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|NVEsTICE Do RoZVoJE \ŽDĚLÁVÁNÍ

Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)
Čís| o proje k tu CZ.1'.O7/ 1. ]..oo/44.ooo8
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PRIRODOVEDNE EXPOZICE L

- poRdělí 30.6. o úterý B.T,2gL4
Všeobecné o sportovní oymnózium Bruntól připrovuje v rómci

Projektu NotTech ng zočótek prózdnin velkou pobytovou

zeiména na terénní bíologíi, chráněnó území a expozice
s biologickou temotíkou, určenou pro žóky s trvolým zójmem

o biologií. Akce ie Plně hrgzeno o temoticky novozuje no

ško|ní vzdě|óvaci plón o oktivity biologických kroužků.
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Popis akce:
o V rámci projektu navštěvujeme místa pro biology atraktivní, většinou chráněná území, přírodní

památky, rezervace, muzea, ekocentra, a jiné přírodovědné expozice a zajímavosti
o Během ní proběhnou praktická biologická pozorováníči pokusy, výklady, sběr a určování přírodnin,

příprava podkladů pro navazující projekty, seminární práce a dalšíaktivity
o Splněnícílů akce závisí na aktuálním počasí
o Akce trvá 9 dnů (pondělí-úterý), je plně hrazena (ubytování, strava, doprava, vstupné, lektoři)

Určen pro _ žáky gymnázia Bruntál, případně pro žáky základních škol, vždy s trvalým zájmem o biologii,
výběr daný více kritérii - doporučení vyučujícího biologie a vedoucího akce, účast v biologických kroužcích,
soutěžích, pořadí odevzdání návratek, bezproblémová účast na předešlých akcích projektu - PRoTo:

co NElDŘívr VYPLNĚNÉ NÁvRATKY K VEDoUcíruu AKCE !l!
odiezd - pondělí 30.5.2014 - 8:00 - z prostoru za Horalem - za gvmnáziem
Návrat - útený 8.7.2014 - 18:00 (pouze orientačnil - na steiné místo
Aktuální cíle - bude ještě upřesněno (CHKo Beskydy, cHKo Bílé Karpaty, NP Podyjí, CHKo Moravský Kras,
cHKo Ždárské vrchy, CHKo Litove|ské Pomoraví,Zoo Lešná, Arboretum Bílá Lhota, Ekocentrum Sluňákov..)
Podmínky_vyplněná a odevzdaná návratka se souhlasem zákonných zástupců a kontakty, dodržování
školního řádu gymnázia, zdravotnízpůsobilost a výbava pro biologickou práci v terénu i v učebně
Doporučené vybavení- obuv, oblečení a vybavení do terénu a na sport, zápisník, psací potřeby, vybavení
proti dešti a slunci, peníze, doklady (u starších 15 let oP, jinak průkazka pojištěnce), mobil, hygienické
potřeby, menší batoh, vybavení na večerní zábavu (hudební nástroj, ..)

Tyto informace mohou b'ýt následně dopIněny nebo změněny podle aktuální situace
Kontakt: 55472to86 (Zatloukal),55472L08L (kancelář), email: vladimir.zatloukaI@gymbru.cz
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Na vědomí:

Zpracoval dne:

řediteli školy, zákonným zástupcům, žákům

Vladimír Zatloukal L3.6.2oL4
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lNVESTlcE Do Roa/oJE \ZDĚLÁVÁNí

Podpora přírodovědného a technického vzdělání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK)
Číslo proje ktu: C7.t.o7 / 1''1''oo / 44.ooo8

Vedoucí akce: Vladimír Zatloukal

NÁVRATKA: Přírodovědné expozice í - 30.ó.-8.7.2014 - odstřihnout, odevzdat co NEJDŘíVE vedoucímu akce
ŽÁr (-rvnĚ) :

škola, třída:

Souhlasím, aby se můj syn (dcera) zúčastnil výše zmíněné akce a souhlasím s podmínkami i ostatními dispozicemi.

Kontakt na zákonné zástupce:

Mobilžáka:

otec - příjmení, jméno

Matka - příjmení, jmén

telefon:

telefon:

Podpis:

Doplněk zákonnÝch zástupců (poznámkv. dřívěiší příiezdv. odiezdv, vzkazv' hendikepv. ...)

Doplněk žáka (napište vaši dosavadní aktivitu ve volnočasové biologii):

oÚčastnímseprácebiologickéhokroužku(ANo-NE):

o Zúčastnil (-a)jsem se v posledních dvou školních letech soutěže s biotogickou tematikou
o Které:

o Zúčastniljsem se těchto akcí z projektu NatTech v oblasti volnočasové biologie (cHKo Moravy, sobotní či
nedělní jednodennívýjezdy - kolikrát, biosférické výjezdy - Pálava, Třeboňsko -


