
 

 

 

 

 

 

 

Kategorie A 

Školní část I. kola se bude konat v úterý 6. 12. 2022 na vašich školách.  

Studenti musí být přihlášeni v OSMO. Odevzdání úloh domácího kola učitelům 29. 11. 2022.  

Krajské kolo se bude konat v úterý 10. ledna 2023. 

 

 

Kategorie B, C 

Školní kolo kategorie B, C se bude konat v úterý 24. ledna 2023.  

Studenti musí být přihlášeni v OSMO. Odevzdání úloh domácího kola učitelům 16. 1. 2023.       

Školní garanty potvrzuje pan Michal Vavroš vavros@wigym.cz.  

 

 

Kategorie Z9 

Okresní kolo proběhne ve středu 25. ledna 2023. Termín přihlášení do OSMO do 23. 11. 2022 (termín byl 

zvolen proto, aby žáci nenechávali přihlášení na poslední chvíli.). Pokud se soutěžící nestihne přihlásit, bude 

to moci napravit do 9. 1. 2023, kdy je termín odevzdání druhé trojice úloh. Do OSMO pak nahrávejte  

opravená řešení. Není nutné, aby žáci svá řešení nahrávali do OSMO. 

Školní garant vyplní v OSMO výsledky soutěžících na své škole. Hodnocení úloh převeďte takto: 

známka 1 (výborně) …6 bodů, 

známka 2 (dobře) …5 bodů, 

známka 3 (nevyhovuje) … 0 bodů. 
 

 

 

Kategorie Z5 

Termín okresního kola je středa 25. ledna 2023.  

Termín odevzdání 2. trojice úloh domácího kola je 9. 1. 2023. 

 
Kategorie Z678 

Odevzdání 1. trojice úloh 16. 1. 2023. Poté hned žáky registrujte v OSMO. 

 

 
 

 

 

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 :  prosinec 2022 

Mgr. Jindřiška Janečková 

Předseda OV MO Karviná 
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