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Vážená paní 
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. 
ministryn ě školství, mládeže a tělovýchovy  

 Brno, 2.1.2017 

 

Vážená paní ministryně, 

liberecký kolega doc,. Miroslav Malý mě informoval, že v návaznosti na naši předběžnou 
dohodu předpokládáte svou účast na Akademickém fóru v tomto měsíci. Dovoluji si Vám 
proto poslat v příloze koncept pozvánky k Vašemu posouzení. 

Pokud jde o termín, konají se Akademická fóra vždy ve čtvrtek, nicméně při Vaší časové 
exponovanosti a eventuální neschůdnosti čtvrtka 19. ledna by bylo třeba zvolit termín jiný, 
přednostně čtvrtek 26. ledna nebo některý čtvrtek další, leda byste potřebovala upřednostnit 
některý termín „nečtvrteční“. V každém případě by však bylo dobře, kdyby termín mohl být 
stanoven v tomto týdnu. 

Pokud jde o koncepci Vaší účasti, resp. Vašeho vystoupení, rádi se přizpůsobíme plně Vašim 
přáním, s cílem, aby došlo v co největší míře k posílení Vašich pozitivních aktivit. S tím 
souvisí i samotný název LXXVIII. Akademického fóra, jehož nynější znění není míněno jako 
definitivní, ale bude stanoveno až po Vašem vyjádření. 

Vážená paní ministryně, děkuji Vám předem za Vaši reakci a těším se, že z Vaší aktivní 
účasti na Akademickém fóru vzejdou konkrétní opatření, jejichž důsledky se příznivě  projeví 
v aktivitách Vámi vedeného resortu. 

S nejlepšími přáními a se srdečným pozdravem 

za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., 
předseda 
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Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků 

AF-LXXVIII                              Aktuality agendy ve školství 2017                          
19.1.2017   

 
K O   N   C   E   P   T    

 
Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF 

http://jcmf.cz/osov  
 

pořádá LXXVIII. Akademické fórum 
 

Aktuality agendy ve školství 2017 
 

ve čtvrtek 19. ledna 2017, 14:00–17:00,ve Velké posluchárně v sídle Jednoty 
českých matematiků a fyziků, Praha, Žitná 25. 

Seminář je veřejný a volně přístupný. 
 

P r o g r a m 

13:30-14:10   Registrace. 

14:15   1. Zahájení. Uvítání. Informace. 

14:20 2. Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., 
       ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: 
                    Školství v České republice v roce 2017  
                Charakteristika, příležitosti, hrozby   

15:10     3. Diskuse ad 2. 
15:30    4. Přestávka. Skupinové a individuální konzultace a diskuse. 
16:00    5. Tematická diskuse. 

      5.1.  Příčiny neuplatňování pluralitní logistiky lelgislativy vrcholnými 
              orgány státní správy, zejména Ministerstvem školství, mládeže  
              a tělovýchovy.  
      5.2.  Příčiny neexistence zkoušky učitelské způsobilosti po jednoleté 
školské  
             jako součásti pregraduálního studijního programu. 
     5.3.  Perspektivy výuky matematiky a fyziky ve třicátých letech? Kdo 
bude 
             učit a jak? 

16:40        6. Obecná diskuse.   
16:55       7. Závěr. Výhled na LXXIX. Akademické fórum. 
17:00           Ukončení. 
 
17:00-18:00  Seminární místnost je k dispozici ke skupinovým a individuálním 
      konzultacím a diskusím. 

 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
Za Odbornou skupinu Organizace výzkumu ČFS JČMF 
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 
předseda 


