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Letní škola matematiky a fyziky 

8. – 14. srpna 2021 Janov nad Nisou 
 

Srdečně vás zveme na Letní školu matematiky a fyziky pro žáky po 6. ročníku ZŠ, žáky po primě osmiletých gymnázií a studenty středních 

škol, kteří se nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách. Účastníkům školy nabídneme program v rozsahu cca 30 hodin přednášek a 

seminářů, obsahujících zajímavá témata zaměřená na některé nové poznatky matematiky a fyziky, na řešitelské dovednosti úloh MO a FO a 

podobných soutěží. Přednášek není třeba se bát. Nejdůležitějším klíčem k výběru přednášejících je to, jak si při výkladu umějí hrát. S přesným 

programem budou účastníci seznámeni na začátku akce.  

Místo konání: LŠMF proběhne v areálu Škola v přírodě MČ Praha 1 

 

Finanční podmínky: V letošním roce by měla být akce podpořena grantem MŠMT Vědcem nanečisto V – 0033/7/NAD/2021. Účastníci si 

budou hradit stravu a doprovodné táborové akce (výlet, odměny za soutěže atd.). Cena pro účastníky je tedy 1 500 Kč. V případě vyššího počtu 

zájemců (kapacita je 36 žáků) mají přednost řešitelé oborových olympiád a jiných obdobných soutěží.  

Jak se přihlásit: Pokud máte o tuto akci zájem, prosím vyplňte přihlášku na www stránkách JČMF v Ústí nad Labem 

http://physics.ujep.cz/jcmf/hofmanova/2021/elementary.php nejpozději do 7.6.2021. Do kolonky „Poznámka“ prosím uveďte soutěže, kterých 

jste se letos účastnili a Vaše umístění v nich. To, že je přihláška vyplněna poznáte tak, že se po Vašem přihlášení objeví Vaše jméno pod 

formulářem přihlášky v seznamu přihlášených. Přihlášení obdrží informaci, zda byli vybráni, do 10. 6. 2021 a další informace a pokyny pro 

zaplacení částky 1500 Kč na účet JČMF, pobočný spolek v Ústí nad Labem. Termín zaplacení bude 31. 6. 2021. Zaplacení bude pak považováno 

za závazné přihlášení na akci. Případné změny neprodleně hlaste.  

 

Další informace: Program školy je koncipován tak, aby kromě přednášek, seminářů a dalších částí programu, byl prostor i pro sport a zábavu. 

Užijete hudební nástroje, sportovní výbavu a dobrou náladu. Součástí programu bývá i noční pozorování hvězd a zajímavé fyzikální pokusy         

v přírodě. Jakékoli dotazy ohledně přihlášení a plateb adresujte na TurcinovaHana@seznam.cz.  

 

Za organizační výbor 

 PhDr. Magdalena Krátká, PhD. a Mgr. Pavla Hofmanová, RNDr. Hana Turčinová. 


