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Kategorie Z6, Z7, Z8 

Okresní kolo se koná v úterý 9. dubna 2019 ve Středisku volného času JUVENTUS Karviná – 

Nové Město, U Bažantnice 1794. Sraz účastníků soutěže je v 8.30 hod., začátek samotné soutěže 

v 9.00 hod. Předpokládaný konec soutěže je v 11.00 hod. Pozvaní žáci (viz hromadná pozvánka  

na webových stránkách www.gkh.cz a www.juventus.cz) si s sebou přinesou psací a rýsovací 

potřeby, matematické tabulky, boty na přezutí. Kalkulačky ani jiné elektronické pomůcky nejsou 

povoleny. 

 

Při organizaci této soutěže prosím o pomoc všechny členy okresního výboru MO: I. Janů, R. Kaderka, 

H. Kubinová, A. Kudelová, Z. Országová, R. Palová, V. Tomis, I. Vrbová.  

Prosím o potvrzení účasti e-mailem. Děkuji. Dostavte se, prosím, v 7.45 hod. 

 

Je přihlášeno 51 žáků v kategorii Z6, 38 žáků v kategorii Z7 a 43 žáků v kategorii Z8.  

Celkem tedy  132 dětí (o 30 více než loni). 

 

Kategorie Z9 

Dne 19. března 2019 se konalo krajské kolo, které bylo pro soutěžící z okresu Karviná uspořádáno 

v Juventusu v Karviné. Bylo do něj pozváno 10 úspěšných řešitelů okresního kola této kategorie. 

Úlohy soutěžících pak byly odeslány k jejich vyhodnocení krajskému výboru MO v Ostravě. Výsledky 

budou zveřejněny na adrese http://jcmf.vsb.cz/mo (oficiální stránky JČMF - pobočka Ostrava) 

a na našich webových stránkách (www.gkh.cz a www.juventus.cz).  

 

Kategorie B,C 

II. (krajské) kolo kategorií B, C se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 v Ostravě. Pozvánky 

úspěšným řešitelům okresního kola byly zaslány krajským výborem MO přímo na školu.  

Výsledky pak budou uvedeny na adrese http://jcmf.vsb.cz/mo (oficiální stránky JČMF - pobočka 

Ostrava) a na našich webových stránkách (www.gkh.cz a www.juventus.cz).  

 

 

 

 
Veškeré informace o matematické olympiádě jsou uváděny na webových stránkách Gymnázia Havířov, 

Komenského 2 (www.gkh.cz) a Střediska volného času Juventus v Karviné (www.juventus.cz). S dalšími 

informacemi v rámci Moravskoslezského kraje se můžete seznámit na adrese http://jcmf.vsb.cz/mo (oficiální 

stránky JČMF - pobočka Ostrava). Informace přímo z ústředí MO jsou uvedeny na adrese 

mo.webcentrum.muni.cz (oficiální stránky MO v ČR). 

 

 

Kontakt: adresa:  Mgr. Jindřiška Janečková, gymnázium, Komenského 2, 736 01 Havířov - Město 

 telefon:  596 811 078 (sekretariát) 

 e-mail:   matolympgkh@gmail.com 

 

MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA 
Informace duben 2019 

Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná 
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