
Zpráva o schůzi výboru FPS JČMF,  
která se konala 16. dubna 2012 na MFF UK v Praze. 

Přítomno bylo 13 členů výboru a jeden host, 3 členové se omluvili. Program: 
1. Hodnocení průběhu akcí FPS v roce 2011, které proběhly od poslední schůze výboru FPS 

v Olomouci 4. 9. 2011: 
Seminář pořádaný Odbornou skupinou pro vyučování fyzice na základní škole při FPS spolu 
s KDF MFF UK Jak učím fyziku 2 úspěšně proběhl 12. – 15. 10. 2011 ve Vlachovicích na 
Moravě, měl 48 účastníků. Ze semináře byl vydán sborník v elektronické podobě. 

2. Stav hospodaření 
O. Lepil informoval o stavu hlavního konta i vlastního konta FPS, přítomní členové výboru 
dostali k nahlédnutí přehled vyúčtování. Výbor pověřil L. Dvořáka, aby zjistil na sekretariátu 
JČMF možnosti přechodu k výhodnější bance FIO. 

3. Zprávy z jednání předsednictva a výboru JČMF a oslav výročí JČMF 
a) FPS má nyní 164 členů. Členové výboru byli vyzváni, aby získávali nové mladé členy FPS. 
Je zavedeno kolektivní členství gymnázií v JČMF, v současné době už jich je kolem 100. 
Kolektivní členové získají jako výhodu mimo jiné úpravu vložného na některé akce, např. na 
Veletrh nápadů učitelů fyziky. 
b) Akce v rámci oslav 150. výročí založení JČMF (shromáždění v Karolínu, vernisáž výstavy, 
koncert, atd.) proběhly velmi úspěšně a důstojně. K oslavám patří i všechny další akce JCMF 
pořádané v letošním roce. 

4. L. Dvořák vytvořil nový Web FPS na stránkách JČMF, lze si ho otevřít na stránkách JČMF 
nebo přímo na adrese http://www.jcmf.cz/node/278. Webmasterem těchto stránek bude 
V. Koudelková z KDF MFF UK. Staré stránky FPS budou zrušeny. L. Dvořák se domluví na 
sekretariátu JČMF o možnosti zjednodušit adresu nových stránek FPS. 

5. Práce odborných skupin FPS 
Po podrobné diskusi o činnosti všech čtyř odborných  při FPS byl přijat návrh, aby v činnosti 
pokračovala OS pro vyučování fyzice na základní škole (vede V. Piskač) a aby se OS pro 
vyučování fyzice na gymnáziu (vede E. Svoboda, zástupce E. Millerová) a OS pro vyučování 
fyzice na SOŠ a SOU (vede L. Koníček) spojily do jediné OS pro vyučování fyzice na 
středních školách; dále aby OS pro využití počítačů ve vyučování fyzice ukončila činnost a 
otázkami spojenými s využitím počítačů ve vyučování fyzice pro daný stupeň škol se 
zabývaly OS pro ZŠ a OS pro SŠ. 

6. Akce FPS v r. 2012 
a) 17. Veletrh nápadů učitelů fyziky bude pořádat MFF UK Praha, spolupořadatel FPS, 
termín 31. srpna – 2. září 2012. Garantem za FPS je L. Dvořák. 
b) Celostátní soutěž diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky 
pod garancí I. Volfa proběhne na Katedře fyziky a informatiky UHK v Hradci Králové 
21. června 2012. 
c) Workshop PhysHOME k 60. výročí MFF UK a 150. výročí JČMF proběhne v červnu 
v Praze, účastní se ho 15 - 20 lidí převážně ze střední Evropy; FPS bude spolupořadatelem, 
garantem je L. Dvořák. 

7. Časopis MFI končí v papírové podobě a od 22. ročníku bude vycházet jako internetový 
časopis, který bude bez omezení dostupný celé odborné veřejnosti na adrese 
http://mfi.prometheus-nakl.cz . Časopis má stále svoje ISBN a zůstává na seznamu 
recenzovaných neimapaktovaných časopisů. Bude vycházet jednou za dva měsíce, první číslo 
vyjde v lednu 2013.  
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