
Zápis ze schůze výboru FPS JČMF,  
která se konala 27. 4. 2015 v hotelu Šumava v Kašperských Horách 

 

Přítomni: Leoš Dvořák, Eva Hejnová, Renata Holubová, Libor Koníček, Věra Koudelková, Vašek Piskač, 
Jitka Prokšová, Lukáš Richterek, Petr Sládek, Jiří Tesař 

Omluveni: Stanislav Gottwald, Michaela Křížová, Radim Kusák, František Látal, Stanislav Panoš 

 

1) Ocenění nejaktivnějších učitelů fyziky na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 

V. Koudelková seznámila výbor s přehledem učitelů vystupujících na jednotlivých ročnících Veletrhu 
nápadů učitelů fyziky. 

Výbor se usnesl na podmínkách ocenění a na jménech učitelů, kteří budou oceněni na letošním 
ročníku Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Výbor diskutoval různé návrhy cen, V. Piskač byl pověřen 
rozpracováním návrhu.  

 

2) Akce plánované na rok 2015 

• Konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7  se konala 27.-29. 4. 2015 
v Kašperských Horách, garantem za FPS byl M. Randa. 

• 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 17. 6. 
2015. Garantem za FPS je R. Holubová. L. Dvořák informoval výbor o dotaci 9 000 Kč z Rady 
vědeckých společností. 

• 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 informoval o posunu termínu pro 
přihlášení na 15. 6. L. Richterek slíbil dát informaci o konání do příštího čísla časopisu MFI. 

L. Dvořák informoval výbor o schválení dotace z Nadace Depositum Bonum na akce Moderní trendy 
v přípravě učitelů fyziky, Veletrh nápadů učitelů fyziky, Jak získat žáky pro fyziku II. Výše dotace je 
10 tisíc Kč na každou z akcí. 

 

3) Registrace FPS jako pobočného spolku 

L. Dvořák informoval výbor o nutnosti registrovat FPS jako pobočný spolek JČMF a seznámil výbor 
s informacemi z předsednictva výboru JČMF.  



L. Dvořák informoval výbor o nutnosti stanovení sídla spolku a o schvalovacím procesu. Výbor se po 
diskuzi dohodl, že požádá o registraci sídla FPS v sídle JČMF v Žitné ulici. 

Vzhledem k tomu, že k registraci pobočného spolku je potřeba změnit stanovy FPS, výbor se dohodl, 
že svolá valné shromáždění členů FPS v rámci konference Veletrh nápadů učitelů fyziky. Na valné 
shromáždění výbor připraví podklady ke změně stanov. 

 

4) Různé 

J. Tesař požádal výbor o dotaci na akci „Fyzika na lanovce“. Výbor schválil dotaci ve výši 2500 Kč 
(8 členů pro, 1 člen se zdržel, 1 člen nepřítomen). 

L. Dvořák informoval o tom, že zažádal o dotaci z části členských příspěvků kolektivních členů JČMF: 
10 tisíc Kč na Veletrh nápadů učitelů fyziky, 5 tisíc Kč na konferenci Jak získat žáky pro fyziku. 

Výbor diskutoval o možnosti zvednout členské příspěvky FPS. P. Sládek navrhnul rozdělit členské 
příspěvky na dvě sazby. Výbor se dohodl, že tuto otázku nadnese na valném shromáždění. 


