
Zpráva o činnosti v roce 2016 

výboru oddělení pro vzdělání v matematice, fyzice a informatice pražské pobočky JČMF 

 

 Oddělení vzniklo na podzim 2016 z iniciativy vedení pražské pobočky. Úvodní, 

převážně organizační schůzka výboru tohoto oddělení se konala 20. září 2016. Přítomni byli 

RNDr. Miroslava Černochová, CSc., PhDr. Michaela Kaslová, PhDr. Jiří Bureš, PhD., 

Mgr. Antonín Wižďálek a RNDr. Jiří Kubín. Po diskusi se přítomní shodli, že bude vhodné 

navázat na předchozí činnosti a obnovit pedagogickou sekci ve snaze pomoci pedagogům 

škol, a to jak středních, tak i základních a nevyhýbat se ani rozvíjení matematického či 

obecněji přírodovědného náhledu při podpoře výchovy v předškolních zařízeních. Vedoucím 

oddělení byl zvolen Jiří Kubín, který se od té doby snaží najít vhodné aktivity, přičemž klade 

důraz na jejich pečlivou přípravu. Především proto, že čas všech zúčastněných je zcela jistě 

drahý a vzácný.  

 V průběhu druhé schůzky výboru, konané 7. listopadu 2016, byla vznesena žádost 

o finanční podporu přednášejících na semináři k MO pro pražské učitele a žáky některých 

pražských škol, který se konal v září 2016. Vzhledem k existujícím pravidlům, která se týkají 

dotací akcí MO, se výbor, vedený snahou podpořit přednášející (i když tehdy již ex post), 

dohodl jako projev dobré vůle odměnit skupinu všech přednášejících celkovou sumou, která 

nepřekročí původně požadovanou sumu pro odměny přednášejícím tohoto semináře. 

Proplacení příslušných částek přitom výbor podmínil uzavřením příslušných DPP 

s přednášejícími. Tato podmínka vychází z obvyklého požadavku elementárního pořádku při 

nakládání s finančními zdroji. 

 Výbor se dále shodl na potřebě výrazněji podporovat talenty – respektive vítěze 

rozmanitých matematických soutěží Přitom bude nutné hledat různé nástroje, např. 

sponzoring, pořádání akci s podporou AV ČR, MFF, VTS a podobně zaměřenými 

organizacemi, odměňovat finalisty soutěží formou populárně naučných či interaktivních textů 

na CD k matematickým tématům nebo přesahům matematiky do dalších oborů.  

 Výbor též připravil krátký text do PMFA o svém vzniku, především se ale věnoval 

přípravě prvého jím organizovaného setkání k aktuálním otázkám terminologie ve školské 

matematice, které se uskuteční 8. února 2017 v prostorách ZŠ Uhelný trh. Pozvání na toto 

setkání přijal zkušený středoškolský pedagog z gymnázia v Jevíčku RNDr. Dag Hrubý.  

 Výbor chce obnovit a trvale vyvíjet úsilí zaměřené na podporu kvalitní výuky 

matematiky, fyziky a informatiky, které je pro tyto oblasti nepochybně užitečné.  

Uvědomujeme-si. že nenaleznou-li naši žáci a studenti ve svých učitelích odbornou podporu, 

ale převážně tým vzájemně znesvářených lidí, pak to zcela jistě k ničemu dobrému nepovede. 

 

 

V Praze, dne 3. ledna 2017        Jiří Kubín 

        předseda výboru OVMFI JČMF 


