
 

 

 

 

 

Kategorie A 

Krajské kolo proběhne v úterý 11. ledna 2022. Bude se psát přímo na jednotlivých školách. 

Žáci v karanténě mohou úlohy řešit distančně pod dohledem kamery. Začátek soutěže nejpozději do 10:00. 

V 10:00 se zobrazí zadání úloh soutěžícím. 

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 byla u kategorie A. 

Školní garanti si založí účet v OSMO.  

Školní garanty potvrzuje pan Michal Vavroš vavros@wigym.cz. Požádejte o převedení na organizátorský 

účet, teprve pak vkládejte úlohy. 

Všem přihlášeným studentům se zobrazí zadání v den soutěže 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, 

označit ty, kteří postupují do školního kola. 

Po soutěži vyplnit BODY, vložit opravená zadání, 

školní kolo přepnout do stavu UKONČENO. Návod v OSMO. 

Krajské kolo se bude konat v úterý 5. dubna 2022. 

Kategorie Z9 

Okresní kolo proběhne ve středu 26. ledna 2022 na vašich školách pod dozorem učitele. Soutěž by měla 

začít nejpozději v 10:00. 

Odevzdávání úloh domácího i okresního kola proběhne přes OSMO. Žáci, kteří úspěšně vyřešili alespoň 

4 úlohy domácího kola, se přihlásí do OSMO.  

Školní garanti mi napíší na matolympgkh@gmail.com žádost o zavedení účtu nebo převedení účtu 

na organizátorský. Pak vkládejte oskenovaná (v případě domácího kola i ohodnocená) řešení žáků. 

Zadání úloh okresního kola rozešlu prostřednictvím vašich mailů. Vyřešené a naskenované úlohy 

(neopravené) vložíte do OSMO. Každou úlohu napíší žáci na samostatný list s hlavičkou (vzor 

na www.gkh.cz). Každou úlohu naskenujte zvlášť.  

Pokud budete mít i několik distančních soutěžících, vyzkoušejte předem nastavení kamery žáků.  

Představa organizátorů na https://docs.google.com/document/d/1FO3sS5-

RcbFVp7W1k9gMW5GijV7ijX288Rr92FcnDr4/edit?usp=sharing. 
 

Kategorie Z5 

Termín okresního kola je středa 26. ledna 2022. Proběhne na vašich školách. Zadání zašlu všem, kteří si o 

ně napíší. V případě zavření velkého počtu škol bude pravděpodobně centrálně rozhodnuto o přesunutí na 

květen. 

Žáci, kteří jsou doma v karanténě a izolaci, mohou soutěžit distančně. Žáci by měli řešit úlohy pod dohledem 

kamer, podobně jako u Z9. Úlohy mohou po určené době naskenovat a poslat učiteli k opravení.  

Mně pošlete seznam úspěšných řešitelů domácího i okresního kola. Všichni úspěšní řešitelé okresního kola 

dostanou diplom. 
 

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 

MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA 
Informace :  leden 2022 
Mgr. Jindřiška Janečková 

Předseda OV MO Karviná 
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