
Zápis ze schůze výboru FPS JČMF 
7. 11. 2016 

Schůze se uskutečnila pomocí Skype. 

Přítomni: L. Dvořák, S. Gottwald, E. Hejnová, R. Holubová, L. Koníček, V. Koudelková, 
R. Kusák, V. Piskač, L. Richterek, P. Sládek, J. Tesař 

 

1) Úvodní informace 

L. Dvořák informoval výbor FPS: 

• o novinkách z Předsednictva výboru JČMF 
• o průběhu jednání s MŠMT ohledně stavu učitelů fyziky na školách (v únoru by mělo 

proběhnout šetření týkající se učitelů i dalších předmětů, nejen fyziky) 
• o žádostech na podporu akcí FPS na rok 2017 (byla podána žádost Radě vysokých škol 

na podporu soutěžní přehlídky závěrečných prací a Nadaci Depositum Bonum na 
podporu ostatních akcí FPS v příštím roce) 
 

2) Stav hospodaření FPS 

L. Richterek informoval výbor o stavu hospodaření, výbor vzal zprávu na vědomí. L. Richterek 
zjistí, zda jsme povinni podávat daňové přiznání. 

 

3) Hodnocení proběhlých akcí v r. 2016 

• Soutěžní přehlídka studentských prací proběhla na PedF JU v Českých Budějovicích 
16. června 2016, přihlášeno bylo celkem 12 prací. Garantem za FPS byl J. Tesař. 

• Konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 21 se konala 26.-28. srpna v Brně, 
garantem za FPS byl P. Sládek. Konference se účastnilo 137 účastníků, bylo 
prezentováno 54 ústních příspěvků a 8 posterů. 

• Plánovaný Seminář Moderní technologie ve výuce se nekonal, bylo by možné ho 
zařadit jako sekci na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. R. Kusák 
domluví podrobnosti s organizátory konference. 
 

4) Akce plánované na rok 2017 

• Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8 proběhne v termínu 21.-23. 4. 
2017, garantem za FPS navržena J. Prokšová. L. Dvořák požádá o její souhlas. 



• Konference Elixíru do škol – pořádá Nadace Depositum Bonum, FPS bude 
spolupořadatel, zřejmě v květnu 2017; garantem za FPS L. Dvořák. 

• Soutěžní přehlídka studentských prací proběhne v červnu 2017 v Plzni, garantem za 
FPS J. Prokšová. 

• Veletrh nápadů učitelů fyziky proběhne v Olomouci v termínu 1.-3. 9. 2017, garanty 
za FPS jsou R. Holubová a L. Richterek. 

• Seminář Co dává žákům fyzika proběhne 18.-21. 10. ve Vlachovicích, garantem za FPS 
je V. Piskač. 
 

5) Informace o práci jednotlivých odborných skupin 

• OS pro vyučování na ZŠ, vedoucí V. Piskač: OS připravuje seminář „Co dává žákům 
fyzika“. 

• OS pro vyučování na SŠ, vedoucí L. Koníček: OS by měla zájem jednu sekci na 
konferenci Moderní trendy ve výuce fyziky zaměřit na výuku na středních školách. 
L. Koníček domluví podrobnosti s organizátory konference. 

• OS pro moderní technologie ve výuce fyziky, vedoucí R. Kusák: R. Kusák 
informoval výbor, že vzhledem ke změně zaměstnání nemá na vedení OS čas. 
Výbor navrhl nového vedoucího, R. Kusák ho osloví. 

6) Různé 

• Výbor se rozhodl, že příští schůze proběhne v rámci konference Moderní trendy ve 
výuce fyziky 8. 


