
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Sjezd professorů českých škol středních v Praze

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 15 (1886), No. 5, 242--244

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/109129

Terms of use:
© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1886

Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides
access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this
document must contain these Terms of use.

This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and
stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech
Digital Mathematics Library http://project.dml.cz

http://dml.cz/dmlcz/109129
http://project.dml.cz


242 

nicky z českosl. obch. akad. v Praze, J. Černoušky ze 7. tř. r. g. 
v Příbrami, Fr. Schobl ze 7. tř. g. v Jindřichově Hradci, Bo
humír Tomíček ze 7. tř. g. v Jičíně a Frant NuŠl ze 6. tř. g. 
v Jindřichově Hradci (pro skvělé rozřešení použitím equipol-
lencí). 

Krom toho podali ještě správné řešení: Vdcl. Auersperger 
z 8. tř. česk. g. Novoměstského v Praze, Jos. Kdbrle ze 7. tř. 
a Jan Válchdř ze 6. tř. g. v Hradci Králové, Ant. Vyskočil ze 
6. tř. r. tamže, Jos. Šmidrkal z 8. tř. v Novém Bydžově, Jan 
Andres ze 7. tř. gymn., Bohuslav Muller a Karel Rajdl ze 
7. tř. reál. vyššího r. g. na Malé Straně y Praze. 

Konečně zaslali správné sice, ale nežádané algebraické ře
šení: Boh. Helebrant a Jos. Pilař z 8. tř. akad. gymn. v Praze, 
Vlád. Novdk ze 7. tř. česk. g. Novoměstského v Praze, Ant. 
Pleskot z 8. tř. v Chrudimi, V. Cirany ze 7. tř. r. v Pardubi- . 
cích, K. Ryska ze 7. tř. r. v Rakovníce a Jan Rezba z 8. tř. 
r. g. v Táboře, 

Sjezd professorů českých škol středních v Praze. 
Ústřední spolek českých škol středních vydal provolání, 

z něhož vyjímáme toto: 
Národ český pracoval za posledních desítiletí se vším 

úsilím o rozvoji svém duševním i hmotném a přičinil se vše
možně o tój aby si pojistil čestné místo mezi ostatními vzděla
nými národy. 

Nemalé zásluhy o tento rozkvět našeho života národního 
získaly si zajisti i střední školy, v nichž se intelligence naše 
vzdělává a k šlechetným vlasteneckým snahám probouzí. Avšak 
čím důležitější jest úkol středních škol, tím bedlivěji sluší uva
žovati mnohé otázky, zvláště ve vnitřním životě jejich, v jaké 
míře by dalšímu rozvoji tohoto odboru školství prospívati mohly. 

Z té příčiny Ústřední spolek středních škol českých usnesl 
se na tom, aby svolán byl v Praze o letnicích r. 1886 obecný 
sjezd professorů středních škol českých, na němž by o ně
kterých důležitých potřebách školstva středního se rokovalo. 
S tímto.sjezdem spojena bude také výstava pomůcek učebných. 

Přo sjezd navržena jsou již themata. 
A. V plném shromáždění: 

1. O jednotné střední škole. (Ref. p. řed. M. Pokorný.) 
. v#./J&kóíť měrou přispěly střední školy k rozvoji literatury 

české? (Bef,pan K. Tieftrunk.) 
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3. O upravení 8. dietní třídy. 
4. O změnách řádu disciplinárního. 

B. V jednotlivých odborech: 

V odboru mathématicko-přirodovedeckém: 
Správce prof. J. Slavik, jed. prof. Dor. Gust. Muller. 
1. Kterak má býti rozvrženo učivo fysiky na středních 

školách, aby lépe a snadněji mohlo býti probráno nežli posud. 
2. Sjednání o normálním seznamu fysikal. přístrojů na 

středních školách. 
3. Návrh, aby lučbě jako samostatnému předmětu zvláštní 

hodiny byly vykázány v rozvrhu hodin na vyšších gymnasiích. 
4. Návrh na rozmnožení vyučovacích hodin v přírodopise 

na gymnasiích. 
5. Kterak se má změniti postup v učivu přírodopisném na 

ústavech učitelských, aby byl methodicky správnější než dosud. 
6. O didaktickém významu domácích úkolů v mathematice. 
7. O potřebných změnách v příčině rozdělení učiva v ma

thematice na středních školách a ústavech učitelských. 
8. Návrh, aby každý ústav středním školám rovný měl 

zvláštní a přiměřené místnosti k vyučování fysice a (po př.) lučbě. 
9. Pravidla, dle kterých kabinet přírodopisný má býti 

urovnán. 

Pány kollegy na venkovských ústavech vyzýváme, aby la
skavě převzali referáty jednotlivých předmětů zd<3 jmenovaných, 
aneb aby nejdéle do 15. dubna b. r. starostovi spolku M. Pokor
nému, řediteli střední městské školy v Praze na Malé straně, 
oznámili, o kterých předmětech jiných přednášeti hodlají. 

Výstava bude pořádána na c. k. vyšší realce v Ječné ul. 
na základě vys. vynesení c. k. ministerstva kultu a vyučování 
ze dne 20. února 1886 čís. 2118 a velesl. zem. školní rady ze 
dne 26. února 1886 čís. 5379. 

Z mathematiky, deskriptivy, fysiky, přírodopisu a lučby 
vystaveny budou učebnice i knihy pomocné po jedftom výtisku 
každého* vydání. 

Z maťhematiky ochotou „Jednoty českých mathematiků" 
sbírka Koperníkova. 

Z deskriptivy sbírka deskriptivních modelů. 
Z fysiky: Přístroje při vyučování fysice nutné v různých 

tvarech, uspořádané ve vzorný kabinet; zajímavé přístroje vý
znamu ..historického. 

Z přírodopisu vystaví se methodická i terminologická sbírka, 
poučné a vzácné praeparaty, nerosty atd.; vynikající práce žáků, 
diagrammy a obrazy; malé sbírky přírodnin. 
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Z lučby potřebné na školách středních přístroje, utensilie, 
chemikálie nové a vzácné, postup výroby skla, cukru atd., metho-
dické pomůcky k vyučování lučbě, diagrammy a obrazy. 

Žádáme pánů kollegů z venkova, aby pro uspoření výdajů 
ohlašovali jenom věci, které jsou skutečnou zvláštností toho neb 
onoho ústavu. 

Z místa výstavního nebude se nic platiti, jenom žádáme, 
aby ti, kdož s apparaty a t. p. vedou obchod, předměty vysta
vili na svůj náklad. 

Výbor přičiní se o to, aby dopravné bylo sníženo. Dotazy 
týkající se výstavy buďtež přímo adressovány V. Starému, prof. 
na c. k. české realce v Praze, v Ječné ul. čís. n. 26. 

Kollegové! Poprvé bude se nám sejíti ku poradě společné 
ze všech našich vlastí! — Dnes, kdy vidíme, jaká moc vůbec 
ve spolčováni leží, dnes nemůže býti nikoho v našem středu, 
jenž by k založení pevné solidárnosti mezi námi přispěti nechtěl. 

Sejděme se tedy, sejděme se co nejčetněji jako přátelé, 
jako kollegové, abychom se blíže osobně seznámili, abychom 
v přátelském kruhu o svých potřebách i tužbách si promluvili 
a z toho čerpali novou sílu na dráze zdokonalení sebe a zušlech-
tění mládeže, kterou nám společná vlasť svěřuje. Chováme pevnou 
důvěru, že každý, komu poněkud soukromé poměry dovolí, za
vítá o letnicích do matičky Prahy, aby radou i skutkem přispěl 
ke zdaru společného podniku našeho. 

Za výbor ústředního spolku středních škol českých 
E m . F a i t , - M. Pokorní

t e , jednatel, t. č. starosta. 

Oznámení. 
S potěšením oznamujeme, že nákladem Jednoty českých 

mathematiků do koňce tohoto roku vyjde d r u h é vydání 

Deskriptivní geometrie 
pro vyšší třídy škol reálných, již sepsal Č. Jarolímek, professor 
c. k. české vyšší realky Pražské. Nové vydání bude dle nvnější 
učební osnovy zpracováno a přiměřeně „zredukováno; všecky tři 
díly vydány budou ve svazku jediném. Cena jest poměrně ve
lice mírná. 
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