
Zápis z 12. jednání Pracovní skupiny pro Fakultní školy MFF UK v Praze  

ze dne 16. 2. 2023 

 

Místo: online v systému MS Teams 

Termín: 16. 2. 2023 

Přítomni (bez titulů): T. Martínková-Bártlová, M. Bubeníková, Z. Drozd, J. Hromadová, M. 
Kokešová,  D. Mandíková, L. Pick, J. Robová, P. Svoboda, P. Töpfer  

Omluveni (bez titulů): T. Hannemann, T. Kekule, V. Kuboň, M. Vlach, A. Yaghobová 

Zasedání bylo zahájeno v 9:00 hod. 

Návrh programu byl zaslán členům pracovní skupiny v předstihu.  

Program:  
 
1. Volba nového vedení pracovní skupiny  

Předsedkyní pracovní skupiny byla jednomyslně zvolena Jana Hromadová. 

Místopředsedkyní pracovní skupiny byla jednomyslně zvolena Anna Yaghobová. 

Dosavadní předsedkyně Dana Mandíková nadále zůstává členkou pracovní skupiny a vedení 
kolegyním v průběhu roku postupně předá. 

Další změny ve složení skupiny: 

Na vlastní žádost odstoupili kolegové Pavel Svoboda a Pavel Töpfer – patří jim velký dík za 
mnohaletou práci ve skupině. 

Kolega Pavel Töpfer navrhl, aby ho ve skupině nahradila Lenka Forstová, která s nominací 
souhlasí. 

Novým členem pracovní skupiny se dále stává proděkan pro propagaci Michal Žák. 

Veškeré personální změny ve skupině oznámí Dana Mandíková panu děkanovi spolu 
s návrhem na nové členy.  
 

2. Aktualizace webových stránek a nabídek přednášek a seminářů pro FŠ 

Anna Yaghobová zaktualizovala a upravila www stránky FŠ.  

Ještě je třeba projít a aktualizovat stálou nabídku přednášek, seminářů a témat SOČ – za 
fyziku provede Dana Mandíková, za matematiku Jana Hromadová, za informatiku Tereza 
Hannemann (do konce března). 
 

 

 



3. Hodnocení FŠ podle nových kritérií 

Agendu hodnocení FŠ bude mít na starosti i nadále Tereza Martínková-Bártlová. Zajistí 
provedení hodnocení za loňský školní rok podle upravených kritérií a zpracování výsledků.  

Termíny: 

Rozeslání linku na evaluační dotazník školám: do konce března 2023 

Vyplnění dotazníku: do konce dubna 2023 

Zpracování výsledků: do konce května 2023 
 

4. Návrh akcí pro FŠ na letošní rok 

Vědohraní – 25. 5. 2023 

Letní škola geometrie, 1.– 4. 7. 2023, Česká Lípa 

Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách, 21.–24. 8. 2023, Poděbrady 

Konference Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, 18.–20. 9. 2023, Praha 

Kurz DVPP Výuka matematiky s podporou dynamického software – podzim 2023 

Fyzika přírody – září 2023 

Exkurze Wichterlova gymnázia – září 2023 

Slavnostní setkání zástupců FŠ v rámci DOD – listopad 2023 

 

Tereza Martínková-Bártlová připraví nabídku centra Didaktikon (zašle i A. Yaghobové 
k vyvěšení na webu a rozeslání na školy). 

Miluša Bubeníková připraví nabídku kurzu angličtiny pro žáky i učitele FŠ (zašle i 
A. Yaghobové k vyvěšení na webu a rozeslání na školy). 

 

5. Různé 

Plakát na nástěnky na FŠ – připravuje propagační oddělení. 

V průběhu března proběhne další šetření FF UK „Dlouhodobý monitoring studentů a 
uchazečů o studium na MFF UK“ u SŠ studentů 4. ročníku, do kterého se zapojí i Fakultní 
školy. 

Jarmila Robová informovala o nové koncepci praxí a potřebě zapojení několika učitelů 
z fakultních škol. 

 

Zpracovala Dana Mandíková, KDF, 16. 2. 2023 

 


