
 

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace 

Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice 

tel.: 417 813 081, www.gymtce.cz, IČO: 61515451 

 

Výjezdní seminář: Matematika a biologie (4 dny) 

 

Termín: 7. 10. 2019 – 11. 10. 2019 

 

Napište si termín do kalendáře a v září se přihlaste! 
 

 

Cíl akce: V neformálním prostředí se setkávají žáci se svými učiteli a externími lektory 

z vědeckých pracovišť a vysokých škol. Absolvují přednášky, matematická, fyzikální 

a přírodovědná cvičení. To vše u žáků podporuje zájem o matematiku a přírodní vědy. Rozvíjí 

jejich znalosti, dovednosti a ukazuje jim využití vědy v praxi. Součástí semináře je nácvik 

týmové spolupráce žáků napříč věkovými kategoriemi.  

Najde se čas i na sport (stolní tenic, beachvolejbal, fotbal, tenis), procházky, houbaření, hraní 

deskových her. 

 

Rok 2020: Hlavními tématy tohoto roku jsou matematika a biologie. Některé přednášky 

zajímavě propojí tyto předměty. Seznam domluvených přednášek najdete na druhé straně. 

Netradiční aktivitou je návštěva plzeňské zoologické zahrady, kde je objednaná exkurze 

s průvodcem. Dále návštěva Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity a jejich 

laboratoří Robotičtí artisté, Umělá inteligence a Matematika hrou. 

 

Místo:  Školicí a výcvikové středisko Správy služeb hlavního města Prahy Poustky  

 adresa zařízení:  Nový Dvůr-Poustky 21 , 331 65 Žihle 

 kontakt: 373 395 211 – recepce, spojovatelka (mobily mají slabý signál) 
 

Doprava: autobusem od školy na místo a zpět 

 

 

Akce podpořena projektem MŠMT z Evropské unie Rozvoj metod II a grantem MŠMT číslo 

0031/7/NAD/2020 na podporu talentované mládeže na základních a středních školách. 

 
 

ÚSPĚCHY SEMINÁŘE 
 

• Seminář byl prezentován na celostátní konferenci České fyzikální společnosti, která se konala 

v Pardubicích v listopadu 2017. Kolektiv Gymnázia Teplice zde získal ocenění za významný čin 

v popularizaci fyziky. 

• Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků udělil v červnu 2018 organizátorce seminářů RNDr. 

Věře Ševčíkové Čestné uznání JČMF. 

  

http://www.gymtce.cz/
http://www.mapy.cz/#x=130539752@y=135890213@z=13@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Nov%C3%BD%20dv%C5%AFr%2021@sss=1@ssp=130498304_135834816_130603520_135942784


NA KOHO SE MŮŽETE TĚŠIT: 

 

• Mgr. Halina Šimková, PřF UK, VŠCHT Praha a Univerzitě Pardubice, místopředsedkyně 

Československé společnosti pro forenzní genetiku  

přednáška "Jak zkoumáme biologické kriminalistické stopy" 

• RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., katedra matematické analýzy MFF UK 

přednáška "Matematika jako jazyk přírodních věd" 

• Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., FJ FI ČVUT  

matematická přednáška, téma bude upřesněno 

• RNDr. Vladimír Wagner, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR 

přednáška "Na jaderné nehody se středoškolskou matematikou" 

• Ing. René Levínský, Ph.D., experimentální ekonom v institutu CERGE-EI 

přednáška “Teorie her a vyjednávání“ 

• prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., katedra softwaru a výuky informatiky MFF UK 

přednáška “Jak rozřezat objekty a vydělat milion dolarů“ 

 

• Mgr. Pavla Hofmanová, Gymnázium Teplice 

úlohy k olympiádě 

popularizační matematické přednášky 

• Mgr. Pavla Bergmanová, Gymnázium Teplice 

zajímavá biologická praktika s využitím mikroskopů či jiných 

laboratorních pomůcek a biologických materiálů 

• Mgr. Blanka Dvořáková, Gymnázium Teplice 

úlohy k olympiádě 

popularizační matematické a geometrické přednášky 


