
JČMF, pobočka Ostrava 

 

Zápis ze schůze výboru ze dne 31. 3. 2015 

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

A. Břečková, R. Krpec, I. Novák, P. Otipka, M. Vavroš, O. Životský 

 

 Předání ocenění ze sjezdu JČMF (P. Konečná, M. Vavroš, R. Krpec). 

 VŠB - Technická univerzita Ostrava se stala kolektivním členem JČMF.  

 Členové výboru se shodli na tom, že ostravská pobočka si nebude zřizovat vlastní IČO a že za finance 

bude odpovídat pobočka (pobočný spolek), nikoliv celostátní JČMF.   

 P. Konečná zajistí popularizační přednášku doc. E. Fuchse z MU (na jaře). Další přednášku na podzim 

by mohl proslovit doc. J. Šimša  z MU nebo dr. Grygar (v planetáriu?). 

 V minulém období proběhly úspěšně mimo jiné dvě velké akce - Moravskoslezský matematický 

šampionát a Vojtěch Jarník International Mathematical Competition.  

 Byla vyslovena spokojenost s novými webovými stránkami pobočky jcmf.vsb.cz. Tyto stránky 

přebírají aktuality z centrální databáze aktualit JČMF. Je proto žádoucí všechny akce vkládat do 

aktualit. Přístup zřízen těmto členům výboru: J. Bouchala, P. Vondráková, P. Konečná, E. Davidová,  

O. Životský.  

 Začalo se pracovat na nových webových stránkách Fyzikální olympiády. V únoru 2016 proběhne při 

příležitosti 70. výročí založení Gymnázia v Bílovci celostátní kolo FO v Bílovci.  

 Téma bakalářské práce na OU týkající se historie ostravské pobočky JČMF si našlo svého studenta. 

 Od příštího roku by mohlo dojít ke změně času konání popularizačních přednášek pro středoškolské 

studenty. Byl vysloven návrh přesunout přednášky na dopoledne.  

 Katedra aplikované matematiky nabízí možnost vedení SOČ.  

 18.- 19. 4. 2015 se bude konat Matematicko-fyzikální výlet.  

 MOFO 2015 finančně zajištěno, k dnešnímu dni je přihlášeno 18 studentů. 

 Různé (Hejného metoda výuky matematiky, projekt Matematika s radostí, přijímací zkoušky na 

střední školy – Cermat, MODAM, SVOČ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: P. Vondráková 


