MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – 71. ročník, 2020/2021, kategorie Z
Organizační pokyny k průběhu 71. ročníku:
Všechny základní školy a víceletá gymnázia obdrží e-mailem leták se základními informacemi a zadáním
úloh I. kola Matematické olympiády, posléze také komentáře k úlohám (řešení) I.(školního) kola. Zadání a
leták jsou také k dispozici ke stažení na http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladniskoly/71-rocnik-21-22
Při opravování úloh školního kola dodržte stupnici uvedenou v zaslaném letáku na str. 2 (třístupňová),
kde je zároveň uvedeno, kdy je žák úspěšným řešitelem I. kola.
1. Opravené úlohy žáků, kteří budou úspěšnými řešiteli školního kola a budou Vámi navrženi na postup do
II. (okresního) kola, zašlete takto:
 kategorie Z5 a Z9 do 14. ledna 2022 na adresu: Jiří Kubeša, ZŠ Zlín, Dřevnická 1790,
760 01 Zlín, případné dotazy na telefonu: 577 210 204 nebo e-mail: jiri.kubesa@zsdrevnicka.cz
 kategorie Z6 a Z7 do 1. dubna 2022 na adresu: Mgr. Sylva Mikelová, Gymnázium a Jazyková škola
Zlín, náměstí T.G.Masaryka 2734, 76001 Zlín, případné dotazy na telefonu: 577 007 435 nebo
e-mail: mikelova@gjszlin.cz
 kategorie Z8 do 1. dubna 2022 na adresu: Jiří Kubeša, ZŠ Zlín, Dřevnická 1790,
760 01 Zlín, případné dotazy na telefonu: 577 210 204 nebo e-mail: jiri.kubesa@zsdrevnicka.cz
2. K vyřešeným soutěžním úlohám, které budete zasílat, přiložte ke každé kategorii Vámi zpracovanou
tabulku hodnocení soutěžních úloh žáků, které do II. kola navrhujete. Tabulku sestavte počínaje
nejlepším řešitelem I. kola takto:
Vzor:

Pořadí

Jméno

Číslo úlohy
1 2 3 4 5 6
hodnocení

1.

Novák František

1 1 1 1 1 3

2.

Nováková Františka

2 2 2 2 3 3

3.
3. Ve II. kole soutěží jen úspěšný řešitel I. kola. Požadovaná tabulka je důležitým podkladem pro organizaci
II. kola.
4. Součástí zaslaných úloh je i písemné nahlášení počtu řešitelů I. (školního) kola a počtu úspěšných
řešitelů I. (školního) kola dané kategorie na Vaší škole.
5. Pokud některý z navržených žáků nebude zařazen do II. kola, o nezařazení bude poslána včasná
informace. Jinak se Vámi navržení úspěšní řešitelé okresního kola zúčastní automaticky.
6. II. (okresní) kolo jednotlivých kategorií se bude konat v těchto termínech:
 kategorie Z5 – 26. ledna 2022
ZŠ Zlín, Dřevnická 1790
 kategorie Z6 – 12. dubna 2022
Gymnázium Zlín a JŠ, nám. T.G. Masaryka 2734, Zlín
 kategorie Z7 – 12. dubna 2022
Gymnázium Zlín a JŠ, nám. T.G. Masaryka 2734, Zlín
 kategorie Z8 – 12. dubna 2022
ZŠ Zlín, Dřevnická 1790
 kategorie Z9 – 26. ledna 2022
ZŠ Zlín, Dřevnická 1790
7. III. (krajské) kolo kategorie Z9 – 29. března 2022 – Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364
8. Pedagogický doprovod soutěžících se bude spolupodílet na dozorech a opravách soutěžních úloh II. kola,
je tedy nutné, aby to byli učitelé matematiky.
Děkuji za spolupráci při přípravě žáků na Matematickou olympiádu a také za spoluúčast při zabezpečení
jejího zdárného průběhu.
S pozdravem

Mgr. Jiří Kubeša
okresní garant MO
ZŠ Zlín, Dřevnická 1790
jiri.kubesa@zsdrevnicka.cz

