
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Kategorie Z6,7,8 

II. (okresní) kolo kategorií Z6,7,8 se uskuteční v úterý 31. března 2021 online. Využijeme 

OSMO. Vyplněnou přihlášku (viz http://gkh.cz/matematicka-olympiada-2 nebo 

www.juventus.cz) zašlete, prosím, spolu s opravenými a naskenovanými úlohami žáků, 

které navrhujete do okresního kola, na mou mailovou adresu nejpozději do 17. března 2021. 

Připojte, prosím, údaje o soutěžících pro OSMO: e-mail soutěžícího (ne rodiče), křestní jméno, 

příjmení, školu, ročník, rok narození. Ročník je 6–8 pro ZŠ a pro gymnázia formát k/r, tj. k-tý 

ročník r-leté školy (1/8, 2/8, 3/8). Vše můžete zaslat i poštou na adresu gymnázia uvedenou 

dole. 

Připomínám, že podmínkou účasti v okresním kole je vyřešení alespoň čtyř úloh s hodnocením 

výborně nebo dobře.  

Kategorie Z9  

Dne 27. 1. 2021 se konalo online okresní kolo kategorie Z9. Využili jsme Odevzdávací systém 

MO. S malými obtížemi (soutěžícímu nepřišel aktivační mail) jsme to zvládli. Soutěžilo 9 žáků 

z 6 škol. Úspěšných řešitelů bylo 8, jsou zveřejněni na http://gkh.cz/matematicka-olympiada-

2/ a na www.juventus.cz.  

Krajské kolo kategorie Z9 se bude konat v úterý 16. 3. 2021 online prostřednictvím OSMO. 

Kategorie Z5 

Původní termín středa 27. 1. 2021 II. kola byl posunut. Den konání bude určen v březnu. 

Okresní kola Z5 proběhnou ve školách prezenčně, pokud budou žáci v den konání ve školách 

přítomni. Pokud ve školách nebudou, proběhne soutěž distančně.  

Kategorie B, C 

26. ledna 2021 se konala na jednotlivých školách klauzurní část školního kola kategorie B a C. 

Do této části soutěže se v našem okrese přihlásilo 7 žáků ze čtyř škol v kategorii B a 20 žáků 

ze tří škol v kategorii C.  

Opravené úlohy spolu s domácími pracemi zašlete nejpozději do 2. 3. 2021 na adresu: 

Michal Vavroš, Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba 

nebo v elektronické podobě na adresu vavros@wigym.cz. 

Zašlete i následující údaje o vašich úspěšných řešitelích, aby mohli být registrováni 

do odevzdávacího systému (stejné jako pro KK MO kat. A): 

email studenta, křestní jméno, příjmení, škola, ročník ve formátu k/r (k-tý ročník r-leté školy), 

rok narození. 

Krajské kolo obou kategorií se bude konat v úterý 30. března 2021.  

Statistiku kategorií B a C (počty řešitelů a úspěšných řešitelů domácího a klauzurního kola) 

zašlete, prosím, i mně na adresu matolympgkh@gmail.com. Děkuji. 

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

Komenského 2 (www.gkh.cz/matematicka-olympiada-2) 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 – únor 2021 

Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná 
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