
Zápis ze schůze výboru FPS JČMF, 
která se konala 28. 4. 2018 na MFF UK v Praze 

 
Přítomni (bez titulů, v abecedním pořadí):  
Zdeněk Drozd, Leoš Dvořák, Stanislav Gottwald, Renata Houbová, Ota Kéhar, Libor Koníček, 
Věra Koudelková, Radim Kusák, Jitka Prokšová, Lukáš Richterek, Jindřiška Svobodová, Jan 
Válek, Vladimír Vochozka 
Z přítomných je 11 členů výboru na období 2018-2022, tj. 64,7%. Tento je tak 
usnášeníschopný. Leoš Dvořák a Jitka Prokšová jsou členy původního výboru, kteří už do 
nového výboru nekandidovali. 
 
 
1) Úvod 
L. Dvořák (dosavadní předseda FPS) přivítal členy nového i dosavadního výboru.  
 
2.) Hodnocení práce výboru FPS za období 2014-2018 
L. Dvořák shrnul práci dosavadního výboru (bylo uspořádáno 17 akcí (spolu)pořádaných FPS, 
rozběhla se spolupráce s Nadací Depositum Bonum (v současnosti Elixír do škol), a další). 
Podrobná zpráva je uveřejněna na webových stránkách FPS a ve sjezdovém sborníku JČMF. 
 
L. Richterek shrnul hospodaření výboru FPS a informoval výbor o současném stavu účtu. 
 
3) Volba funkcionářů výboru na období 2018-2022 
L. Dvořák navrhnul do potřebných funkcí následující členy nového výboru: 

• Předseda: Z. Drozd 
• Místopředsedkyně: R. Holubová 
• Tajemnice: V. Koudelková 
• Hospodář: L. Richterek 
• Kontrolní komise: E. Hejnová, O. Kéhar, P. Sládek 

Další návrhy nejsou. 
Výbor se usnesl, že bude hlasovat veřejně. 
Výsledky hlasování: 

• Předseda Z. Drozd: 10 členů pro, 1 člen se zdržel 
• Místopředsedkyně R. Holubová: 10 členů pro, 1 člen se zdržel 
• Tajemnice V. Koudelková: 10 členů pro, 1 člen se zdržel 
• Hospodář L. Richterek: 10 členů pro, 1 člen se zdržel 
• Kontrolní komise:  

o E. Hejnová: 11 členů pro 
o O. Kéhar: 11 členů pro 
o P. Sládek: 10 členů pro, 1 člen se zdržel 

Navržení funkcionáři byli schváleni. 
 
4) Ukončení práce současného výboru 
Řízení schůze přebírá Z. Drozd jako nový předseda výboru. 
Z. Drozd poděkoval končícím členům výboru, L. Dvořákovi poděkoval za dlouholetou funkci 
předsedy. 



 
5) Akce plánované na rok 2018 

• L. Dvořák shrnul seminář k revizím RVP, který se konal v březnu 2018. Účastnilo se 80 
lidí včetně zaměstnanců MŠMT a NÚV. Seminář finančně podpořila Nadace 
Depositum Bonum (Elixír do škol), JČMF a MFF UK. 

• Konference Elixíru do škl se bude konat 18.-20. 5. v Hradci Králové, spolupořadatelem 
je PřF UHK. 

• Soutěžní přehlídka závěrečných prací se bude konat 18. 6. na PřF UHK. 
• Veletrh nápadů učitelů fyziky se bude konat 31. 8.-2. 9. na PřF JU v Českých 

Budějovicích. 
 
6) Fyzikální olympiáda 
Výbor diskutoval problémy fyzikální olympiády. Její obtížnost je příliš velká, nižší kategorie 
v podstatě nejsou řešeny základními školami. Vyšší kategorie je jen pro velmi elitní studenty. 
L. Richterek upozornil, že organizační výbor nemá dost lidí, potřebovali by korektory i 
náměty na další úlohy. Současně by bylo potřeba koordinovat termíny jednotlivých kol mezi 
různými soutěžemi, aby se nepřekrývaly. 
Výbor diskutoval různé možnosti, jak změnit organizaci v nižších kategoriích, L. Richterek to 
přednese v organizačním výboru FO. 
 
7) Různé 

• L. Dvořák informoval o konání sjezdu JČMF, který se bude konat 4.-7. 6. v Ostravě. 
• Výbor se domluvil, že schůze se budou konat 2x ročně, příští schůze se bude konat 

předběžně během listopadu (lze uvažovat o sobotě). 
• Z. Drozd navrhnul zřízení emailové konference výboru, její zřízení zařídí. 
• L. Dvořák představil vizi týkající se podkladů pro revizi RVP pracovně nazvanou „širý 

proud“ a informoval výbor o současném stavu jednání s MŠMT ohledně zjištění dat o 
učitelích fyziky. Výbor pověřil L. Dvořáka v pokračování jednání ohledně šetření o 
učitelích fyziky, aktivitu „širý proud“ podpořil. 

• O. Kéhar informoval výbor o termínu konání konference Moderní trendy v termínu 
26-28.4. 2019 v Kašperských Horách. 

 
 
 
Zapsala: Věra Koudelková Schválil: Zdeněk Drozd, 
 tajemnice FPS předseda výboru FPS 
 
 
 
 
 


