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Milí kolegové, posílám pár připomenutí k nejbližším kolům matematické olympiády.

Kategorie A
Řešení domácího kola odevzdají studenti učiteli matematiky do 30. 11. 2021. Do tohoto data se musí student
přihlásit do soutěže prostřednictvím OSMO na https://osmo.matematickaolympiada.cz/.
Učitel (školní garant) si založí v OSMO účet (pokud ho již nemá z loňského roku), krajský garant učiteli přidělí
roli školního garanta. Zaregistrovaní školní garanti dostávají z OSMO zprávy o přihlášení žáka. Učitel
odevzdané úlohy opraví a ohodnotí (výborně, dobře, nevyhovuje) a opravené úlohy (nezapomeňte na hlavičku
se jménem, školou a označením úlohy) vloží do OSMO.
Klauzurní část školního kola kategorie A se bude konat v úterý 7. prosince 2021 v dopoledních hodinách
na vašich školách. Opravené úlohy nahrajte do OSMO, vyplňte přidělené body, popř. „nepřítomen“.

Kategorie B, C
Školní kolo kategorie B, C se koná v úterý 25. ledna 2022. Studenti se musí přihlásit do OSMO
do 17. 1. 2022. Organizace bude stejná jako u kategorie A.
Soutěže kategorií Z by měly proběhnou stejně jako před covidem. S tím rozdílem, že opravené úlohy školního
kola nebudete posílat poštou, ale vložíte je do OSMO. Žáci i školní garanti se budou muset zaregistrovat na
https://osmo.matematickaolympiada.cz/.
Kategorie Z9
Okresní kolo proběhne ve středu 26. ledna 2022. Pokud to situace dovolí, ve středisku Juventus v Karviné.
Pozvánky na jednotlivé školy nebudou rozesílány.
Okresního kola se mohou zúčastnit všichni vámi přihlášení žáci, pokud splní kritéria soutěže, tj. budou mít
vyřešeny aspoň čtyři úlohy I. kola s hodnocením výborně, resp. dobře (možná hodnocení jsou výborně – dobře
– nevyhovuje).

Kategorie Z5
Úlohy okresního kola zašlu na vyžádání, až je obdržím z KK MO.
Termín okresního kola je středa 26. ledna 2022.
Informace k Odevzdávacímu systému MO:
https://osmo.matematickaolympiada.cz/
http://www.matematickaolympiada.cz/
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
(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 http://www.matematickaolympiada.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

