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Milí kolegové, doufám, že jste všichni již obdrželi úvodní pokyny k letošnímu ročníku MO, zadání úloh MO
všech kategorií. Vše naleznete (s výjimkou komentářů k úlohám – jsou rozesílány mailem) na webových
stránkách gymnázia v Havířově, Komenského ul. (www.gkh.cz) a Juventusu (www.msmt.juventus.cz,
popř. http://souteze.juventus.cz/).

Přednášky pro studenty k řešení úloh domácího kola Matematické olympiády kategorií A, B
a C proběhnou v areálu VŠB-TU v Ostravě - Porubě ještě následovně:
kategorie A: 16. 10., 2. 11., 14. 11., 27. 11. 2017 od 12:30 v učebně EA553,
kategorie B, C: čtvrtky 19. 10. a 2. 11. 2017 od 13:30 v učebnách D.
Jakým způsobem lze přihlásit žáky do okresního kola MO:
Kategorie A, B, C
Počty účastníků klauzurní části domácího kola (okresního) v těchto kategoriích nahlaste, prosím, vždy
do daného termínu na e-mail matolympgkh@gmail.com.
Okresní kolo kategorie A se bude konat v úterý 12. prosince 2017 v dopoledních hodinách.
Počty účastníků okresního kola kategorie A mi, prosím, sdělte do 4. 12. 2017. Na požádání vám pak zašlu
soutěžní úlohy a komentáře k nim. Opravené úlohy soutěžících zašlete na kraj. Nezapomeňte zaslat
i opravené úlohy domácího kola.
Okresní kolo kategorií B a C se bude konat v úterý 30. ledna 2018. Počet účastníků nahlaste do 22. 1.
Organizace bude stejná jako u kategorie A.
KategorieZ5
Okresní kolo kategorie Z5 si pořádá každá ZŠ sama nebo se může domluvit více ZŠ na společném
uspořádání okresního kola. Termín je středa 24. ledna 2018 v dopoledních hodinách. Úlohy vám
na požádání rozešlu elektronickou poštou.
Kategorie Z6,7,8,9
Přihlášky do okresního kola jsou na www.gkh.cz. Zasílejte je spolu s vyřešenými a ohodnocenými úlohami
soutěžících na mou adresu.
Kategorie Z9 : do 10. 1. 2018.
Kategorie Z6, 7, 8 : 3. 4. 2018.
Na přihlášce uvádějte jmenovitě pouze ty žáky, které navrhujete do okresního kola, ne všechny úspěšné
řešitele I. kola. Prosím, vyplňte všechny kolonky v přihlášce. Statistiku musím poslat krajskému štábu MO.
V kategoriích Z6, 7, 8 budou soutěžící písemně pozváni do okresního kola.
Kategorie Z9: V případě okresního kola, které proběhne ve středu 24. ledna 2018, nebudou již zpět
rozesílány pozvánky na jednotlivé školy. Okresního kola se mohou zúčastnit všichni vámi přihlášení žáci,
pokud splní kritéria soutěže, tj. budou mít vyřešeny aspoň čtyři úlohy I. kola s hodnocením výborně,
resp. dobře (možná hodnocení jsou výborně – dobře – nevyhovuje). Ručí za to vedoucí předmětové komise
matematiky vysílající školy. Ten svým podpisem na přihlášce stvrzuje u uvedených žáků splnění uvedených
kritérií. Termín na odeslání přihlášek a úloh je závazný.
Použijte, prosím, pro přihlášení příslušné formuláře.
MO – všechny kategorie
Prosím, veďte žáky ke správnému zápisu řešení úlohy i po formální stránce (každá úloha
na samostatném listu papíru A4 s vyplněným záhlavím – vzor na www.gkh.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://souteze.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.math.muni.cz/~rvmo/ (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

