
 

 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat na výjezdní kurz pro učitele biologie 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE DO NÁRODNÍHO PARKU 

ČESKÉ ŠVÝCARSKO 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, 

který se uskuteční od úterý do pátku 

 

30. 6. až 3. 7. 2020  

Národní park České Švýcarsko  

 
 
V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který 

naleznete pod odkazem https://forms.gle/7WPajAiYgRUAdYug9 nejpozději do  

15. 6. 2020. Doprava z Hradce Králové a zpět a ubytování na místě je zajištěno. Další 

upřesňující informace budou zasílány pouze přihlášeným účastníkům. 

Kapacita je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším 

termínem přijaté přihlášky. 

Program se může měnit dle počasí. 

Těšíme se na Vaši účast 

 

 
Kurz je určený učitelům biologie ze SŠ i 
ZŠ a koordinátorům EVVO. Jedná se o komplexní přírodovědnou expedici, kterou 
povedou odborníci nejen z Národního parku České Švýcarsko, ale i odborných institucí 
(UHK a UK). Expedice je zaměřena na faunu, floru a geologii dané oblasti. Cílem kurzu je 
výměna poznatků z terénu mezi učiteli biologie a vědeckými pracovníky či odborníky 
z praxe a objevení možností k zařazení terénní výuky do hodin biologie. 

 
Program:  
 
Úterý 30. 6. 2020 
Univerzita Hradec Králové  
• 14:00 odjezd autobusem z parkoviště UHK. 

Kamenický Šenov 
• Panská skála (Kamenický Šenov) a Zlatý vrch (u České Kamenice) – krátká zastavení. 

Doubice 
• Po ubytování následuje večeře a večerní program (přednáška o NP s lektorem z NP 

České Švýcarsko). 

 
Středa 1. 7. 2020 
Národní prak České Švýcarsko – Pravčická brána 
• Celodenní exkurze.  

 
Čtvrtek 2. 7. 2020 
Krásná Lípa 
• Program ekologického centra NP České Švýcarsko, Kyjovské údolí (celodenní 

exkurze). Večer přednáška.  

 
Pátek 3. 7. 2020 
Doubice 

• V 8:00 odjezd. 
Cestou do HK návštěva některé z těchto lokalit: Přírodní rezervace Klíč, Přírodní 
památka Dutý Kámen, Přírodní rezervace Bílé kameny (Sloní skály) 
Hradec Králové 
• Příjezd k UHK v odpoledních hodinách. 

 
 

https://forms.gle/7WPajAiYgRUAdYug9

