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Metodické centrum biologie při Gymnáziu v České Lípě 
 
Zápis z úvodního setkání učitelů ZŠ a SŠ 

 

Termín setkání:  čtvrtek 21. listopadu 2013 
Místo setkání:   Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969 

 
Program: 

1) Prezentace účastníků 

2) Přivítání účastníků a představení kontaktních osob metodického centra 

3) Úvodní informace k projektu TechUP  

(viz odkaz na stránkách gymnázia: http://www.gym-cl.cz/index.php/eu-

projekty/podpora-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-v-libereckem-kraji ) 

4) Představení námětů na náplň metodického centra – nabídky aktivit a činností 

(Mgr. Tulková – metodické centrum biologie při GČL) 

5) Dotazník - výběr z nabídky aktivit + doplnění vlastních námětů a nápadů 

6) Informace o přírodovědných soutěžích a olympiádách – výzva účastníků k zapojení 

do opravování domácí části biologické olympiády 

7) Diskuse týkající se přenosu informací mezi účastníky metodických setkání dokud 

nebude vytvořena webová platforma pro metodická centra. 

8) Přestávka - občerstvení 

9) Překvapení (Ing. Libor Kunte, Ph.D – Kuba a její příroda) 

10) Vyhodnocení setkání a předání osvědčení účastníkům 

11) Individuální konzultace o možnosti využití nabídnutých aktivit také pro žáky 

příslušné školy 

 

Popis akce: 

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 se uskutečnilo první setkání učitelů zaštítěné Metodickým 

centrem biologie při Gymnáziu Česká Lípa. Zúčastnilo se ho celkem 21 učitelů ze 13 různých 

škol (včetně pěti středních). 

Na úvod ředitelka školy Mgr. Lenka Řebíčková představila přítomným projekt TechUp a roli 

gymnázia v něm. Následující část bylo v režii Mgr. Lenky Tulkové(vyučující biologie na 

gymnáziu a zároveň kontaktní osoba vzniklého metodického centra), která účastníkům 

vysvětlila, jak mohou učitelé biologie a přírodopisu metodické centrum využívat. Jde 

zejména o to, aby činnost byla zajímavá a smysluplná. Za tímto účelem uvedla nejen své 

nápady, ale také vyzvala ostatní, aby formou dotazníku vyjádřili své potřeby.  

Největší předběžný zájem byl o přednášky ze  systematické a evoluční biologie, o terénní 

praxi či o práci s fluorescenčním mikroskopem. 

http://www.gym-cl.cz/index.php/eu-projekty/podpora-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-v-libereckem-kraji
http://www.gym-cl.cz/index.php/eu-projekty/podpora-prirodovedneho-a-technickeho-vzdelavani-v-libereckem-kraji
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Hlavním hostem úvodního metodického setkání byl Ing. Libora Kunte, Ph.D., ředitel Střední 

školy zahradnické a zemědělské Děčín - Libverda. Povyprávěl o své třítýdenní cestě na Kubu, 

přičemž se zaměřil především na botanické zajímavosti „Ostrova svobody“. Účastníkům také 

nabídl možnost exkurzí s přírodovědným zaměřením – prohlídka školní botanické zahrady 

s odborným výkladem. 
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Stylové bylo také občerstvení, jemuž vévodil kubánský dort a různé drobné chuťovky, kde 

některé bylo ozdobeny exotickými plody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci si kromě osvědčení o účasti na metodickém setkání také stylový suvenýr – plod 

kokosové palmy, která se na Kubě pěstuje. 
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Hodnocení setkání 

Na závěr setkání měli účastníci odpověď na 2 jednoduché otázky: 

1) Pomocí smajlíků    vyjádřit pocit z metodického setkání. 

2) Napsat zda se zúčastní příštího setkání. 

Odpovědi nám poskytlo 18 účastníků a všichni, kteří odpověděli, vyjádřili svůj pocit smajlíkem . 
Také odpověď na dotaz zda se účastní příštího setkání, byla ANO. 
 
 

Přílohy: 
1) Pozvánka na metodické setkání 
2) Prezenční listina metodického setkání 
3) Předložené náměty na další metodický setkání (prezentace + nabídka aktivit) 
4) Vzor osvědčení předávané účastníkům setkání 


