MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Informace – leden 2020
Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO

Karviná

_______________________________________________________________________________________________

Kategorie Z9
Okresní kolo MO kat. Z9 se uskuteční ve středu 29. ledna 2020. Sraz všech účastníků soutěže je v 8.00 hodin
ve Středisku volného času Juventus, Karviná – Nové Město, U Bažantnice 1794. Samotná soutěž bude probíhat
od 8.30 do 12.30 hodin. Vyplněné přihlášky (viz webové stránky www.gkh.cz a www.juventus.cz ) zašlete, prosím,
poštou spolu s opravenými úlohami žáků nejpozději do 15. ledna 2020 na mou adresu (viz dole). Pozvánky
na jednotlivé školy nebudu již zpět posílat, mohou se zúčastnit všichni přihlášení žáci, pokud splní kritéria soutěže,
tj. budou mít vyřešeny aspoň čtyři úlohy I. kola s hodnocením výborně nebo dobře.
Prosím, připomeňte soutěžícím, aby si vzali psací a rýsovací potřeby, matematické tabulky, přezůvky a svačinu.
Kalkulačky nejsou povoleny.
Jízdné bude na místě propláceno pouze soutěžícím, nikoliv pedagogickému doprovodu.
Kategorie Z5
Ještě jednou připomínám termín okresního kola – středa 29. ledna 2020. Pokyny byly na základní školy poslány. Jsou
uvedeny rovněž na www.gkh.cz a www.juventus.cz .
Úlohy zašlu v lednu na vyžádání.
Kategorie B, C
Klauzurní část školního kola MO kategorie B, C se uskuteční v úterý 28. ledna 2020.
Do 20. ledna 2020 mi oznamte, prosím, prostřednictvím e-mailu počet soutěžících žáků z vaší školy.
Každá škola si uspořádá toto kolo v uvedeném termínu sama tak, jako v minulých letech. Soutěžní úlohy
a komentáře k nim na požádání zašlu. Bližší pokyny e-mailem.
Připomínám, že každý účastník soutěže musí předložit vyřešené a ohodnocené úlohy z přípravného kola. Povolené
pomůcky jsou matematické tabulky, psací a rýsovací potřeby, kalkulačky ne.
Kategorie A
Dne 10. prosince 2019 se konala klauzurní část školního kola MO kategorie A. Soutěž řešili studenti 5 gymnázií.
Krajské kolo se bude konat v úterý 14. ledna 2020 v Ostravě. Nezapomeňte registrovat své studenty do systému
Excelence (až se vyčistí a bude přístupný).

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

