
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Letní škola matematiky a fyziky 
Litvínov 2021

Termín: od neděle 8. srpna do soboty 14. srpna 2021
Místo konání: Schola Humanitas Litvínov, 
                                   Ukrajinská 379, Litvínov

Milá účastnice, milý účastníku.

Jsme potěšeni, že jsi se přihlásil/a na LŠMF. Tento dopis obsahuje potřebné informace o této
akci. Pokud budeš potřebovat jakékoli další informace, které zde nenalezneš,  neváhej se nám
ozvat  (kontakt:  RNDr. Hana Turčinová:  turcinovahana(zavináč)seznam.cz, tel.: 723 831 394).
Dále důrazně žádáme o zprávu, pokud se rozhodneš se akce neúčastnit.

Akce je podpořena grantem MŠMT Vědcem nanečisto V - reg. č.  0033/7/NAD/2021 - Podpora
talentovaných  žáků  v matematice  a  fyzice  v  severočeském  regionu  a  projektem  Univerzita
21. století – Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost, KA05 Popularizace výzkumu
a vývoje  na  UJEP  číslo  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240.  Účastník  si  tedy  hradí  pouze
technické  zajištění  a  doprovodný  program  (výlet  a  táborový  program).  Proto  prosíme
o zaplacení poplatku za letní školu ve výši  500 Kč na účet č.  2400346974/2010 vedený u Fio
banky  patřící  pobočnému spolku  JČMF.  Do  variabilního  symbolu  uveďte  datum narození
účastníka ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky  jméno účastníka.  Prosíme,  abyste  platbu
provedli nejpozději do 15. 7. 2021, budeme v tomto termínu platit zálohu a musíme mít většinu
peněz na účtu. V případě problémů s dodržením termínu platby kontaktujte  Hanu Turčinovou.
Provedením platby potvrdíte účast na LŠMF. Pokud zrušíte svou účast méně než týden předem,
je možné, že nebudeme moci vrátit celou platbu zpět.

Přiložené a další formuláře

Při příjezdu je potřeba doložit

 zdravotní dotazník a čestné prohlášení o bezinfekčnosti,

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro účast na zotavovací akci,

 kartu zdravotní pojišťovny (či její kopii),

 negativní výsledek PCR testu ne starší 7 dnů NEBO negativní výsledek antigenního testu
ne starší 3 dnů NEBO potvrzení o očkování po uplynutí lhůty 22 dní po první dávce
NEBO potvrzení o prodělané nemoci (platné 180 dní) NEBO je možné provést na místě
vlastní  samotest  (tato pravidla  se mohou v závislosti  na nařízení  vlády ještě  změnit,
v případě změny vás kontaktujeme).

Jak a kdy do Litvínova?

Doprava do  Litvínova (stejně  tak  i  z  Litvínova domů) je  individuální,  neboť účastníci  jsou
z různých míst. Není možné pořádat hromadný odjezd. Tvůj příjezd se očekává v neděli 8. srpna



mezi 16. 00 a 17. 30 k objektu školy. Strava začíná nedělní večeří v 18. 00. Odjezd z Litvínova
je plánován na sobotu 14. srpna po snídani, tj. po 8.30, nejpozději však v 10 hodin.

       Ubytování?

Ubytování  je zajištěno v Domově mládeže  Scholy Humanitas Litvínov na adrese Ukrajinská
379, Litvínov. V době elektronických map na internetu není asi nutné uvádět přesný popis trasy.

Program?

Program bude v dopoledních hodinách zaplněn přednáškami a pracovními dílnami z matematiky
a  fyziky,  které  by  měly  směřovat  k rozšíření  poznatků  z těchto  disciplín.  Tyto  přednášky
povedou pracovníci především UJEP, ale i jiných univerzit,  a také vybraní učitelé.  Odborný
program bude  doplněn hrami,  sportem a  výlety  v odpoledních  a  večerních  hodinách.  Ač je
Litvínov znám jako průmyslové město, v okolí se nachází také krásná příroda a odporný dozor
již chystá zničující trasu . 

Co s sebou?

Kromě standardního táborového vybavení pro jistotu doporučujeme vzít si s sebou pláštěnku,
plavky;  ručníky  zvlášť  na  tělo  a  na  ruce  (zvláště  v  této  době);  přezůvky  do  učebny  a  na
ubytovnu, dostatek oblečení pro případ nepříznivého počasí; společenské hry, pálku na ping-
pong  a  hudební  nástroje;  dobrou  náladu  (nemáš-li,  poskytneme  na  místě  );  kapesné  dle
uvážení  rodičů.  Na dopolední  program je  potřeba  mít  psací  a  rýsovací  potřeby,  kalkulačku,
nůžky a lepidlo.

Na shledání v Litvínově se těší
za organizační a programový výbor:

Hana Turčinová, Magdalena Krátká a Pavla Hofmanová.
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