
Propozice matematických soutěží ZŠ a víceletých 
gymnázií ve školním roce 2018/19 – okres Olomouc

.

Organizace matematických soutěží: 

Termíny a místo konání: uvedeno v níže uvedených tabulkách

Odborní garanti: uvedeni pod každou tabulkou jednotlivých soutěží

Časový harmonogram všech soutěží:
Prezence: 8:00 – 8:55
Zahájení soutěže: 9:00

Hodinové dotace: hodinové dotace na jednotlivá kola soutěží jsou uvedeny pod
tabulkou konkrétní soutěže

Pomůcky: možnost využívání pomůcek rovněž pod tabulkou konkrétní 
soutěže, jsou dány zadavateli úloh

Přihlášky na MO: 

Všechny přihlášky na matematické soutěže obsahují stejné podklady. Jediná platná 
přihláška viz příloha č. 2. 

Prosíme o úplné vyplnění této přihlášky. Nezapomeňte vždy uvést počty soutěžících 
v jednotlivých kategoriích a to následovně: 

Kategorie - počet účastníků ŠK/počet spěšných řešitelů ŠK. Tento údaj uveďte i 
v případě, že nebyl žádný úspěšný řešitel a nikdo tedy nepostupuje do vyššího kola.

Bodové hodnocení: viz Příloha č. 1

Další informace jsou součástí zadání ŠK MO
Pokud se žáci a studenti účastní matematické soutěže je třeba je na místo 
konání doprovodit, potvrdit jejich účast a pomoci při pedagogickém dozoru v
jednotlivých třídách. Každý účastník musí mít s sebou: minimálně 4 papíry A4 
s razítkem školy, psací potřeby a přezůvky.

Poznámka: do okresního se mohou přihlásit jen úspěšní řešitelé školního kola 
v počtu max. 5 žáků v každé kategorii z jedné školy. 

Přehled termínů matematických soutěží :

Přírodovědný klokan: probíhá na školách, Termín: 10. 10. 2018
Matematický klokan: probíhá na školách, Termín: 22. 3. 2019



Matematické olympiády:

MO Z5 a Z9 

Termín ŠK
Z5 a Z9

Přihlášky do 
OK Z5 a Z9

Termín OK
Z5 a Z9

Místo konání Termín 
KK Z9

Místo konání

do 5.1.2019 do 23.1.2019 30.1.2019 ZŠ Stupkova Ol. 19.3.2019 ZŠ Stupkova Ol.
Šumperk

Mgr. Miroslava Poláchová, ZŠ Stupkova 16 PSČ 779 00 Olomouc
přihlášky na adresu: mirka.polachova@seznam.cz
kopii na adresu: souteze@ddmolomouc.cz
Hodinová dotace: Z9 – 4 hodiny, 4 soutěžní úlohy

Z5 – 1,5 hodiny, 3 soutěžní úlohy
pomůcky: tabulky

MO Z6, Z7, Z8

Termín ŠK
Z6, Z7 a Z8

Přihlášky do 
OK
Z6, Z7 a Z8

Termín OK
Z6, Z7 a Z8

Místo konání
Z6, Z7 a Z8

do 15.3.2019 do 2.4.2019 9. 4. 2019 SGO Olomouc, Jiřího z Poděbrad

Mgr. Miroslava Poláchová, ZŠ Stupkova 16 PSČ 779 00 Olomouc
přihlášky na adresu: mirka.polachova@seznam.cz
kopii na adresu: souteze@ddmolomouc.cz
Hodinová dotace: Z6–8 – 2 hodiny, 3 soutěžní úlohy
pomůcky: tabulky

Pythagoriáda 5.tř.:

Termín ŠK 5. tř. Přihlášky do OK
5. tř.

Termín OK
5. tř.

Místo konání
5. tř.

5. 4. 2019 Do 30. 4. 2019 28. 5. 2019 ZŠ Stupkova Ol
ZŠ Pion. Uničov

Mgr. Jana Filípková, ZŠ Stupkova 16, PSČ 779 00 Olomouc
Mgr. Anežka Kuncová, ZŠ Pionýrů, PSČ 783 81 Uničov
přihlášky na adresu: filipkova@zs-stupkova.cz

anezka.kuncova@seznam.cz (Uničov)
kopii na adresu: souteze@ddmolomouc.cz
Hodinová dotace: 15 úloh – 60 minut 
Při řešení úloh NENÍ dovoleno používat tabulky, kalkulačky.

Pythagoriáda 6., 7., 8. tř.:

Termín ŠK
Z6, Z7 a Z8.

Přihlášky do OK
Z6, Z7 a Z8

Termín OK
Z6, Z7 a Z8

Místo konání
Z6, Z7 a Z8

5. 4. 2019 Do 30. 4. 2019 28. 5. 2019 ZŠ Mozartova Ol
ZŠ Pion. Uničov

Mgr. Eva Ehlerová, ZŠ Mozartova, PSČ 779 00 Olomouc
Mgr. Anežka Kuncová, ZŠ Pionýrů, PSČ 783 81 Uničov
přihlášky na adresu: eva.ehlerová@mozartova.cz

anezka.kuncova@seznam.cz (Uničov)
kopii na adresu: souteze@ddmolomouc.cz
Hodinová dotace: 15 úloh – 60 minut
Při řešení úloh NENÍ dovoleno používat tabulky, kalkulačky.



Příloha č. 1 :
Informace ke všem OK a KK

Podle organizačního řádu je postup do OK ve všech soutěžích Z6 – Z9 
následující. 

Okresní komise MO vybere na základě jednotného hodnocení nejúspěšnější 
soutěžící ze školního kola (bez ohledu na školu, kterou navštěvují) a pozve je 
do OK. Plně důvěřujeme učitelům, a proto ponecháváme pravidlo max. počtu 
5 postupujících v každé kategorii. Přesto moc prosíme o dodání i těch bodů za 
každý jednotlivý příklad (maximálně je možné získat 6 bodů za příklad). 
Děkujeme.
Tohle pro informaci a jednotnost postupu hodnocení (V případě shodnosti bodů 
rozhodují body získané v jednotlivých příkladech). Proto je v přihlášce nově šest 
sloupců, kde uvedete počty bodů získaných v jednotlivých příkladech. Tato forma pro 
stanovení postupu skutečně těch nejlepších je nejobjektivnější. V letáku jsou 
uvedeny známky za jednotlivé příklady. Ano, můžete pro žáky ponechat, ale nám 
upřesněte body (dle kvality zpracování příkladu), které zašlete v přihlášce. 
Známka 1–6 nebo 5 bodů, 2–4 nebo 3 body a 3–2 nebo 1 bod (je už nevyhovující) .

Prosíme o dodržení termínu přihlášek. Nedodržením termínu zaslání přihlášky 
se vystavujete riziku, že žáci nebudou z organizačních důvodů do výběru 
zařazeni.

Prosíme všechny vyučující matematiku, abyste velmi zodpovědně přistoupili
k podkladům pro OK. Žákům, kteří ve ŠK mají velký počet bodů a v OK získají 
minimální, nebo nulový počet bodů, bychom tím spíše ublížili. Děkujeme
za pochopení.

V Olomouci: listopad 2018
Kabinet matematiky




