
 

 

 

 

 

 

Milí kolegové, posílám pár připomenutí k nejbližším kolům matematické olympiády. 

 

Kategorie A 

Nahlaste, prosím, počty účastníků školního kola do 2. 12. 2019 na e-mail matolympgkh@gmail.com.  

Já vám pak zašlu soutěžní úlohy a komentáře k nim. 

Školní kolo kategorie A se bude konat v úterý 10. prosince 2019 v dopoledních hodinách na vašich 

školách. 

 

Opravené úlohy domácí i klauzurní části školního kola zašlete na kraj sami (Wichterlovo gymnázium, 

Michal Vavroš, Čs. exilu 669, 708 00  Ostrava – Poruba). Své soutěžící pak přihlásíte  

do krajského kola elektronickým formulářem. 

Informujte mě, prosím, o počtu úspěšných řešitelů. 

Krajské kolo se bude konat v úterý 14. ledna 2020 na VŠB TU Ostrava. 

 

Kategorie Z9 

Okresní kolo proběhne ve středu 29. ledna 2020.  

Termín na odeslání přihlášek a ohodnocených vyřešených úloh je do 15. ledna 2020. Posílejte je, prosím, 

opět na adresu gymnázia Havířov, Komenského 2 (uvedenou dole). 

Pokyny k vyplnění záhlaví i formulář přihlášky je na www.gkh.cz a na stránkách Juventusu.  

Pozvánky na jednotlivé školy nebudou rozesílány.  

Okresního kola se mohou zúčastnit všichni vámi přihlášení žáci, pokud splní kritéria soutěže, tj. budou mít 

vyřešeny aspoň čtyři úlohy I. kola s hodnocením výborně, resp. dobře (možná hodnocení jsou výborně – 

dobře – nevyhovuje). Ručí za to vedoucí předmětové komise matematiky vysílající školy. Ten svým 

podpisem na přihlášce stvrzuje u uvedených žáků splnění kritérií.  

 
 

Kategorie Z5 

Úlohy okresního kola zašlu na vyžádání v lednu, až je obdržím z KK MO. 

Termín okresního kola je středa 29. ledna 2020. 

Informujte mě, prosím, o počtu soutěžících a úspěšných řešitelů. Úspěšní řešitelé dostanou diplom. 
 

Kategorie B, C 

Školní kolo kategorie B, C se koná  v úterý 28. ledna 2020. Počty účastníků nahlaste do 20. ledna 2020 

na můj e-mail. Organizace bude stejná jako u kategorie A. 

 

Kategorie P 

Kategorie P (programování) je určena pouze středním školám. Okresní kolo se nekoná. Vyřešené 

úlohy I. kola zasílejte krajskému štábu MO – kategorie P. Krajské kolo se bude konat 21. 1. 2020. 

Kontakt: doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.,  

Katedra informatiky, PřF OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1 

e-mail: hashim.habiballa@osu.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.msmt.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 : listopad - prosinec 2019 

Mgr. Jindřiška Janečková 

Předseda OV MO Karviná 
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