
Zápis z Valného shromáždění FPS JČMF 
Praha, 28. 8. 2015 

 
Přítomno 24 členů, viz prezenční listina 
 

Program valného shromáždění: 

1) Předseda FPS L. Dvořák přivítal členy FPS a informoval o akcích FPS v roce 2015. 

 
2) Jednací a organizační řád 

L. Dvořák zdůvodnil nutnost změn Jednacího a organizačního řádu FPS a informoval o tom, že 
v souladu s novým Občanským zákoníkem bude FPS pobočným spolkem JČMF.  

L. Dvořák informoval valné shromáždění o návrhu na změnu, kterou poslal nepřítomný člen 
e-mailem. Valné shromáždění se v diskuzi shodlo, že navrhovaná změna není nezbytná, 
potřebné informace jsou už obsaženy ve stávající úpravě.  

Hlasování o Jednacím a organizačním řádu v podobě, v jaké ho navrhl výbor FPS: 24 pro, 0 
proti, 0 se zdrželo. 

 
3) Členské příspěvky 

L. Dvořák otevřel diskuzi o výši členských příspěvků. Současná základní sazba je 50 Kč ročně, 
snížená sazba (pro důchodce, studenty do 28 let a členy na mateřské či rodičovské dovolené) 
je stejná. Ostatní sekce JČMF mají příspěvky vesměs vyšší, lze tedy uvažovat o zvýšení 
základní sazby např. na dvojnásobek. 

V. Piskač navrhl plnou výši na 100 Kč ročně, sníženou sazbu 50 Kč. V diskusi zazněl i názor, že 
by členské příspěvky mohly být ještě vyšší; L. Dvořák ovšem upozornil, že členové FPS platí i 
členské příspěvky do Jednoty jako takové, nemohou platit pouze příspěvky do FPS. 

P. Sládek vznesl dotaz, jak se případná úprava projeví u členů, kteří zaplatili dopředu na 
několik let. Přítomní členové se shodli, že nijak, doplatek nebude vyžadován. 

Hlasování o návrhu V. Piskače ohledně výše členských příspěvků: 24 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 
4) Různé 

• V. Piskač informoval přítomné členy o konferenci Jak získat žáky pro fyziku, kterou FPS 
spolupořádá na podzim 2015. 



• L. Dvořák informoval, že Jednota poskytla FPS finanční příspěvek na konference Veletrh 
nápadů učitelů fyziky 20 (10 tisíc Kč.) a Jak získat žáky pro fyziku (5 tisíc Kč); Nadace 
Deposium Bonum podpořila letošní konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky, 
Veletrh nápadů učitelů fyziky a Jak získat žáky pro fyziku, každou částkou 10 tisíc Kč. 

• R. Kusák informoval přítomné o organizaci ESERO a možnostech spolupráce s FPS. 
• P. Sládek informoval o tom, že příští Veletrh nápadů učitelů fyziky se bude konat v Brně 

v termínu 26.-28. 8. 2016. 

 


