
Zápis ze schůze výboru FPS JČMF, 

která se konala na KDF v Praze dne 30. 5. 2016 

 

Přítomni: L. Dvořák, S. Gottwald, E. Hejnová, R. Holubová, L. Koníček, V. Koudelková, M. Křížová, 
R. Kusák, F. Látal, S. Panoš, J. Prokšová, L. Richterek, J. Tesař 

 

1) Zápis FPS do rejstříku spolků 

L. Dvořák informoval výbor FPS o úspěšném zápisu FPS jako pobočného spolku JČMF. Spolek byl 
úspěšně zaregistrován ke dni 10. 5. 2016, oficiální název spolku je Fyzikální pedagogická společnost, 
pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků. Výbor L. Dvořákovi poděkoval za čas, který 
registraci FPS věnoval. 

 

2) Zjišťování dat o učitelích fyziky v praxi 

FPS byla na konferenci Moderní trendy ve výuce fyziky v roce 2015 požádána o komunikaci s MŠMT 
ČR ohledně zjištění aktuálních dat týkajících se počtu učitelů fyziky ve školách a jejich aprobovanosti.  
L. Dvořák informoval výbor FPS o současném stavu. Je v kontaktu s ing. Jelenem z MŠMT ČR, šetření 
na školách by mělo proběhnout během listopadu 2016.  

 

3) Zhodnocení proběhlých akcí 

Konference projektu Elixír do škol Nadace Depositum Bonum úspěšně proběhla v termínu 13.-15. 5., 
účastnilo se necelých 200 učitelů, na konferenci proběhly 4 zvané přednášky a necelých dvacet dílen. 
Garantem za FPS byl. L. Dvořák 

 

4) Akce plánované na rok 2016 

• Přehlídka závěrečných prací z didaktiky fyziky proběhne 16. 6. v Českých Budějovicích. 
Garantem za FPS je J. Tesař. 

• Veletrh nápadů učitelů fyziky proběhne v termínu 26.-28. 8. v Brně, garantem za FPS je 
P.Sládek. 

• Seminář k moderním technologiím je plánován během listopadu, konkrétní termín sdělí 
R. Kusák. 

5) L. Richterek předal výboru poděkování doc. Lepila za spolufinancování semináře pro učitele 
v Olomouci. 

 



6) Ocenění aktivních učitelů na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 

V. Koudelková seznámila výbor s přehledem učitelů, kteří splnili podmínky pro ocenění dle pravidel 
stanovených v roce 2015. Výbor odsouhlasil jméno učitele, který bude oceněn na letošním Veletrhu 
nápadů učitelů fyziky. V. Piskač bude požádán o zajištění ceny. 

 

7) Stav hospodaření 

L. Richterek informoval výbor o příjmech a výdajích FPS od začátku kalendářního roku. Spolu 
s L. Dvořákem zařídil nový účet u FIO banky, od července na něj budou převedeny peníze FPS. Účet je 
veden jako transparentní. 

Právo nakládání s účtem mají předseda a hospodář FPS. 

 

8) Logo FPS 

L. Richterek seznámil výbor s návrhy loga FPS. Výbor se shodl na jednom z předložených návrhů a 
požádal L. Richterka na jeho dalším rozpracování. L. Dvořák hotové logo po schválení výborem FPS 
předloží ke schválení předsednictvu JČMF. 

 

9) Různé 

L. Richterek informoval výbor, že bude nový formulář Dohody o provedení práce.  

L. Dvořák informoval výbor o podpoře Nadace Depositum Bonum na konferenci Veletrh nápadů 
učitelů fyziky 21 ve výši 30 tisíc Kč. 

L. Richterek informoval výbor o potřebě nových razítek FPS s oficiálním názvem pobočného spolku. 
Výbor odsouhlasil výrobu třech razítek (pro předsedu, místopředsedu a hospodáře). 

R. Kusák požádal o informaci ohledně akreditace akcí pro učitele. Výbor ho odkázal na V. Piskače, 
který má zkušenost s akreditací konference „Jak získat žáky pro fyziku“. 

 

Příští zasedání výboru FPS se uskuteční během října nebo listopadu. 

 

Zapsala: V. Koudelková, tajemnice Výboru FPS 


