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Kategorie Z5 

Do řešení úloh I. kola se zapojilo 9 škol.  
19. května se konalo II. kolo. Zapojilo se 6 škol. Pět žáků bylo úspěšných. 
 
Soutěže probíhaly většinou online prostřednictvím Odevzdávacího systému matematické olympiády. 
 
Kategorie Z6, Z7, Z8 

Dne 31. března 2021 se konalo okresní kolo těchto kategorií. V kategorii Z6 soutěžilo 24 žáků,  
15 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. V kategorii Z7 bylo z 21 žáků 10 úspěšných řešitelů  
a v kategorii Z8 z 8 žáků bylo 5 úspěšných. Výsledky jsou uvedeny na stránkách www.gkh.cz 
a http://souteze.juventus.cz. 
 
Kategorie Z9 

V okresním kole 27. ledna 2021 bylo 9 soutěžících, 8 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Z těchto osmi 
se mezi úspěšné řešitele krajského kola, které se konalo 16. března online, zařadili tři žáci (G F. 
Živného v Bohumíně, G Karviná, G J. Božka v Českém Těšíně). Výsledky jsou uvedeny na stránkách 
www.gkh.cz, http://souteze.juventus.cz a http://jcmf.vsb.cz/mo. 
 

Kategorie A 
Dne 12. ledna 2021 se distanční formou konalo krajské kolo této kategorie. Z našeho okresu byl 
úspěšným řešitelem jeden student z gymnázia Jana Šabršuly v Orlové. Do ústředního kola nepostoupil.  
Celkem soutěžilo 27 studentů. 
 
Kategorie B, C 

Dne 30. března 2021 se distanční formou konalo krajské kolo kategorie B a C. V kategorii B z našeho 
okresu soutěžili tři studenti z gymnázia v Havířově – Podlesí, dva z nich se stali úspěšnými řešiteli. 
Celkem soutěžilo 16 studentů, úspěšných bylo 7. V kategorii C z našeho okresu soutěžili 4 studenti, 
dva se stali úspěšnými řešiteli (z gymnázia v Havířově, Kom. ul. a z gymnázia v Havířově - Podlesí). 
Celkem v této kategorii C soutěžilo 33 studentů, úspěšných řešitelů bylo 16. Výsledky 
na http://jcmf.vsb.cz/mo. 
 
 

Všem úspěšným řešitelům okresních i krajských kol srdečně blahopřeji. Doufám,  
 že v dalším období budou podmínky pro soutěže příznivější a opět bude více řešitelů.  

Moc děkuji svým kolegyním a kolegům z okresního výboru MO za jejich práci 
při opravování úloh online. Také děkuji všem učitelům matematiky, kteří v této nelehké době 
připravovali žáky na soutěž a pomáhali jim zvládnout problémy s řešením online. 

Krásné prázdniny! 
 
 
 

Veškeré informace o matematické olympiádě jsou uváděny na webových stránkách gymnázia 
Havířov, Komenského 2 (www.gkh.cz) a Střediska volného času Juventus v Karviné 
(http://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 
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