
JČMF, pobočka Ostrava 

 

Zápis ze schůze výboru ze dne 22. 10. 2014 

Přítomni: J. Bouchala, Z. Boháč, J. Doležalová, P. Vondráková, R. Horáková, E. Davidová,  A. 

Břečková,  I. Novák, O. Životský 

 

 Ve dnech 2. - 4. července 2014 se v Brně konal sjezd JČMF. Na sjezdu byla hodnocena činnost JČMF v 

období 2010 - 2014, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2014 - 2018. 

Sjezdu se ostravskou pobočku zúčastnili J. Doležalová, Z. Boháč, E. Davidová (delegáti) a J. Bouchala 

(host). Zápisy ze sjezdu jsou na webu JČMF.  Další sjezd se bude konat v Ostravě.  

 Dne 13. 11. 2014 se bude konat  přednáška  L. Picka z MFF UK na téma „Klamná intuice“. Byly 

rozdány letáky pro vyvěšení na SŠ. Přednáška je určena pro širokou veřejnost. Součástí akce bude 

předání ocenění a diplomů ze sjezdu JČMF. Bylo dohodnuto, že oceněným  pošleme pozvánku. 

 Plánuje se přednáška P. Drábka z FAV ZČU v Plzni. Po přednášce bude následovat mikulášské  

posezení členů  pobočky.  

 Na Wichterlově gymnáziu proběhne Moravskoslezský matematický šampionát. Zúčastní se ho cca 

240 žáků středních a základních škol. Na organizaci soutěže přispívá pobočka 4000,- Kč. V letošním 

roce se na organizaci podílí Katedra aplikované matematiky FEI VŠB-TU Ostrava, která zajišťuje  dvě 

přednášky pro řešitele a pedagogy na opravování.  

 Pod hlavičkou JČMF se od letošního roku konají pravidelné semináře diskrétní matematiky DiMaS.  

 Na Přírodovědecké fakultě OU bylo vypsáno téma bakalářské práce týkající se historie ostravské a 

opavské pobočky JČMF.  Téma již bylo přiřazeno studentovi. 

 Proběhla diskuse k nově vytvořeným webovým stránkám pobočky. Aktuality se přebírají z databáze  

www.jcmf.cz.  Návrhy na změny budou předány Z. Morávkové (webmaster) a co nejdříve 

zapracovány.  

 Členové výboru se shodli na důležitosti webu pro Fyzikální olympiádu. Nový web FO zajistí O. 

Životský  z  Katedry fyziky VŠB-TU Ostrava. Na předání informací týkající se webu a krajské komise FO 

se O. Životský domluví s R. Horákovou.  

 J. Doležalová podala projekt na částečné financování letní školy MOFO. Z projektu, který byl úspěšně 

přijat, bude pokryto 60 000,- Kč na výdaje. Bude třeba ještě zajistit další financování – sponzoři, 

projekty.  

 Z. Boháč předá archiv pobočky (v elektronické i papírové podobě) P. Vondrákové.  

 Akce a novinky budou na web JČMF vkládat J. Bouchala, P. Vondráková, O. Životský, E. Davidová a  P. 

Konečná.  

 Členové výboru se shodli na vyplacení odměny za tvorbu a správu webu Z. Morávkové.  

 Proběhne kontrola a aktualizace databáze členů pobočky.   

 

 

 

Zapsala: P. Vondráková 

http://www.jcmf.cz/

