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Praktický průvodce mikrosvětem  

Jednodenní seminář pro učitele přírodopisu a biologie ze základních a středních škol – vzdělávací program DVPP 

Číslo akreditace programu: MSMT- 15364/2015-1-586 
Termín konání akce: 24. 3. 2016 čtvrtek (prezence od 8.40 hodin, začátek akce 9.00; ukončení akce 16.30 hodin) 
Místo konání akce: vzdělávací středisko Hlavatce (okr. Tábor)  
Lektoři: Mgr. Pavla Trčková, Mgr. Marie Trčková (autorky databáze Praktický průvodce mikrosvětem) 
Účastnický poplatek: 950,- Kč na osobu (v ceně není zahrnuto stravování, je však možné jej po dohodě účastníkům 
zajistit v rozsahu oběd + 2x coffe-break) 
Maximální počet účastníků: 9 osob 

Program: 

 Seznámení s funkcemi webové databáze, možnosti jejího využití, práce s databází v přípravě učitele i v práci 
se třídou. 

 Sběr, příprava a uchování materiálu na mikroskopická praktika, základní barviva a činidla používaná při 
přípravě preparátů, dokumentace výsledků pozorování. 

 Příprava preparátů a mikroskopické pozorování - vybrané úlohy z tematických oblastí: Rostlinná pletiva, 
rostlinné orgány, řasy a sinice, mechorosty, kapraďorosty, semenné rostliny, mikromycety (připravovat 
budeme nativní preparáty a jednoduché barvené preparáty, k pozorování využijeme klasické žákovské 
mikroskopy a stereomikroskopy). 

Pozn. Program je rozdělen na dopolední a odpolední blok (každý blok trvá 4 vyučovací hodiny = 180 minut, zhruba 

v polovině každého bloku je zařazena 15 minutová přestávka na občerstvení; mezi dopoledním a odpoledním blokem 

je přestávka na oběd). 

V závěru obdrží absolventi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Podmínkou získání 
osvědčení je účast na akci v plném rozsahu. 
V případě zájmu o zaslání závazné přihlášky na akci vyplňte prosím tento formulář. Přihlášku obdržíte na uvedený e-
mail do 20. 1. 2016. 
O konání akce bude rozhodnuto na základě zájmu ze strany účastníků. S projevením zájmu tedy prosím neotálejte . 
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