
 

 

 

 

 

 

 
Kategorie A 

Školní část I. kola  se bude konat v úterý 7. 12. 2021 přes OSMO. Zadání se bude distribuovat přes krajské 
garanty školním garantům e-mailem (školní garanty potvrzuje pan Michal Vavroš vavros@wigym.cz). Nebo 
si můžete zadání stáhnout ráno z OSMO v den soutěže.  
V 10:00 se zobrazí zadání v OSMO všem přihlášeným studentům. 
Vzorová řešení a bodování budou zveřejněna na webu MO kolem 14:30 (až všichni soutěžící odevzdají 
řešení). 
Protokoly se zasílají krajské komisi (Wichterlovo gymnázium, Michal Vavroš, Čs. exilu 669, 708 00  
Ostrava – Poruba) poštou nebo se nahrají do OSMO. 
Je výhodné si před soutěží vytisknout protokoly s QR kódy pro snažší skenování (tlačítka Protokoly a 
Zpracování skenů – návod v OSMO). 
Před školním kolem (lze i po soutěži) je třeba v OSMO 
změnit stav přihlášených do domácího kola na SOUTĚŽÍ, 
stav domácího kola změnit na UKOČENO, 
„zaklikat“ ty, kteří postupují do školního kola, 
po soutěži vyplnit BODY, 
školní kolo přepnout do stavu UKONČENO. Návod v OSMO. 
Žáci mohou řešit úlohy i distančně – úlohy se jim zobrazí v OSMO, nebo zadání můžete poslat. Odevzdat 
úlohy pak mohou do OSMO nebo tak, jak vám to vyhovuje. 
Krajské kolo se bude konat v úterý 11. ledna 2022. 

 
Kategorie B, C 

Školní kolo kategorie B, C se bude konat v úterý 25. ledna 2022. Studenti se musí přihlásit v OSMO       

do 17. 1. 2022. Organizace bude stejná jako u kategorie A. 
Školní garanti se musí zaregistrovat do OSMO (jako studenti).  
Školní garanty potvrzuje pan Michal Vavroš vavros@wigym.cz. Požádejte o převedení na organizátorský 
účet, teprve pak vkládejte úlohy. 
 
Kategorie Z9 

Okresní kolo proběhne ve středu 26. ledna 2022. Jakým způsobem proběhne, se rozhodne v lednu.  
 

Kategorie Z5 

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 
(www.gkh.cz) a Střediska volného času  Juventus v Karviné (www.msmt.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 
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