
Organizační a jednací řád 
FYZIKÁLNÍ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI JČMF 

 
Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále jen výbor Jednoty) vydává podle článku 24 
bodu o Stanov Jednoty schválených dne 3. 7. 2002 v Opavě tento řád, jímž se stanoví 
organizace, pravomoci a způsob jednání Fyzikální pedagogické společnosti  JČMF( dále jen 
FPS). 
 

Čl. 1 – Základní ustanovení 
1.  FPS je organizační složkou Jednoty (Stanovy, čl. 15a). 
2.  Ve FPS  se sdružují členové Jednoty, kteří mají zájem o problematiku fyzikálního  

vzdělávání. 
3.  FPS zřizuje a ruší výbor Jednoty (Stanovy čl. 24 písm. l). 
4.  FPS má právní subjektivitu a užívá razítko s označením: Jednota českých matematiků a 

fyziků, Fyzikální pedagogická společnost. 
5.  FPS se ve své činnosti řídí Stanovami Jednoty a tímto Organizačním a jednacím řádem. 
6.  Výbor FPS v rámci sekce zřizuje nebo ruší odborné skupiny. 
 

Čl. 2 – Členství v FPS 
1. Členství v FPS je individuální. 
2. Členem FPS se může stát člen Jednoty, který má zájem zúčastnit se činnosti FPS. 
3. Členy FPS přijímá předsednictvo Jednoty na základě přihlášky do Jednoty, ve které je 

zájem o členství v FPS označen. 
4. Členství v FPS je ukončeno zánikem členství v JČMF, nebo když člen písemně výboru 

FPS sdělí, že z FPS vystupuje. 
 

Čl. 3 – Úkoly FPS 
1. FPS plní úkoly Jednoty v oblasti fyzikálního vzdělávání. Vychází přitom ze zásad 

činnosti Jednoty stanovených sjezdem a z plánu činnosti Jednoty stanoveného výborem 
Jednoty. 

2. FPS za svou činnost odpovídá výboru Jednoty. 
3. K plnění svých úkolů FPS  

a) pořádá pro své členy i další zájemce přednášky, konference, semináře, letní školy 
a obdobné akce, různé druhy kurzů, exkurze, besedy, výstavy a jiné vhodné akce 
z fyziky; 

b) aktivně se zúčastní řešení teoretických a praktických otázek výuky fyziky na 
základních a středních školách a otázek přípravy učitelů fyziky; 

c) prostřednictvím svých zástupců se podílí na organizování fyzikální olympiády, 
popř. dalších akcí a soutěží pro nadané žáky; 

d) podává návrhy na vydávání publikací Jednoty určených k rozvoji fyzikálního 
vzdělávání; 

e) podílí se na akcích, jejichž cílem je zvyšovat zájem žáků o fyziku, o studium 
učitelství fyziky, fyzikálních a technických oborů a na propagaci fyzikálního 
vzdělávání na veřejnosti; 

f) dbá o informovanost členů FPS o akcích FPS a podle potřeby a možnosti vydává 
pro své členy informační zprávy na webové stránce; 

g) pečuje o rozšíření členské základny FPS; 
h) spolupracuje s ostatními sekcemi a komisemi Jednoty, s vysokými, středními a 

základními školami; 



i) aktivně se podílí na spolupráci Jednoty s MŠMT ČR a s orgány státní správy ve 
školství; 

j) rozvíjí spolupráci se sesterskými vědeckými společnostmi v zahraničí, zejména 
s FPS JSMF. 

 
Čl. 4 – Orgány FPS 

1. Orgány FPS jsou: 
a) valné shromáždění FPS; 
b) výbor FPS; 
c) předsednictvo výboru FPS; 
d) výbory odborných skupin FPS. 

2. Kontrolním orgánem FPS pro dohled nad hospodářskou činností FPS je kontrolní komise 
FPS. 
 

Čl. 5 Valné shromáždění FPS 
 
1. Nejvyšším orgánem FPS je valné shromáždění FPS (dále jen VS), které tvoří všichni 

členové FPS.  
2. VS se koná nejméně jednou za funkční období výboru FPS. Funkční období výboru FPS 

je čtyřleté. 
3. Valné shromáždění FPS: 

(a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti FPS, zprávu o hospodaření FPS předloženou 
kontrolní komisí FPS a uděluje absolutorium odstupujícímu výboru FPS. VS se usnáší 
prostou většinou přítomných členů FPS, 
(b) volí výbor a kontrolní komisi FPS na nové funkční období. Návrhy na členy nového 
výboru a kontrolní komise FPS podávají pobočky Jednoty na základě výzvy 
předsednictva výboru Jednoty. 

4. VS je možné také uskutečnit: a) formou shromáždění delegátů, b) korespondenční formou. 
(a) Účastníky shromáždění delegátů jsou delegáti zvolení ve skupinách FPS při 
pobočkách JČMF podle klíče stanoveného výborem FPS. Shromáždění delegátů se 
zúčastní jako hosté členové výboru FPS a kontrolní komise a předsedové odborných 
skupin a skupin FPS při pobočkách, pokud nebyli zvoleni jako delegáti. 

     (b) Korespondenční forma VS se uskutečňuje jen za účelem volby nového výboru FPS. 
Každý člen FPS obdrží zprávu o činnosti výboru FPS za uplynulé funkční období včetně 
zprávy o hospodaření, návrh kandidátky nového výboru FPS a kontrolní komise a pokyny 
k provedení písemné volby. Dosavadní výbor FPS zvolí tříčlennou volební komisi, která 
zpracuje výsledek volby. Předseda volební komise pak svolá zvolené členy nového 
výboru na první zasedání, na němž členové výboru zvolí předsedu FPS. 

5. Informace o konání VS a jeho programu musí být doručeno členům FPS alespoň týden 
před konáním VS písemně nebo elektronicky. 

6. Mimořádné VS svolá výbor FPS, žádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů FPS, 
nebo na základě usnesení výboru Jednoty. 
 

Čl. 6 – Výbor FPS a kontrolní komise FPS 
 
1. Činnost FPS řídí její výbor. Funkční období je čtyřleté. Člen výboru může vykonávat 

tutéž funkci nejvýše tři období za sebou. 
2. Výbor FPS má aspoň jedenáct členů. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, 

hospodáře a tajemníka. Členy výboru FPS jsou také předsedové odborných skupin FPS, 
pokud nejsou zvoleni některou použitou formou VS. 



3. Podle potřeby zřizuje výbor FPS pracovní komise k řešení konkrétních úkolů FPS. 
4. Kontrolní komisi tvoří alespoň dva členové výboru FPS. Kontrolují hospodaření FPS a o 

výsledcích těchto kontrol informují výbor FPS a VS. 
 
 
 

Čl. 7 – Odborné skupiny FPS 
1.  Odborné skupiny FPS (dále jen OS) sdružují zájemce o určitou problematiku v činnosti 

FPS . K práci v OS se může přihlásit každý člen FPS. 
2.   OS zřizuje a ruší výbor FPS. 
3.   Činnost OS řídí výbor OS volený na schůzi OS. Složení výboru OS určuje OS podle  

vlastních potřeb. Předseda OS je členem výboru FPS. 
5. Předseda OS odpovídá za činnost OS a informuje o ní pravidelně na zasedání výboru 

FPS. 
6. Předseda OS odpovídá za hospodárné využití finančních prostředků, které jsou OS 

poskytnuty z prostředků FPS. 
7. Podle potřeby zřizuje OS pracovní komise k řešení konkrétních úkolů FPS. 
 

Čl. 8 – Skupiny FPS v pobočkách 
Skupiny FPS v pobočkách sdružují členy pobočky se zájmem o fyzikální vzdělávání. Zřízení 
nebo zrušení skupiny FPS v pobočce podléhá schválení členské schůze pobočky, která též 
schvaluje obsah a způsob činnosti skupiny FPS. 
 

Čl. 9 – Hospodaření FPS 
1.   Činnost FPS je zajišťována z finančních prostředků Jednoty nebo příjmy z vlastní 

činnosti. O hospodaření FPS pečuje hospodář výboru FPS, který vede jeho evidenci. 
Hospodář FPS se řídí obecnými předpisy a pokyny výboru Jednoty. 

2.   Dispoziční právo s účtem FPS u peněžního ústavu mají předseda, hospodář a osoby 
pověřené výborem FPS. 

 
Čl. 10 – Zastupování FPS 

1. Sekci zastupuje a jejím jménem jedná předseda výboru FPS. 
2. Při podpisu za FPS připojí předseda k razítku FPS svůj podpis s označením funkce. 
 

ČL. 11 – Závěrečné ustavení 
Tento organizační a jednací řád FPS schválil výbor Jednoty českých matematiků a fyziků dne  
3. června 2006 a tímto dnem nabývá platnosti. 

 
 
 

 
 
 
 


