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Vážení Olympionici,
na základě vašich výsledků v 59. ročníku Fyzikální olympiády vám nabízíme
možnost účasti na celostátním soustředění FO, které bude uspořádáno ve
dnech 8.–21. září 2017 na horské chatě Táňa v Peci pod Sněžkou.
Soustředění má mnohaletou tradici – již od roku 1962 – a je určeno k přípravě
studentů na účast v kategorii A Fyzikální olympiády, vedle výběru a přípravy na
Mezinárodní fyzikální olympiádu se jedná o jedinou celostátně organizovanou akci
v rámci FO. Na programu jsou přednášky a cvičení z fyziky a jejího matematického
aparátu, zaměřené nejen na řešení úloh FO ale i celkové prohloubení znalostí
z fyziky nad rámec středoškolských osnov. Součástí jsou i experimentální práce
proveditelné jednoduchými prostředky, večerní besedy na zajímavá témata a pestrý
doplňkový program – výlety, kolektivní hry, soutěže. Pro ty z vás, kteří
v nadcházejícím školním roce maturují, jde také o šanci získat informace o
možnostech studia na vysokých školách v ČR a zahraničí. Další podrobnosti najdete
na webu http://fyzikalniolympiada.cz/Tana.
Nástup je v sobotu 8. září 2017 do cca 17.00 přímo na chatě Táňa, stravování začíná
večeří, soustředění bude ukončeno v pátek 21. září po obědě.
S ohledem na rozpočet FO vybíráme od účastníků soustředění příspěvek ve výši
1500 Kč (tj. zhruba 100 Kč/den, jde o necelou čtvrtinu celkových nákladů). Navzdory
rostoucím nákladům se nám daří příspěvek již 10 let nezvyšovat, přesto si
uvědomujeme, že i tak může být tato částka společně s náklady na cestu pro některé
studenty citelná, apelujeme proto na školu či přidruženou nadaci, aby studentům
přiměřeně přispěla. Jedná se o celostátní soustředění pořádané pro cca 25
nejlepších studentů z celé ČR v daném školním roce, tedy o velmi prestižní akci.
Příspěvek se hradí hotově na místě proti potvrzení, po domluvě s organizátory je
možná i úhrada bezhotovostním převodem. Ve výjimečných odůvodněných
případech lze příspěvek snížit či prominout.
Svoji účast potvrďte organizátorům e-mailem nebo telefonicky (jan@houstek.net,
724 666 702). Do e-mailu uveďte vaše jméno, školu a přímý kontakt na vás, následně
vám zašleme potvrzení. Stejným způsobem nám oznamte, pokud se soustředění
nemůžete nebo nechcete zúčastnit, abychom mohli oslovit náhradníky. Máte-li

speciální požadavky ke stravování (např. požadavek na vegetariánskou stravu,
bezlepkovou, bezlaktózovou dietu atp.), nezapomeňte je též uvést.
Tato pozvánka slouží i jako omluvenka pro školu – účast na celostátním soustředění
stejně jako na jiných akcích Fyzikální olympiády je bezprostřední součástí systému
výchovy a přípravy talentované mládeže. Podle čl. 14 odst. 1 Organizačního řádu
Fyzikální olympiády (č. j. MŠMT-32 435/2014-1) jde o činnost, která
bezprostředně souvisí s vyučováním. Jménem organizátorů a garantů Fyzikální
olympiády, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Jednoty českých
matematiků a fyziků, prosíme učitele fyziky a ředitelství středních škol, aby byli
nápomocni při zajištění účasti olympioniků na soustředění.
Organizátoři se těší na setkání s vámi.
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