
Zápis 
ze schůze výboru ostravské pobočky JČMF konané 11. listopadu 2010 

 
Přítomni: Boháč, Horáková, Davidová, Doležalová, Břečková, Hančl, Krpec, Novák, Vavroš, 
                Wyslych 
 
Omluveni: Morávková 
 
Hosté: Bouchala 
 
Program:  
1.  Příprava členské schůze pobočky 
2.  Plán práce na příští rok 
3.  Aktivizace členské základny 
4.  Oslavy 150. výročí vzniku Jednoty 
5.  Různé 
 
1) Členská schůze se uskuteční 2.12.2010 v salonku nové sportovní haly. Přednášku na 

téma Užití Geogebry ve výuce matematiky zajistí (přednese) RNDr. Eva Davidová. 
Technické zabezpečení prověří doc. Boháč. Do programu bude zařazena informace o 
sjezdu Jednoty, předání sjezdových vyznamenání a plán činnosti na rok 2011. Jako 
obvykle budou do programu zařazena jubilea a finanční záležitosti. Po schůzi se uskuteční 
tradiční mikulášské posezení spojené s občerstvením. Příspěvek na občerstvení (řízek, 
salát, zákusek, káva, čaj) ve výši 100,- Kč se bude vybírat na místě, další nápoje si každý 
hradí sám podle výběru v přilehlé restauraci. Požadavek na občerstvení zaslat tradičním 
způsobem doc. Doležalové do 24.11.  

2) Požadavky na akce na předepsaných formulářích nahlásit doc. Doležalové do 10.12. 
Protože jsou každoročně problémy s úplností finančních dokladů při vyúčtování akcí, 
výbor rozhodl, že schválené částky budou organizátorům poskytnuty teprve po 
dodání úplných a nezpochybnitelných finančních dokladů.  

3) K bodu 3 bylo navrženo zlepšit informovanost členů pobočky prostřednictvím 
webových stránek, zvát atraktivní přednášející na členské schůze, zvážit pořádání 
matematických a fyzikálních podvečerů, kontaktovat organizátory matematických 
seminářů na Gymnáziu Hladnov.  

4) Podrobné projednání bodu přesunuto na příští schůzi. Do té doby se členové výboru 
pokusí sehnat co nejvíce materiálu popř. kontaktů týkajících se historie pobočky. 

5) Schůze Výboru JČMF, která se koná 27.11. v Praze se zúčastní pouze RNDr. 
Davidová, doc. Boháč bude v té době v zahraničí.  
Stanovisko výboru k projednávané problematice: 
   - pobočka podporuje variantu A placení členských příspěvků (zákl. přísp. 280,- Kč), 
   - do Almanachu ke 150. výročí pobočka přispěje, 
   - do výboru pro oslavu 150. výročí pobočka dodá člověka jen v nutném případě, 
   - RNDr. Davidová sonduje možnost finančního příspěvku pro soustředění MOFO  
     z dotace pro MO a FO ze strany ČEZ. 

Příští schůze výboru se uskuteční v březnu 2011. 

V Ostravě 20.11.2010 

Zapsal: Zdeněk Boháč, předseda pobočky 


