
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti pobočky JČMF v     Ústí nad Labem za rok 2012  

Činnost pobočky JČMF v Ústí nad Labem je v posledních letech ovlivněna projekty 
z ESF, které získala místní univerzita. Členové pobočky se na těchto projektech podílejí 
aktivně i pasivně, a často tudíž nevykazují své aktivity pod hlavičkou JČMF, ale zahrnují 
je pod zmiňované projekty. Pozitivní na existenci projektů je, že je možné dotovat některé 
činnosti,  které  patří  k tradičním  aktivitám  JČMF.  Tím  míním  především  práci 
s talentovanou mládeží a propagace matematiky a fyziky v regionu.

Konkrétní akce konané v roce 2012 naší pobočkou uvádím v následujícím přehledu.. 

1. Letní škola matematiky a fyziky – Tato akce se konala hotelu Liška v  Hoštce v době 
od 4. - 11. 8 . 2012. Letní školy se zúčastnilo přes 50 účastníků. Organizaci zajišťovaly 
P.  Hofmanová,  M.  Krátká.  Přednášející  byli  z řad  pracovníků  UJEP,   MFF UK,  UP 
v Olomouci a PF UK v Praze.

2. Letní škola učitelů matematiky a fyziky – hotel Liška v  Hoštce – 5. - 8. 8. 2012 – 
okolo 20 účastníků - Organizaci zajišťovaly P. Hofmanová a  M. Krátká. Lektoři z výše 
jmenovaných vysokých škol se věnovali problematice výuky matematiky a fyziky. Do 
programu  byla  také  zařazena  přednáška  psychologa  z PPP  z Prahy,  který  se  věnuje 
nadaným  studentům.  V tomto  ročníku  byla  škola  pořádána  společně  se školou  pro 
studenty, což uspořilo finanční prostředky na lektory.  

3. Víkendové soustředění pro řešitele matematické olympiády kat.  A -  Bedřichov – 
12. - 14. 10 . 2012 – 40 účastníků  - Přednášejícími a organizátory byli M. Cvrček, P. 
Hofmanová, J. Malý, A. Nekvinda, L. Pick, M. Rokyta, J. Cihlář,  H. Bendová.

4. Další semináře pro matematickou olympiádu –
17.10. – J. Krejčí  - Seminář pro řešitele kat. P
31.10. – P. Hofmanová - Seminář pro řešitele kat. B
24.10. – J. Cihlář – Seminář pro řešitele kat. C

Většina těchto akcí byla podpořena grantem UJEP z ESF Otevřená univerzita, 
otevřená věda, kromě seminářů k MO, které byly hrazeny z prostředků KÚ. Dotace JČMF 
byla použita na bankovní poplatky a jízdné na schůze JČMF. 
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