
JČMF, pobočný spolek Ostrava 

 

Zápis ze schůze výboru ze dne 12. 10. 2016 

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

O. Životský,  A. Břečková, M. Vavroš 

Omluveni: P. Konečná 

 

1) Organizace 

o Probrány informace týkající se změny názvu pobočky a s tím související povinnosti: 

 Zřídit razítko (zajistí J. Doležalová) 

 Upravit údaje na účtu pobočky (změny související s novým IČ) a podpisové vzory 

o Webové stránky pobočky jcmf.vsb.cz fungují bez problému. 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.   

o Vzniká nový web FO, je součástí stránek katedry fyziky http://kf.vsb.cz//jcmf.html 

o Stav financí pobočky předložila  J. Doležalová. Dotace na pobočku byla  navýšena o 10 tisíc.  

Hospodaření za uplynulé období. Rozpočet na rok 2017.  

o Seznam členů pobočky, kterým se budou posílat pozvánky na schůze poštou, byl aktualizován. 

 

2) Přehled akcí pro studenty a učitele za uplynulé období (květen – říjen 2016) 

 

o Pravidelné přednášky v rámci cyklu „Přednášky nejen pro řešitele MO“ – 17. 3. 2016, 30. 3. 

2016,  21. 4. 2016, 11. 4. 2016, 4. 5. 2016,  17. 5. 2016 

o Matematicko-fyzikální výlet – 14. 5. – 15. 5. 2016 Horní Lomná. Přihlášeno 21 účastníků.  

o Moderní matematické metody v inženýrství (3mi) – 30. 5. – 1. 6. 2016 

o 23. ročník tradiční Česko-Polsko-Slovenské matematické konference se konal 7. – 10. 6. 2016 

v  Novém Jičíně. Pořádali Přírodovědecká fakulta Univerzitou Palackého v Olomouci a 

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 

o Letní soustředění MOFO proběhlo 1. 7. – 7. 7. 2016 v Horní Lomné.  

o 36. konference o geometrii a grafice souběžně s 25. ročníkem mezinárodního sympózia o 

počítačové geometrii se konala ve dnech 12. - 15. září 2016 v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

3) Přehled plánovaných akcí: 

 

o Probíhají pravidelné semináře pro řešitele MO všech kategorií.  Z projektu VŠB je zajištěno 

financování přednášejících v kategorii A.  

o Přednášky pro řešitele FO: 16. 11. 2016, 23. 11. 2016, prosinec 2016, vždy v areálu VŠB. 
o 20. 10. 2016 proběhne na Wichterlově gymnáziu Moravskoslezský matematický šampionát. 

Přednášku přislíbil K. Oliva.  

http://kf.vsb.cz/jcmf.html


o 2. 11. 2016 začíná na Wichterlově gymnáziu výstava fotek J. Valenty spojená s přednáškou pro 

členy JČMF. Dát tuto informaci na web.  

o Přednášky v semináři OSMA (25.10. P. Vodstrčil, 30.11. L. Pick, R. Jajcay,….)  

o 7. - 9. 11. 2016 bude Katedra fyziky pořádat Slezský workshop aplikované fyziky (Silesian 
Workshop of Applied Physics - SWAP). Tohoto workshopu se budou účastnit PhD studenti a 
akademičtí pracovníci z VŠB-TUO a Slezské univerzity v Katovicích, viz http://swap.vsb.cz.  
JČMF je jedním z partnerů workshopu. Dát informaci na web JČMF.  

o Na konání vědecko-populárních přednášek z matematiky v období říjen – prosinec jsme získali 

peníze z projektu VŠB. Jedná se o přednášející: 

 RNDr. Dag Hrubý (Jevíčko) 

 prof. L. Pick (MFF UK Praha) 

 prof. J. Valenta  (MFF UK Praha) 

 doc. R. Jajcay  (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  UK Bratislava) 

o Plenární schůze pobočného spolku spojená s mikulášským posezením se bude konat  7. 12.  

2016 (zajištěna učebna C1 a rektorský salonek). Pozvání přijal a přednášku prosloví Dag 

Hrubý. 

o 24. 1. – 26. 1. 2017 se bude konat třídenní seminář pro středoškolské studenty ŠKOMAM. 

Financování přislíbeno z FEI. Přednášku prosloví doc. Rokyta.  

o 7. 4. 2017 se bude konat seminář pro středoškolské učitele MODAM. 

o Mezinárodní matematická soutěž Vojtěcha Jarníka  

o V lednu 23. ročník Semináře o výuce matematiky pro středoškolské profesory a učitele 

základních škol. 

o Bylo stanoveno datum konání Matematicko-fyzikálního výletu na 20. – 21. 5. 2017 

o 7. - 9. června 2017 se bude konat konference 3mi. 

o MOFO se bude konat 9. - 15. 7. 2017. Jedná se o posun o týden oproti předchozím rokům. 

Bude vhodné toto dostatečně dopředu sdělit studentům. Proběhla diskuse o financování.  

 

  

4) Různé 

 Katedra aplikované matematiky nabízí možnost vedení SOČ a přednášek pro studenty SŠ.  

 Rozesílat gratulace členům pobočky ke kulatým narozeninám. Je třeba připravit hezký 

hlavičkový papír pobočného spolku.  

 Byl vysloven souhlas s tím, že i přesto, že SOČ nespadá pod JČMF, budeme dávat na web 

oznámení o konání krajského kola SOČ, které se každoročně koná v prostorách VŠB – 

Technické univerzity.  V hodnotící komisi pro sekci matematika jsou M. Vavroš a P. Otipka. Na 

web JČMF vyvěsíme témata SOČ z matematiky a fyziky.  

 Upravit web MO – uvést adresy a zástupce školních kol.  

 Diskuse o zavedení seminářů nebo konzultací pro řešitele MO kategorie P.  

 

 

 

 

Zapsala: P. Vondráková 

http://swap.vsb.cz/

