
 
 
 

 
 
 

Interaktivní biologický seminář (IBIS)     http://ibis.sci.muni.cz  
 

- korespondenční kurz pro nadšené středoškoláky, které baví biologie a přírodní vědy 
obecně. Jsi na střední škole a chystáš se maturovat z biologie? Chceš se hlásit na vysokou 
na přírodovědný obor nebo medicínu, farmacii či veterinu? Baví tě biologie a rád 
objevuješ nové věci? Chceš se dozvědět více o světě kolem sebe? Pak je IBIS určený právě 
Tobě!  
 

geologický korespondenční seminář KAMENOŽROUT  http://kamenozrout.cuni.cz/korespondencni-seminar 
 

- Úlohy korespondenčního semináře jsou určené středoškolákům, avšak zapojit se mohou 
všichni geologičtí nadšenci každého věku.  Úlohy vycházejí v zimním a letním kole (na 
odevzdání mají řešitelé zpravidla čtyři měsíce).  

 
 
 
biologický korespondenční seminář BIOZVĚST  http://www.studiu mbiologie.cz/biozvest/ 
 

- Korespondenční seminář je určen všem řešitelům, kteří nenastoupili do vysokoškolského 
studia. Probíhá formou čtyř serií úloh, které Vám v průběhu roku zašleme, a Vy budete mít 
vždy dva měsíce na odeslání řešení. Poté Vám zašleme autorské řešení spolu s Vašimi 
výsledky.  

 
 
ekologický korespondenční seminář KEKS  http://keks.math.muni.cz/ 
 

- Pro týmy středoškoláků (max. 3 lidi) nebo jednotlivce, mohou soutěžit i mladší. 
- V průběhu školního roku dostanete 6 sad úkolů, vždy zasvěcené jednomu 

tématu. Témata se dotýkají biologie, životního prostředí, světa kolem nás a 
jeho environmentálních dopadů. 
 

 
projekt TALNET      http://www.talnet.cz/ 
 
- vzdělávací projekt pro zvídavou a nadanou mládež se zájmem o přírodní a technické 

vědy i pro jejich učitele z celé České republiky, který využívá online prostředí. 
Doporučený věk účastníků je 13 až 19 let. 

 
Arachne      http://arach.cz 
 
-    Letní 14 denní odborné soustředění pořádané Univerzitou Karlovou v Praze, Přírodovědeckou fakultou v různých 
místech České republiky zaměřené nejen na biologii (přednášky, praktika, exkurze), ale bohaté také na zážitky, hry, 
relaxaci a poznávání nových kamarádů.  
 
Týden se současnou biologií    http://www.osel.cz/index.php?kat=30  
 
- Týden pořádaný na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Přírodovědecké fakultě zaměřený zejména na 

aktuálně se rozvíjející směry v moderní biologii. Díky zázemí, jež fakulta poskytuje, budete mít možnost vyzkoušet 
si práci vědce v profesionálních laboratořích ve spolupráci se zkušenými odborníky i studenty a zároveň hledat 
odpovědi na zajímavé otázky 
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