
Komise pro talentované žáky 
Zpráva o činnosti v roce 2016 

 

Složení komise:  

Předseda:  Jan Kříž  

Členové:  Josef Molnár, Stanislav Panoš, Michal Rolínek, Václav Sedláček, Jaromír Šimša, 

Jan Šlégr, Pavel Töpfer, Jaroslav Zhouf, Stanislav Zelenda.  

 

Činnost komise v roce 2016 navazovala na její činnost v letech předchozích, spočívala tedy 

především v jednotné koordinaci soutěží pro talentované žáky garantované JČMF včetně 

komunikace s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jedná se o tyto soutěže: 

 Matematická olympiáda 

 Fyzikální olympiáda 

 Turnaj mladých fyziků 

 Matematický klokan 

 Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU. 

 

Vzhledem k MŠMT šlo především o další úpravy organizačních řádů soutěží dle požadavků 

MŠMT zahrnujících v sobě všechny podmínky rozvojových programů „Hodnocení žáků a škol 

podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních škol 2016“ a Hodnocení žáků a 

škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence základních škol 2016“. Předseda 

komise se účastnil setkání garantů soutěží vyhlašovaných MŠMT se zástupci MŠMT a krajů. 

JČMF byla v roce 2016 řešitelem tří projektů podpořených v rámci dotačního titulu MŠMT – 

„Podpora nadaných žáků základních a středních škol“. Jednalo se o projekty „Vydra – výlet do 

reálné vědecké práce ve fyzice“ (řešitel kolega Němec), „Ve světě matematických aplikací“ 

(řešitel kolega Fuchs) a „Podpora talentovaných žáků v oblasti matematiky, fyziky a informatiky 

v severočeském regionu ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem“ (řešitelka kolegyně Krátká). 

Ve stejném programu podala JČMF v roce 2016 pět projektových žádostí. 

Pro vnitřní potřeby JČMF zajišťovala komise kontakty na úspěšné řešitele soutěží, kteří pak byli 

následně osloveni tajemníkem s nabídkou ročního bezplatného členství v JČMF. 

Pokračovala také práce členů komise v rámci Systému podpory nadání MŠMT a to jak na 

celorepublikové úrovni, tak na krajské úrovni. 

Jednání komise probíhala především prostřednictvím e-mailové korespondence. Setkání komise 

probíhala příležitostně v rámci akcí JČMF.  

 

 

V Hradci Králové 10. 1. 2017      doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. 

         Předseda komise 


