
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Kategorie Z9  

Dne 26. 1. 2022 se konalo na jednotlivých školách okresní kolo kategorie Z9. K odevzdávání  

úloh byl využit OSMO. Soutěžilo 17 žáků ze 7 škol. Úspěšných řešitelů bylo 6, jsou zveřejněni 

na www.gkh.cz a na www.juventus.cz. Výsledková listina je také v OSMO. 

Krajské kolo kategorie Z9 se bude konat v úterý 29. března 2022. 

 

Kategorie Z5 

Okresní kolo proběhlo na 4 školách 26. 1. 2022. Úlohy řešilo 9 žáků, 8 z nich se stalo úspěšnými 

řešiteli. Tabulka úspěšných řešitelů je na www.gkh.cz a na www.juventus.cz. 

 

Kategorie A 

Krajské kolo se konalo 11. 1. 2022 prostřednictvím OSMO. V tomto kole bylo 18 řešitelů, 

6 úspěšných. Z našeho okresu soutěžili 3 studenti, jeden se stal úspěšným řešitelem (kompletní 

výsledky). Ústřední kolo proběhne 20. – 23. března 2022. 

 

Kategorie B, C 

25. ledna 2022 se konala na jednotlivých školách klauzurní část školního kola kategorie B a C. 

Do této části soutěže se v našem okrese přihlásilo v kategorii C 14 žáků a v kategorii B 7 žáků.  

Soutěž probíhala prostřednictvím OSMO. 

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

 

Kategorie Z6,7,8 

Okresní kolo kategorií Z6,7,8 se uskuteční v úterý 12. dubna 2022. K odevzdání úloh 

domácího kola využijeme OSMO. Vlastní soutěž by měla proběhnout v Karviné ve Středisku 

volného času Juventus. 

Školní garanti mi na mail napíší žádost o zřízení účtu v OSMO (pokud už ho nemají). 

Napište své jméno, příjmení, adresu školy a váš mail, který budete používat. Já vám registraci 

potvrdím a přidělím roli. Přijde vám mail k aktivaci vašeho účtu. 

Soutěžící se přihlásí v OSMO do soutěže. Přijde jim pak mail k aktivaci účtu. 

Školní garanti vloží opravené úlohy domácího kola jednotlivých žáků do OSMO. Vkládejte do 

29. 3. 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 

MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA 
Informace – únor 2022 

Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná 
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