MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Informace – březen 2022
Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná
__________________________________________________________________________________

Kategorie Z9
Krajské kolo kategorie Z9 se bude konat v úterý 29. března 2022 ve Středisku volného
času JUVENTUS v Karviné (U Bažantnice 1794, 735 06 Karviná-Nové Město). Zúčastní se
ho všichni úspěšní řešitelé okresního kola. Hromadná pozvánka byla zaslána příslušným
školním koordinátorům a je na www.gkh.cz a www.juventus.cz.
Pozvaní žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby, matematické tabulky, přezůvky,
svačinu. Kapesní kalkulátory nejsou povoleny. Žáci mají sraz v 8.00 hodin. Začátek soutěže
nejpozději v 8.30 hodin. Předpokládaný konec soutěže je v 12.00 – 12.30 hodin.

Kategorie B,C
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 od 9.00 hod.
ve Středisku volného času JUVENTUS v Karviné (U Bažantnice 1794, 735 06 KarvináNové Město).
Sraz účastníků soutěže je v 8.30 hod. Předpokládaný konec soutěže je v 11.00 hod.
Žáci si s sebou přinesou psací a rýsovací potřeby, matematické tabulky, přezůvky, svačinu.
Kapesní kalkulátory nejsou povoleny.
K odevzdání úloh domácího kola využíváme OSMO.
1)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.
2)Soutěžící se přihlásí v OSMO do soutěže. Přijde jim pak mail k aktivaci účtu.
3)Školní garanti poté 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 (http://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

