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Kategorie Z6,7,8 

Okresní kolo kategorií Z6,7,8 se uskuteční ve středu 31. března 2021 online  prostřednictvím 

OSMO. Připomínám, že máte vyplněnou přihlášku (viz www.gkh.cz nebo www.juventus.cz) 

zaslat 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. 

 

Kategorie Z9  

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

Účastníci jsou zaregistrováni v OSMO. Těmto žákům byly poslány podrobné pokyny. V našem 

okrese všichni potvrdili příjem informací.  

Účastníci si mají připravit čtyři čisté papíry A4 se záhlavím uvedeným v pokynech a připravit 

si předem vyplněné a podepsané čestné prohlášení. 

Povolené pomůcky jsou psací a rýsovací potřeby a matematické tabulky pro ZŠ. Kalkulátory 

a mobily nejsou povoleny. 

Zadání dostanou soutěžící mezi 8:15 a 8:30 na svůj uvedený e-mail. Zadání bude pro jistotu 

na speciálním e-mailu, který je uveden v podrobných pokynech, které soutěžící obdrželi. 

Od 8:30 do 12:30 mají soutěžící čas na vypracování úloh včetně jejich přepsání načisto na listy 

s hlavičkou. Fotografie či skeny vypracovaných řešení s čestným prohlášením pak zasílají 

nejpozději do 12:50 na e-mail: mo.krpec@gmail.com. Do předmětu se uvádí kód daného 

soutěžícího. 

 

Kategorie Z5 

Původní termín středa 27. 1. 2021 II. kola byl posunut. Termín nebyl stanoven. 

 

Kategorie B, C 

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

 

 

 

 
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 – březen 2021 

Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná 

http://gkh.cz/wp-content/uploads/2021/02/MO_20-21_Z6-7-8_Prihlaska_OK.docx
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