
Zápis ze schůze výboru FPS JČMF, 
která se konala 21. 11. 2014 na MFF UK v Praze 

Přítomni: Leoš Dvořák, Stanislav Gottwald, Eva Hejnová, Renata Holubová, Libor Koníček, Věra 
Koudelková, Michaela Křížová, Radim Kusák, František Látal, Jitka Prokšová, Lukáš Richterek, Petr 
Sládek, Jiří Tesař 

Přítomen prostřednictvím Skype: Václav Piskač 

Omluven: Stanislav Panoš 

 

1) L. Dvořák přivítal členy výboru a seznámil je s plánovaným programem schůze. 

2) L. Dvořák seznámil výbor s informacemi ze sjezdu JČMF: 

• Sjezd JČMF zvolil nový výbor, jeho předsedou zůstává i pro další období J. Kubát. 
• Z důvodu změny zákona bude muset mít JČMF formu tzv. zapsaného spolku; FPS pak bude 

registrován jako tzv. pobočný spolek.  Až po této změně bude rozumné provést změnu 
stávajícího účtu FPS. 
Výbor diskutoval, jak dlouho bude změna trvat a zda již dříve nepřevést právo nakládat s 
účtem na současného hospodáře L. Richterka. Výbor FPS se dohodl, že počká na informace 
z předsednictva Výboru JČMF. 

3) Hodnocení průběhu akcí FPS v roce 2014. L. Dvořák shrnul akce uskutečněné od poslední schůze 
výboru FPS: 

• Konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 19 proběhla v Chebu v termínu 29.-31. 8., 
garantem za FPS byl M. Randa. Konference se zúčastnilo 127 účastníků ze všech typů škol. 
Výbor oceňuje, že konference proběhla velmi kvalitně. 

• Soutěž a přehlídka studentských prací z didaktiky fyziky se konala 14.11 v Hradci Králové. 
Zúčastnilo se 11 studentů se 12 pracemi (jedna studentka soutěžila ve dvou kategoriích). M. 
Křížová a P. Sládek informovali výbor, že akce byla studenty oceňována jako přínosná, práce 
byly hodnoceny jako velmi zajímavé a vyrovnané. Výbor se dohodl, že příští rok bude soutěž 
organizovat PřF UPOL v Olomouci. 
L. Dvořák poděkoval M. Křížové, P. Sládkovi a dalším členům hodnotící komise za organizaci 
soutěže. 
 

• R. Kusák informoval o konferenci Moderní technologie, která se bude konat 28. 11. 
v Kralupech nad Vltavou 
Výbor se shodl, že by bylo vhodné mít z konference nějaký výstup, který by byl veřejně 
dostupný. R. Kusák informoval výbor, že bude veřejně dostupný záznam z úvodní přednášky a 
že budou pro účastníky konference připraveny brožury se základními informacemi. 

 

 



4) Akce FPS plánované na rok 2015: 

• Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7, která se bude konat 27.-29. 4. 2015 
v Kašperských Horách, garantem za FPS bude M. Randa. L. Dvořák připomněl, že by bylo 
potřeba připravit webové stránky konference a spustit přihlašování. Výbor diskutoval o 
možnostech informování o konferenci. Závěr: výbor zveřejní informaci o konání konference 
na svém webu, V. Piskač zveřejní informaci na diskuzním webu vedoucích regionálních center 
Nadace Depositum Bonum, L. Richterek zveřejní oznámení na v rámci MFI, V. Koudelková a L. 
Dvořák zařídí zveřejnění na serveru FyzWeb.cz, všechny dotčené katedry zveřejní informaci 
v kalendářích a webových stránkách svých kateder. 

• Konference projektu Elixír do škol Nadace Depositum Bonum se bude konat 15.-17. 5. 2015 
v Hradci Králové, FPS je spolupořadatel, garantem za FPS je L. Dvořák. 

• Soutěžní přehlídka studentských prací v didaktice fyziky se bude konat v Olomouci, 
předběžný termín je 17. 6. 2015. Garantem za FPS je R. Holubová. 

• Konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 20 bude 28-30. 8. 2015 v Praze, garantem za FPS 
bude L. Dvořák. 

• Konference Jak získat žáky pro fyziku II se bude konat v termínu 14.-17. 10. 2015 ve 
Vlachovicích; garantem za FPS je V. Piskač, který výbor současně informoval o existenci 
webových stránek konference a spuštění přihlašování. 

5) Informace o pokračování úkolů určených na jarní schůzi FPS: 

Výbor na schůzi 6. 6. 2014 diskutoval, zda by nebylo vhodné uspořádat konferenci podobnou 
konferenci ve Vlachovicích pro středoškolské učitele. V. Piskač upozornil, že Vlachovice nejsou 
specializované na ZŠ a další budou v roce 2017. Pokud by se výbor dohodl uspořádat konferenci 
v dvouletých intervalech, byl by vhodný rok 2016. Výbor se dohodl, že tento úkol zůstane na 
rozmyšlení do další schůze, ale že je potřeba rozhodnout přibližně do roka. 

6) Oceňování zasloužilých učitelů: 

Výbor diskutoval různé možnosti oceňování začínajících a zasloužilých učitelů fyziky. Po diskuzi se 
výbor se dohodl, že na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 20 ocení učitele, kteří na této konferenci 
dlouhodobě vystupují s kvalitními příspěvky. 
Výbor se dohodl, že se na příští schůzi pokusí nastavit kritéria oceňování i dalších kvalitních učitelů. 
Výbor diskutoval, co by ocenění učitelé mohli dostat a odložil tuto otázku na jarní schůzi. 
 
7) Stav hospodaření: 

L. Richterek informoval výbor o stavu obou účtů FPS. Přítomní členové výboru dostali přehled 
vyúčtování a vzali ho na vědomí. Kontrolní komise vyslovila s předloženým přehledem vyúčtování 
souhlas. 

8) Různé: 

R. Kusák informoval výbor o digitální strategii 2020. Výbor se shodl na důležitosti výstupu 
z konference Moderní technologie. Ten by měl být k dispozici, bude velmi užitečný například pro 
učitele, kteří dostali do škol např. tablety. 



L. Dvořák upozornil, že Svaz průmyslu a dopravy vyhlásil rok 2015 jako Rok průmyslu a technického 
vzdělávání. Na mezinárodní úrovni je rok 2015 a současně mezinárodním rokem světla (International 
Year of Light, viz http://www.light2015.org/Home.html). R. Kusák navrhl, zda by nebylo vhodné na 
tuto skutečnost např. tématickým blokem týkajícícm se světla na Veletrhu nápadů učitelů fyziky. 
M. Křížová informovala výbor, že 29.-31. 1. se bude v Hradci Králové konat setkání doktorandů. 
 

9) Příští schůze FPS se bude konat v rámci konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 
v Kašperských Horách. 

 

 

 Zapsala: Věra Koudelková, v.r. Schválil: Leoš Dvořák, v.r. 
 tajemnice FPS JČMF předseda FPS JČMF 
 


