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MATEMATIKA A FYZIKA VE ŠKOLE

KONFERENCE V JEVÍČKU

V předposledním srpnovém týdnu, 21. 8–23. 8. 2018, se v maleb-
ném městě Jevíčku v budově gymnázia konal 2. ročník konference
„Matematika a fyzika ve školeÿ

Na programu konference byly jednak přednášky zabývající se
problémy současného školství, vzděláváním budoucích učitelů, vý-
ukou matematiky a fyziky na středních školách, RVP a tolik dis-
kutovanou inkluzí.

Část přednášek byla věnována zajímavým odborným tématům
z oblasti matematiky a fyziky. Všechny účastníky velmi zaujala
přednáška RNDr. Františka Pluháčka z Katedry optiky PřF UP
v Olomouci s názvem „Zrakové klamyÿ nebo Mgr. Jakuba Na-
vaříka z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálu
v Olomouci na téma „Nanotechnologie, které už dnes mění náš
světÿ. Úsměvná byla též „Permutační pohádkaÿ, která byla pre-
zentována formou autorského čtení doc. RNDr. Jaromírem Šimšou
z Ústavu matematiky a statistiky PřF MU v Brně.

Mezi přednášejícími byli jak zástupci z vysokých škol, tak i uči-
telé matematiky a fyziky z gymnázií a středních odborných škol.
Každé vystoupení bylo zakončeno diskuzí na dané téma. Konfe-
renci navštívili také zástupci CERMATu a NUVu.

Zájemci se mohli zúčastnit procházky Jevíčkem s návštěvou za-
jímavých míst komentovanou RNDr. Dagem Hrubým. Pro všechny
účastníky konference byl připraven i společenský večer.

Atmosféra konference byla příjemná, program zajímavý a po
celou dobu konání probíhaly diskuze o současných problémech vý-
uky matematiky a fyziky na středních školách

Velký dík patří organizačnímu výboru konference za velmi
dobře připravenou akci.

Simona Ježová


