
Zápis

ze schůze výboru ostravské pobočky JČMF konané dne 09. 04. 2003

Program:

1.Matematická olympiáda, fyzikální olympiáda
2.Financování akcí v roce 2003
3.Konference GIREP
4.Různé

Přítomni: Boháč, Břečková, Davidová, Doležalová, Hančl, Holuša, Kušnerová,
Květoň, Vavroš, Wyslych

Omluveni: Horáková, Tichý

ad 1.

Výbor konstatoval malou informovanost o termínech MO v kat. A, B, C 
v Ostravě. Informace budou budou přístupné přes webové stránky pobočky, 
lze je dodávat Mgr. Morávkové na Zuzana.Moravkova@vsb.cz.

Dále výbor konstatoval, že je nutno výrazně zlepšit formu rozesílání příkladů 
pro klauzurní kola, zejména je nutno oddělit zadání od řešení. Návrh připraví 
RNDr. Davidová a Mgr. Vavroš. Dále bylo rozhodnuto poděkovat 
prostřednictvím ředitelství škol všem pedagogům, kteří se podíleli na 
organizaci a korekturách úloh MO. Seznam pedagogů vč. adres škol dodá 
tajemníkovi Doc.

Hančl.

Výbor doporučuje, aby se organizace MO v kat. Z6 – Z9 vrátila k systému 
z dřívějších let. Malý počet pozvaných do krajského kola v kat. Z9 může mít 
negativní dopad při přijímacím řízení na střední školy. Pro Ostravu zajistit 
organizaci přes Ostravskou univerzitu, organizaci projedná s pí Procháčkovou
Doc. Květoň. Místnosti pro uspořádání krajského kola nabízí gymnázium 
(RNDr. Davidová, Mgr. Vavroš) a VŠB – TU Ostrava.

Při podpisu dotace z grantu Moravskoslezského kraje pro soustředění MOFO 
projednají zástupci výboru pobočky financování dalších soutěží (Klokan, 
Pythagoriáda).
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ad 2.

Výbor bere na vědomí sdělení hospodářky Doc. Doležalové, že k dnešnímu 
dni obdržela pobočka příslib dotace od Výboru Jednoty ve výši 20000,- Kč 
(16000,- položka Š - školství, 4000,- položka A4 – odborná činnost). Výbor 
schvaluje podpořit finančně Trojutkání organizované gymnáziem v Bílovci 
částkou 4000,- Kč, Moravskoslezský Šampionát rovněž částkou 4000,- Kč a 
soutěž Vojtěcha Jarníka částkou 1000,- Kč. Hospodářka dále informovala, že 
pobočka získala grant Moravskoslezského kraje ve výši 50000,- na organizaci
soustředění MOFO.

ad 3.

Výbor souhlasí, aby oficiální stránky konference GIREP, která proběhne ve 
spolupráci pobočky, VŠB – TU a OU, byly na webových stránkách pobočky. 
Podrobnosti projedná s Mgr. Morávkovou předseda Prof. Wyslych. Členové 
výboru jsou ochotni se podílet na organizaci konference, konkrétní požadavky
budou vzneseny po první schůzi organizačního výboru v červnu. Výbor 
pobočky doporučuje zvážit financování konference přes pobočku.

ad 4.

Výbor doporučuje zvážit získání vlastního IČO pro pobočku.

Příští schůze výboru bude v červnu.

Zapsal: Zdeněk Boháč, tajemník pobočky


