MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Informace – březen 2017
Mgr. Jindřiška Janečková, předseda OV MO Karviná
__________________________________________________________________________________
Kategorie Z9
Krajské kolo se bude konat v úterý 21. března 2017 ve Středisku volného času JUVENTUS
v Karviné (na stejném místě jako bylo okresní kolo). Zúčastní se ho všichni úspěšní řešitelé okresního
kola. Jednotlivé pozvánky soutěžícím budou zaslány na příslušné školy, hromadná pozvánka pro
všechny účastníky je rovněž na www.gkh.cz a www.msmt.juventus.cz. Pozvaní žáci si s sebou přinesou
psací
a rýsovací potřeby, matematické tabulky, přezůvky, svačinku. Kapesní kalkulátory nejsou povoleny.

Žáci mají sraz v 8.00 hodin. Počátek soutěže nejpozději v 8.30 hodin. Předpokládaný konec
soutěže je v 12.00 – 12.30 hodin.
Soutěž organizují J. Janečková a I. Janů.
Každá škola registruje sama úspěšné
na http://excelence.msmt.cz/soutez/341.

řešitele

do krajského kola do 14. března

Kategorie B, C

Ve školní části I. kola soutěžilo 31. 1. v okrese v kategorii B 10 žáků, 3 z nich byli úspěšní
a v kategorii C soutěžilo 13 žáků, úspěšných bylo 6.
II. (krajské) kolo kategorií B, C se uskuteční v úterý 11. dubna 2017 v Ostravě. Pozvánky
úspěšným řešitelům okresního kola budou zaslány krajským výborem MO přímo na školu.
Připomínám registraci úspěšných řešitelů do krajského kola do 20. 3. na

kategorie B – http://www.excelence.msmt.cz/soutez/278
kategorie C – http://www.excelence.msmt.cz/soutez/280
a odeslání opravených úloh a statistiky panu Vavrošovi.
Kategorie Z6,7,8
Okresní kolo se bude konat v úterý 4. dubna 2017 v 9.00 hod. ve Středisku volného času
JUVENTUS. Sraz účastníků soutěže je v 8.30 hod. Předpokládaný konec soutěže je v 11.00 hod.
Pozvaní žáci (pozvánka bude koncem března zaslána na příslušnou školu) si s sebou přinesou psací
a rýsovací potřeby, matematické tabulky, přezůvky, svačinku. Kapesní kalkulátory nejsou povoleny.
Vyplněnou přihlášku (viz webové stránky Gymnázia Havířov, Komenského ul. nebo Juventusu)
zašlete prosím spolu s opravenými úlohami žáků, které navrhujete do okresního kola, na mou adresu
nejpozději do 22. března 2017. Připomínám, že podmínkou účasti v okresním kole je vyřešení
alespoň čtyř úloh s hodnocením výborně nebo dobře. Na přihlášce podepsaný vyučující garantuje
splnění této podmínky.
Při organizaci této soutěže prosím o pomoc všechny členy okresního výboru MO: M. Adamovská,
L. Ciencialová, I. Janů, R. Kaderka, H. Kubinová, A. Kudelová, J. Macurová, R. Palová, V. Tomis..
Dostavte se prosím již v 7.45 hod. Dále vás všechny prosím o potvrzení vaší účasti prostřednictvím
e-mailu. Děkuji.
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
mo.webcentrum.muni.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

