
Zpráva o činnosti zlínské pobǒcky JČMF v roce 2010
Činnost pobǒcky se tradǐcně zam̌ěruje p̌redevším na organizaci matematických

a fyzikálních souťeží (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematický klo-
kan), na pǒrádání matematických a fyzikálních seminářů pro talentované studenty střed-
ních škol a propagaci matematiky a fyziky ve zlínském regionu.

Akce pořádané nebo spolupǒrádané pobǒckou v roce 2010

• Seminá̌r středoškolských p̌redsedů p̌redmětových komisí matematiky Zlín-
ského kraje (10. 3. 2010 Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Me-
ziříčí)
Na tomto seminá̌ri došlo k navázání spolupráce mezi středními školami zlín-
ského kraje a Ústavem matematiky Fakulty aplikované informatiky Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíňe a bylo ujednáno, že v budoucnu bude pobočka působit
jako garant a koordinátor této spolupráce.

• Výjezdní sousťredění matematických talentů (10. – 13. 6. 2010 Karlov pod
Praďedem)

• Výjezdní sousťredění matematických talentů (26. 10. – 29. 10. 2010 Velké
Karlovice)
Obě sousťreďení byla realizována v rámci projektu „MATES - Podpora syste-
matické práce s žáky SŠ v oblasti rozvoje matematiky“ pro mimořádňe nadané
studenty a nejlepší̌rešitele matematických olympiád ve zlínském, olomouckém
a jihomoravském kraji. Zlínská pobočka se podílela na organizaci obou akcí jako
koordinátor za zlínský kraj. Hlavním organizátorem bylo spolu s P̌rírodov̌edec-
kou fakultou UP Olomouc Gymnázium Jakuba Škody Přerov. Programem sou-
sťreďení byly p̌rednášky a semináře k řešení zajímavých matematických úloh,
principy a metody vedoucí ke zdárnému zvládnutí matematických olympiád a
dalších souťeží. Mimo matematiky byly naplánovány i turistické výlety adalší
relaxǎcní zážitky.

• Cyklus seminá̌rů pro řešitele Matematické olympiády(podzim 2010 Fakulta
aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
Pod vedením zkušených lektorů proběhlo šest dvouhodinových přípravných se-
miná̌ru prořešitele Matematické olympiády kategorií A, B, C.

• Členská schůze(24. 11. 2010 Zlín)
Program:

1. Zpráva o sjezdu J̌CMF

2. P̌redání sjezdových vyznamenání

3. Volba místop̌redsedy pobǒcky

4. Diskuze

Místop̌redsedkyní zlínské pobočky byla zvolena paní RNDr. Eva Pomykalová.
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předseda pobǒcky


