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Kategorie Z6,7,8 

II. (okresní) kolo kategorií Z6,7,8 se uskuteční v úterý 17. dubna 2018 ve Středisku volného 

času Juventus v Karviné. Vyplněnou přihlášku (viz www.gkh.cz nebo 

www.msmt.juventus.cz) zašlete, prosím, poštou spolu s opravenými úlohami žáků, které 

navrhujete do okresního kola, na mou adresu nejpozději do 6. dubna 2018. 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.  

 

Kategorie Z9  

Dne 24.1.2018 se konalo okresní kolo kategorie Z9. Soutěžilo 36 žáků ze 17 škol. Úspěšní 

řešitelé byli 3, jsou zveřejněni na www.gkh.cz a na www.msmt.juventus.cz.  

Krajské kolo v kategorii Z9 se bude konat v úterý 27. 3. 2018, zřejmě ve Středisku 

volného času Juventus v Karviné. Pozvánky soutěžícím budou zaslány na jejich školy. 

 

Kategorie Z5 

V okresním soutěžilo 24. 1. 54 žáků ze 16 škol. Úspěšných řešitelů bylo 32. 

 

Kategorie B, C 

30. ledna 2018 se konala na jednotlivých školách klauzurní část školního kola kategorie B 

a C. Soutěžilo 7 žáků v kategorii B a 19 žáků v kategorii C. Přihlášení svých úspěšných 

žáků do krajského kola provádí každá škola sama na adresách: 
kategorie B – http://www.excelence.msmt.cz/soutez/382  

kategorie C – http://www.excelence.msmt.cz/soutez/383 

Systém se uzavírá 31. 3. Pak budou rozeslány pozvánky. Pro přihlášení potřebujete datum 

narození žáka, jeho e-mail a e-mail pedagoga.  

Opravené úlohy a domácí práce a statistiku účasti pošlete panu Michalu Vavrošovi  

na Wichterlovo gymnázium v Ostravě – Porubě, Čs. Exilu 669, do 9. 3. 

Krajské kolo se bude konat v úterý 10. dubna 2018 v prostorách VŠB TU Ostrava. 

Statistiku kategorií B a C (počty řešitelů a úspěšných řešitelů domácího a klauzurního kola) 

zašlete, prosím, i mně na adresu matolympgkh@gmail.com. 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 
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