Matematická olympiáda
pokyny ke školním kolům 70. ročníku
Tyto pokyny vydává Ústřední komise matematické olympiády v reakci na letošní
neobvyklou a měnící se situaci, a to s cílem zrealizovat školní kola MO v původních
termínech při zachování platných protipandemických opatření.
K domácí části školního kola
Termíny odevzdání úloh domácího kola uvedené ve věstníku MŠMT a na internetových stránkách MO zůstávají v platnosti, tj.
• kategorie Z5, Z9 — 20.11.2020 (1. část), 4.1.2021 (2. část)
• kategorie Z6, Z7, Z8 — 18.1.2021 (1. část), 5.3.2021 (2. část)
• kategorie B, C — 18.1.2021
• kategorie A — 1.12.2020
Pokud bude škola zavřená v době před termínem odevzdání úloh domácího kola,
vyzvěte žáky, aby svá řešení nafotili či naskenovali a poslali e-mailem na určenou
adresu (resp. nahráli do systému, který vaše škola používá). Dále postupujte podle
organizačního řádu MO. Řešení úloh se svými žáky proberte distančně.
Ke klauzurní části školního kola kategorií A, B, C
Termíny klauzurních částí domácího kola uvedené ve věstníku MŠMT a na internetových stránkách MO zůstávají v platnosti, tj.
• kategorie B, C — 26.1.2021
• kategorie A — 8.12.2020
Je důležité, aby se soutěž konala na všech školách ve stejnou dobu, a to od 8:30
do 12:30. Řešení úloh bude zveřejněno na stránkách matematické olympiády ve
14:00.
Formu klauzurní části určí vedení dané školy podle aktuální situace, a to
nejpozději 3 dny před termínem konání. Může nastat jeden z následujících případů:
• Pokud bude škola otevřená, bude klauzurní část školního kola probíhat obvyklým způsobem s tím, že je třeba dodržet aktuálně platná protipandemická
opatření.

• Pokud bude škola zavřená, budou žáci řešit úlohy doma. Škola v tom případě
zajistí přiměřenou kontrolu regulérnosti soutěže, a to podle svých zvyklostí
při domácím vypracovávání písemných prací (například pomocí kamery).
Mezi 8:20 a 8:25 rozešlou školy svým žákům zadání na dohodnuté e-mailové
adresy (resp. je zveřejní na dohodnuté internetové adrese). Po skončení
soutěže odevzdají žáci fotografie či skeny svých rukou psaných řešení emailem na předem určenou adresu (resp. nahráním do předem určeného
úložiště), a to nejpozději do 12:50. Dále se bude při vyhodnocení školního
kola postupovat obvyklým způsobem.
• Pokud bude škola v rotačním režimu, doporučujeme, aby všichni řešitelé
jedné kategorie MO z dané školy řešili stejnou formou (a měli tak stejné
podmínky). Vedení školy ale může v odůvodněných případech rozhodnout,
že část účastníků téže kategorie MO bude řešit prezenčně a část distančně.
Je nezbytné, aby školy byly připravené na všechny výše uvedené varianty a také
aby umožnily soutěžit všem úspěšným řešitelům domácí části, tj. včetně těch,
kterým byla nařízena karanténa.

