
PROPOZICE 
 

Soutěž:    Matematická olympiáda kategorie Z5 okresní kolo 

 

Organizátor:   I. ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany 

 

Spoluorganizátor:  Gymnázium Čelákovice, J.A. Komenského 414, Čelákovice 
 

Termín:  středa 26. 1. 2022 
 

Místo konání:        I. ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí 71, Říčany 
                                nebo Gymnázium Čelákovice J.A. Komenského 414, Čelákovice 

                                      (vyberte si dle dopravní dostupnosti)  

V případě zhoršené epidemiologické situace budete včas informování o 

distanční formě soutěže. Informace budou i na stránkách obou škol. 
 

Kritéria: pro postup do okresního kola - alespoň čtyři úlohy školního kola  

                 musí být hodnoceny výborně nebo dobře.  

                 Z každé školy mohou postoupit dva soutěžící 

 

Přihlášku: tabulka v příloze e-mailu. 

● Zašlete, prosím,  

               na školu na které se chcete zúčastnit, e-mailem  do 17. 1. 2022   
o U dětí, které postupují do okresního kola uveďte následující údaje 

Příjmení,  jméno, rok nar.,  škola do přiložené tabulky 

                      
o U dětí, které do okresního kola nepostupují, stačí uvést jejich jmenný 

seznam) 

o Vyřešené úlohy školního kola (stačí přivézt s sebou na okresní kolo) 

   

Kontakty:  

                 Říčany:  Mgr. Helena Vydrová 

  helena.vydrova@g.zs-ricany.cz   605 421 921  

   

                Čelákovice: Mgr. Eva Sobotová 

       eva.sobotova@gcelakovice.cz  

       608 61 77 03  

 

 

 

 

 

 



Harmonogram soutěže na I. ZŠ Říčany :  

PREZENTACE:    od    9.30               do   10.00 

POUČENÍ:             od    10.00             do   10.10 

ŘEŠENÍ ÚLOH:  od    10.10             do   11.40 

UKONČENÍ:                   cca  11.45 

 

 

Harmonogram soutěže na gymnáziu Čelákovice: 

PREZENTACE:              od     8.00               do   8.30 

POUČENÍ:                      od     8.30               do   8.40 

ŘEŠENÍ ÚLOH:           od     8.40              do  10.20 

UKONČENÍ:                   cca  10.25 

 

V případě dopravních komplikací volejte prosím na čísla uvedená výše 

  

Na  základě  jednání  KÚ  a  pořadatelů  a  spolupořadatelů  soutěže  MO  Z5 -  I. 

ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí 71, 251 01 Říčany  

a Gymnázium Čelákovice J.A. Komenského 414, Čelákovice 

bylo v rámci objektivity opravování úloh dohodnuto, že všechny úlohy bude vždy 

opravovat jedna komise. Celková výsledková listina bude na zúčastněné školy 

poslaná e-mailem ihned po opravení prací, ceny a diplomy poštou. 

 

Pravidla: 

Soutěžící řeší tři úlohy. Na jejich vyřešení mají 90 minut čistého času. Za každou 

správně vyřešenou úlohu je 6 bodů, tj. maximum je 18 bodů. Úspěšný řešitel musí 

mít alespoň 9 bodů. 

 

Soutěžící si vezmou s sebou: antigenní test, který si provedou před zahájením 

soutěže, podepsané prohlášení od zákonného zástupce, že posledních 14 dnech 

nebyli v rizikovém kontaktu. Psací a rýsovací potřeby, tabulky. Kalkulačky 

nejsou povoleny. Není třeba brát přezůvky. Po celou dobu soutěže budou mít 

zakrytá ústa a nos a dodržovat platná hygienická nařízení. 

 

Prosím, nezapomeňte přivézt: statistiku školního kola a opravené práce všech 

soutěžících postupujících do okresního kola 

 

Doprava:  Soutěžícím ani pedagogickému doprovodu nemůžeme proplácet 

jízdné.  

 

 

Mgr. Helena Vydrová                                                     Mgr. Eva Sobotová 
             1.  ZŠ Říčany                                                                     Gymnázium  Čelákovice             


