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Kategorie Z9 

Okresní kolo MO kategorie Z9 se uskuteční ve středu 27. ledna 2021 od 8:30 do 12:30.  

Vyplněné přihlášky (viz webové stránky www.gkh.cz a www.juventus.cz ) zašlete, prosím, poštou spolu s opravenými 

úlohami žáků do 13. ledna 2021 na mou adresu (viz dole) nebo vše naskenujte a pošlete mailem.  

Soutěž zřejmě proběhne distančně.   

Pro odevzdávací systém mi pošlete, prosím, tyto údaje: e-mail soutěžícího (ne rodiče), křestní jméno, příjmení, 

školu, ročník, rok narození. Ročník je 1–9 pro ZŠ a pro gymnázia formát k/r k-tý ročník r-leté školy. 

Odevzdávací systém, který se připravuje, zveřejní distančním soutěžícím v pravý čas zadání, umožní soutěžícím 

odevzdat vyřešené úlohy a předsedům OK MO stažení souborů s odevzdanými úlohami.  

Alternativou je řešení přes e-mail nebo předání papírových protokolů předsedovi OK MO (na dresu uvedenou dole). 

Pokyny vyžadují po distančních soutěžících odevzdávání jednoho pdf souboru pro každou úlohu. Distanční soutěžící 

podepíší čestné prohlášení, že pracovali samostatně (ke stažení na stránkách www.gkh.cz a www.juventus.cz).  

Nevyžaduje se kamerový dohled. 

Pokud budou žáci 9. tříd přítomni ve škole, budou řešit úlohy pod dozorem dospělé osoby. Žáci v karanténě mohou 

úlohy řešit distančně. 

Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci, pokud splní kritéria soutěže, tj. budou mít vyřešeny aspoň čtyři úlohy I. kola 

s hodnocením výborně nebo dobře.  

Soutěžící mohou používat psací a rýsovací potřeby, matematické tabulky. Kalkulačky nejsou povoleny. Elektronické 

přístroje mohou distanční soutěžící použít jen pro zobrazení zadání a ke komunikaci se zadavatelem. 
 

Podle situace dostanete před soutěží další upřesnění pokynů. 
 

Kategorie Z5 

Pokud budou žáci 5. tříd ve škole, okresní kolo proběhne ve středu 27. ledna 2021. Pokyny jsou uvedeny  

na www.gkh.cz a www.juventus.cz . V opačném případě bude soutěž odložena a ÚKMO stanoví náhradní termín. 

Úlohy zašlu na vyžádání. 
 

Kategorie Z 6 - 8 

Plánuje se, že okresní kola proběhnou v původním termínu 31. 3. 2021. 
 

Kategorie A 

Krajské kolo matematické olympiády kategorie A proběhne dne 12. 1. 20 21 od 8:30 do 12:30. 

Byl vytvořen odevzdávací systém, do kterého jsou přihlášeni postupující studenti. Studenti by měli obdržet mail, že jim 

byl v odevzdávacím systému zřízen účet. 

 

 

Podrobné pokyny ke konání okresních a krajských kol MO jsou zveřejněny na stránkách MO. 

 

 

 

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 – leden 2021 

Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná 
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