Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
zsdrevnicka@zsdrevnicka.cz
tel. 577 210 204

Vážení kolegové,
ve středu 27. ledna 2021 proběhne okresní kolo 70. ročníku Matematické olympiády kategorie
Z9.
Učitelé, kteří organizují MO na školách si sami rozhodnou, zda si pozvou žáky na okresní kolo do
školy nebo budou úlohy okresního kola řešit žáci distanční formou. Pokud budou žáci řešit úlohy
distanční formou, zajistí si příslušné školy čestné prohlášení žáka, že pracoval samostatně a že
dodržel všechna pravidla a podmínky soutěže - pokud je to vzhledem k počtu účastníků možné, je
preferována prezenční forma soutěže.
Časový harmonogram soutěže:
7.30
do 8.20

školy obdrží emailem zadání úloh – napište mi prosím, na jakou emailovou
adresu mám zaslat zadání
žáci budou mít nachystané 4 čisté listy A4 s předepsanou hlavičkou
v levém rohu každého listu
Příjmení Jméno
Škola a její adresa
2020/2021
Z9-II-1,2,3,4

8.25
8.30
8.30-12.30
12.30

prezenční i distanční soutěžící obdrží zadání (distanční e-mailem)
zahájení soutěže
žáci zapíší na každý list celé řešení úlohy s vysvětlením postupu řešení –
nestačí napsat výsledky (jeden list – jedna úloha)
ukončení řešení soutěžních úloh

12.30 distanční soutěžící
žáci odevzdají do 20 minut po skončení soutěže (do 12.50 hodin)
naskenované vypracované soutěžní úlohy v PDF učiteli ve své škole e-mailem
– ke každé úloze jeden soubor v PDF (ke skenování jsou doporučeny
skenovací aplikace pro mobilní telefony ClearScanner, AdobeScan, Cam
Scanner)
– každý soubor v PDF bude označen následujícím způsobem:
Z9-II-1,2,3,4-Jan Novák (podle čísla úlohy)
– žáci odevzdají naskenované podepsané Čestné prohlášení spolu s
vyřešenými úlohami e-mailem učiteli ve své škole
škola roztřídí jednotlivé úlohy žáků podle čísel a to každou úlohu od všech
žáků zvlášť do jedné složky
škola zajistí přeposlání soutěžních úloh žáků na email
danuse.vrskova@seznam.cz do 13.30 hodin
škola zašle spolu s oskenovanými úlohami také naskenované Čestné prohlášení
žáka

12.30 prezenční soutěžící
škola zajistí naskenování vypracovaných soutěžních úloh žáků
ke každé úloze jeden soubor v PDF
každý soubor v PDF bude označen následujícím způsobem:
Z9-II-1,2,3,4-Jan Novák (podle čísla úlohy)
škola roztřídí jednotlivé úlohy žáků podle čísel a to každou úlohu od všech
žáků zvlášť do jedné složky
škola zajistí přeposlání soutěžních úloh žáků na email
danuse.vrskova@seznam.cz do 13.30 hodin
Žáci mohou během soutěže používat Tabulky pro základní školu, psací a rýsovací potřeby,
občerstvení.
Žáci nemohou používat kalkulátory, mobilní telefony, počítače, tablety a žádné jiné
elektronické přístroje.
Elektronické přístroje smí použít pouze žáci řešící úlohy distančním způsobem (v případě, že
nemají tiskárnu k vytištění zadání ) a to pouze pro zobrazení úloh zadání.
Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s dalšími osobami ( s výjimkou dotazů na zadavatele
úloh).

Ve Zlíně 18.1.2021

Mgr. Danuše Vršková
ZŠ Zlín, Dřevnická 1790
okresní garant MO
danuse.vrskova@seznam.cz

