
 

Matematická olympiáda – kulatý 70. ročník tentokrát on-line 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací bude letošní ročník matematické olympiády 

pro kategorii Z5 a Z9 probíhat on-line 

Termín:     středa 27. 1. 2021 

Kategorie:   Z5  8:30 – 10:00   90 minut  3 úlohy  

Z9 8:30 – 12:30  4 hodiny 4 úlohy 

• V tomto kontextu byla vytvořena celorepubliková platforma na odevzdávání protokolů: 

Odevzdávací systém MO (cuni.cz) do kterého budou žáci zaregistrováni okresním garantem. 

• Úspěšné řešitele školního kola je potřeba nahlásit na email: pisklakova@mail.cz nejpozději do 22.1.2021 

• Po kontaktování garanta Vám bude zaslán excelovský soubor pro přihlášení do soutěže, kde bude potřeba 

vyplnit údaje Vašich řešitelů a napsat, jaká možnost řešení Vám vyhovuje: 

 

Možnosti řešení MO: 

1.) Pod dozorem v rámci individuálních konzultací a naplněných proti-pandemických opatření  

na kmenové škole žáka 

 

2.) Samostatně distančně přes schůzku se zapnutou videokamerou v prostředí Teams s organizátory 

(Odkaz na schůzku v prostředí Teams bez nutnosti registrace: https://teams.microsoft.com/…f"} ) 

 

3.) Samostatně distančně s dozorem z vlastní školy se zapnutou videokamerou. 

 

4.) Samostatně po vyplnění čestného přihlášení, pokud škola ani žák nemá možnost být pod dozorem 

vyučujícího či nemá možnost připojení. 

Odevzdání úloh: 

- Úlohy budou zveřejněny nejméně 5 minut před začátkem online (K tisku ve škole dříve) 

- každá úloha bude odevzdána zvlášť v souboru .pdf (1 úloha = 1 list = 1 soubor .pdf) 

- každá stránka bude nahoře nadepsána kódem příkladu a jménem řešitele, písmo musí být čitelné 

- Protokoly budou odevzdány elektronicky přímo žákem nebo dozorujícím pedagogem do systému OSMO 

nebo emailem okresnímu garantovi nejpozději 20 minut po konci řešení (Z5 do 10:20, Z9 do 12:50) 

- Psací a rýsovací pomůcky, tabulky, papíry/protokoly k řešení si musí každý žák zajistit před soutěží 

(viz pokyny k distančnímu řešení MO) 

 

Výsledky budou zveřejněny a rozposlány v souladu s pravidly soutěže. Účastí v soutěži vyjadřují žáci a jejich zákonní 
zástupci souhlas s pravidly soutěže. Poskytnuté údaje, podmínky řešení a průběh soutěže jsou podřízeny 
Organizačnímu řádu soutěže dostupnému na:  
Microsoft Word - OÅŸ MatematickÃ¡ olympiÃ¡dy.doc (matematickaolympiada.cz) 

Pokyny k distančnímu řešení MO: pokyny_okres.pdf (matematickaolympiada.cz) 

 

Mgr. Tereza Piskláková 
ZŠ Vsetín Rokytnice 
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