 2014 
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Andrea Vávrová, mikrobiologie.brno@gmail.com

T-exkurze
Chceš si pohrát se skalpelem, odhalit důvody velkých katastrof, ovládnout metody 
pro izolaci DNA nebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Chceš po-
chopit základy robotiky či výroby GMo? Že se ve škole k těmhle věcem nedostaneš? 
Ale tohle všechno a ještě spoustu dalších věcí je možné vyzkoušet během T-exkurzí!

Typ: exkurze na odborné pracoviště s on-line přípravou
Termín: říjen – prosinec 2014
Cílová skupina: středoškolští studenti 
Web: http://www.jcmm.cz/cz/t-exkurze.html
Místo konání: pracoviště brněnských VŠ
Organizátor + kontakt: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o., 
Klára Papalová, klara.papalova@jcmm.cz

N–trophy
N-trophy je soutěž plná experimentů a bádání, která ti otevře dveře do laboratoří 
Univerzitního kampusu Bohunice. 

Typ: soutěž 
Termín: zimní měsíce, finále v únoru
Cílová skupina: tříčlenné týmy středoškoláků
Web: http://ntrophy.cz/

Místo konání: Brno
Organizátor + kontakt: Klára Papalová, ntrophy@jcmm.cz

Akce pro žáky ZŠ

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 internetového 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, kte-
rou mohli řešitelé luštit v loňském ročníku, byla tato:
4 × Karel + 3 × Jan + 2 × Božena + František + Ema = ?
Zvládnete doplnit jméno místo otazníku?

Typ: soutěž
Termín: Start internetových kol: 3. 11., 10. 11. a 18. 11. 2014 vždy v 6:00.
Malé finále bude 25. 11. 2014 od 16:00. Velké finále pak těsně před Vánoci. Registrace 
již probíhá.
Cílová skupina: žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Web: www.brloh.math.muni.cz
Místo konání: Brno
Organizátor + kontakt: Petr Pupík, petr.pupik@gmail.com, 777 182 312

Komár –  Korespondenční  matematické rébusy

Korespondenční matematické rébusy (KoMAR) – matematická soutěž, kde soutěžící 
ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií během celého škol-
ního roku řeší několik sérií matematických úloh. Na to navazují víkendová soustředě-
ní, na kterých si středoškoláci připravují přednášky pro základoškoláky a také pro ně 
chystají volnočasové aktivity. Víkendovky jsou plné matematických i nematematic-
kých her, zábavy a dobrodružství.

Typ: soutěž
Termín: září 2014 – červen 2015
Cílová skupina: žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Web: www.komar.math.muni.cz
Místo konání: najdete na webu
Organizátor + kontakt: Petr Pupík, petr.pupik@gmail.com, 777 182 312

Akce pro učitele

Učte geologii v přírodě
Dvoudenní workshop určený pro pedagogy střední škol. Během dvou dnů navštívíme 
zajímavé exkurzní lokality v okolí Brna, které je vhodné zařadit do výuky geologie pro 
snazší pochopení procesů fungujících v přírodě. Poskytneme vám také výukové materi-



10 11

ály a pracovní listy, které vám usnadní práci ve výuce. Zábavnou formou tak žákům bu-
dete moci představit poznatky moderních geologických oborů, což podpoří jejich zájem 
o studium neživé přírody a zároveň tak získají motivaci k dalšímu studiu geologických 
věd.

Typ: workshop
Termín: říjen 2014
Cílová skupina: učitelé středních škol 
Web: www.ugv.cz
Místo konání: Brno a okolí
Organizátor + kontakt: Kateřina Zachovalová, zachovalova@sci.muni.cz

Kurzy pro učitele SŠ se zaměřením na zkvalitnění výuky biochemie
Kurzy jsou zaměřené na seznámení učitelů středních a případně základní škol s aktu-
álními oblastmi výzkumu v rámci biochemie. Mimo jiné se zde učitelé seznámí s no-
vými poznatky v oblasti hormonální regulace, biochemie sacharidů nebo biotechno-
logií v souvislosti s životním prostředím.

Typ: kurz 
Termín: blokově podzim 2014 – jaro 2015
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Tomáš Kašparovský, tkasp@sci.muni.cz

Fyzikální kavárna
Pravidelné odborné a společenské setkání určené nejen učitelům fyziky všech stupňů. 
odborný program připravují pracovníci PřF MU, učitelé i studenti středních škol. Kavár-
na slouží také jako místo pro podporu učitelů fyziky nižších stupňů škol, výměnu zku-
šeností, 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
Místo konání: Přírodovědecká fakulta MU
Kontakt: zboch@physics.muni.cz
Tip: Další fyzikální akce pro žáky SŠ i jejich učitele najdete mezi aktivitami pro studenty.

Terénní cvičení z botaniky a zoologie pro učitele ZŠ a SŠ
Schopnost poznávat rostlinné a živočišné druhy patří mezi základní kompetence uči-
tele biologie na základní a střední škole. Dvoudenní kurz je zaměřen na rozvoj těchto 
schopností pozorováním v přírodě a prací s určovacími pomůckami. Dovednosti zís-
kané na kurzu umožní učiteli vybírat pro výuku vhodné modelové organismy, vést 
cvičení v přírodě a zajišťovat vhodný materiál pro laboratorní práce. Kurz je akredito-
vaný v systému DVPP.

Typ: dvoudenní exkurze 
Termín: 1× ročně
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: zajímavé lokality v blízkém i širším okolí Brna 
Organizátor + kontakt: olga Rotreklová, orotrekl@sci.muni.cz

Laboratorní cvičení z biologie na SŠ
Jde o součást výuky biologie v rámci badatelsky orientovaného vyučování. Práce v la-
boratoři ve studentech rozvíjí kompetence, k jejichž rozvoji není v běžné vyučova-
cí hodině dostatečný prostor. V jednodenním kurzu se učitelé biologie na středních 
školách seznámí s metodami práce s mikroskopem a s přípravou mikroskopických 
preparátů. Kurz je akreditovaný v systému DVPP.

Typ: seminář / praktická cvičení 
Termín: blokově jaro, podzim
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: olga Rotreklová, orotrekl@sci.muni.cz 

Noční exkurze za netopýry pro středoškolské učitele
Učitelé navštíví lokality, kde se seznámí s běžnými zástupci našich netopýrů. Dozví se 
zajímavosti ze života netopýrů a seznámí se se způsobem ochrany biotopů, v nichž se 
vyskytují. Součástí exkurze bude i prezentace metod používaných při výzkumu neto-
pýrů, v průběhu pozorování 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

Chráněná území města Brna – botanické exkurze pro učitele ZŠ a SŠ
Exkurze jsou zaměřeny na poznávání vzácných a ohrožených druhů rostlin i biotopů 
na území města Brna a v jeho nejbližším okolí. Učitelé se seznámí se způsobem ochra-
ny daných druhů a biotopů. Poznají možnosti využití výsledků ekologických a biosys-
tematických studií při výběru vhodného managementu na konkrétních lokalitách. 

Typ: jednodenní exkurze 
Termín: blokově jaro, podzim
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: zajímavé lokality v Brně a jeho blízkém okolí
Organizátor + kontakt: olga Rotreklová, orotrekl@sci.muni.cz
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Kurz molekulární biologie a genetiky pro SŠ učitele
Genetika: Dvoudenní kurz Ústavu experimentální biologie PřF MU o nových trendech 
v  molekulárně biologickém výzkumu a důležitých otázkách genetiky akreditovaný 
v systému DVPP.

Typ: kurz 
Termín: 1 ×ročně, září 2014
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Místo konání: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Organizátor + kontakt: Pavel lízal, lizal@sci.muni.cz

Kurzy matematiky pro SŠ učitele
Připraveny jsou tři kurzy zaměřené na zajímavá matematická témata a problematiku 
jejich výuky na střední škole. Jde o dvoudenní kurz analytické geometrie a jednodenní 
kurzy zaměřené na využití komplexních čísel a na teorii čísel. 

Typ: 2× jednodenní kurz a 1× dvoudenní kurz
Termín: podzim 2014, jaro 2015
Místo konání: ÚMS PřF MU, Kotlářská 2, Brno (jednodenní), resp. zajímavé místo 
mimo Brno (dvoudenní)
Aktuální informace na: http://www.veda.muni.cz
Organizátor+kontakt: Michal Bulant, bulant@math.muni.cz 

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 studenti 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 otevřených dveří nebo Science slam. RECEToX 
dále pravidelně pořádá pro středoškoláky a jejich učitele jednodenní semináře, které 
jsou věnovány různým aspektům chování chemických látek v životním prostředí. 
Po předchozí domluvě jsme rovněž schopni zajistit školám komentované prohlídky 
výzkumných laboratoří RECEToXu nebo popularizační přednášky.

web: http://www.recetox.muni.cz
Kontaktní osoba: Jaromír literák, e-mail:literak@recetox.muni.cz, +420 549 495 580

Aktivity Ústavu chemie PřF MU
Dny chemie

Středoškolákům, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na Přírodovědecké fakultě 
MU a tématech výzkumu, 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 charakterizovat pomocí rozličných fyzikálně-chemických 
metod. Pro mimobrněnské účastníky je zajištěno bezplatné ubytování na kolejích. 

Termín konání: každoročně v lednu nebo únoru
web: http://inovace.chemi.muni.cz/ (záložka Pro středoškoláky)

Letní chemické soustředění

Ústav chemie ve spolupráci se Střediskem volného času lužánky pořádá pravidelně 
v letních měsících desetidenní letní chemické soustředění. Akce je určena žákům ZŠ 
a studentům SŠ se zájmem o chemii ve věkovém rozmezí přibližně 14–17 let. Akce 
probíhá formou městského tábora, tj. včetně ubytování účastníků. Program letního 
chemického soustředění zahrnuje obvykle dopoledne laboratorní cvičení, odpoledne 
odborný (přednášky, exkurze) nebo odpočinkový program (návštěva lanového centra, 
venkovní hry s chemickou tematikou apod.), večer probíhají přednášky nebo častěji 
hry. 

Ústav chemie kromě výše uvedených aktivit pravidelně pořádá pro středoškoláky 
a jejich učitele jednodenní akce, jejichž program se přizpůsobuje zájmu škol a obvykle 
zahrnuje popularizační přednášky, prohlídky laboratoří, demonstrační experimenty 
a laboratorní cvičení. 

web: http://ustavchemie.sci.muni.cz/ a http://www.ucitseucit.cz/ 
Kontaktní osoba: Jaromír literák, e-mail:literak@chemi.muni.cz, +420 549 495 580

Edubáze –  př írodovědné a technické akce jako pod lupou

Jsi středoškolák a baví tě přírodní vědy a technika? Jezdíš na olympiády, kurzy, sou-
těže? A chtěl bys jejich organizátorům něco vzkázat? Pochválit je nebo jim poradit, co 
zlepšit? Dej jim vědět, jak se ti jejich akce líbila. 
Jsi organizátor a pořádáš akci pro středoškoláky? Díky Edubázi získáš cennou zpět-
nou vazbu a o akci se dozví mnoho budoucích účastníků, které bys jinak těžko oslovil. 
Představ středoškolákům svou akci pomocí Edubáze, mapující přírodovědné a tech-
nické akce pro středoškoláky. Těšíme se na vás na www.edubaze.cz.

Kontakt
Přírodovědecká fakulta 
Masarykovy univerzity

Kotlářská 2, 611 37 Brno, tel.: 549 491 400

www.sci.muni.cz
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