
Zveme Vás na Výb ěrový seminá ř z matematiky, který je ur čen pro 
studenty matematiky u čitelství pro 1. stupe ň a 2. stupe ň ZŠ, 
učitelství SŠ, ale i další studenty, kte ří mají zájem o matematiku.  

Kurz se skládá z p řednášek, seminá řů a z diskusních vystoupení ú častník ů. Kurz se uskute ční 
formou soust ředění všech ú častník ů v lod ěnici jachetního oddílu na rybníku Bezdrev u  
Č. Bud ějovic. P řijm ěte zárove ň toto oznámení jako pozvání na úvodní setkání.  

Průběh kurzu:  

Úvodní setkání 13. 5. 2014 (úterý), 10.00 h - 11.00  h v areálu lod ěnice na Bezdrevu.  

Zahájení kurzu první p řednáškou 13. 5. 2014  v  11.00 h  

13. 5.  - 15. 5. 2014 přednášky, seminá ře, vystoupení host ů, přednášky budou dopoledne a 
večer, odpoledne výlety kolech, p ěšky, sportovní program (kola vezm ěte s sebou, pokud 
chcete)  

Závěr kurzu 15. 5. 2014, čas po poslední p řednášce (kolem poledne)  

 PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU 

• Účast po celou dobu semináře 
• prezentace přednášky 

Témata p řednášek a seminá řů cyklu budou zam ěřeny na následující okruhy problém ů:   

- prezentace vlastních prací, myšlenek, zajímavých ma tematických problém ů 
- nové p řístupy v p řípravě učitelů matematiky pro základní a st řední školy  
- prezentace zajímavých diplomových prací  
- přednášky pozvaných host ů 

NA SEMINÁŘI DOSTANETE SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ – každý, kdo bude mít přednášku, musí zaslat 
mailem krátkou anotaci svého příspěvku na adresu hbinter@pf.jcu.cz do 9. 5. 2014. Instrukce pro 
napsání anotace  – zde se můžete podívat na vzor. Bude to malá konference. 

Výběr témat je rámcový a bude pr ůběžně dopl ňován! P řed konáním kurzu se sejdeme na 
informativní sch ůzce. Přijďte si domluvit téma p řednášky (Binterová).  

Informativní sch ůzka: 23. 4. 2014 ve 14 00h sraz p řed J 327  

Absolventi kurzu obdrží zápočet na základě účasti, a na základě aktivního vystoupení na 
VSM se zajímavou prací v oblasti matematiky, didaktiky matematiky. 
Náklady na stravování a ubytování (p ředběžně, ceny se m ění):  
Ubytování – cca 130 K č  na osobu a den  
Stravování –  lod ěnice je vybavena kuchyní (sporák, lednice), v blízk osti jsou restaurace, ve čer 
opékání vlastních uzenin na ohni. 
Počet dní – 3  
Další informace na tel. 387773087, e-mail: hbinter@pf.jcu.cz  nebo  
  

 Těšíme se na vás.  


