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Kategorie Z9 

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

Přihlášení žáci jsou zaregistrováni v OSMO. Všem soutěžícím přijde mail, pomocí něhož si zadají heslo. V den konání 

soutěže se soutěžící přihlásí do systému a 5 minut před začátkem soutěže se objeví zadání. Po uplynutí 4 hodin mají 

soutěžící 20 minut na převedení svých řešení (připomeňte hlavičku – viz pokyny pro vyplnění záhlaví na webových 

stránkách http://gkh.cz/matematicka-olympiada-2/ a https://souteze.juventus.cz/) na formát pdf (např. pomocí Adobe 

Scan) a nahrání do OSMO. Každá úloha musí mít samostatný pdf soubor. 

Distanční soutěžící pak podepíšou čestné prohlášení, že pracovali samostatně (ke stažení na stránkách 

http://gkh.cz/matematicka-olympiada-2/ a https://souteze.juventus.cz/). Naskenované čestné prohlášení pošlete na mou 

mailovou adresu. 

Nevyžaduje se kamerový dohled. 

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. 
 

 

Kategorie Z5 

O průběhu okresního kola (původní termín středa 27. ledna 2021) není rozhodnuto. Pokud máte zájem o úlohy 2. kola, 

napište. Až je budu mít, rozešlu je. 

 

Kategorie Z 6 - 8 

Okresní kola proběhnou v původním termínu 31. 3. 2021. Přihlášky a opravené úlohy posílejte do 17. března buď poštou 

nebo naskenované na mou mailovou adresu. 

 

Kategorie B a C 

Klauzurní část školního kola MO kategorií B a C se uskuteční v úterý 26. ledna 2021 od 8:30 do 12:30.  

Všem, kteří poslali informaci o počtu soutěžících, jsem poslala zadání a pokyny, které jsem dostala. 

Každá škola si uspořádá toto kolo v uvedeném termínu sama a zvolí si i způsob zadání úloh soutěžícím a způsob odevzdání 

vyřešených úloh. Opravené úlohy posíláte na kraj společně s opravenými úlohami domácího kola. Distanční soutěžící 

pak podepíšou čestné prohlášení, že pracovali samostatně. 

Povolené pomůcky jsou matematické tabulky, psací a rýsovací potřeby, kalkulačky nejsou povoleny. 

 
 

Kategorie A 

Krajské kolo matematické olympiády kategorie A proběhlo dne 12. 1. 2021.  

Byl použit odevzdávací systém. 

 

 

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 

(http://gkh.cz/matematicka-olympiada-2/) a Střediska volného času  Juventus v Karviné (https://souteze.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 2 2021 

Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná 
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