
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovolte mi, abych Vás přivítal v 72. ročníku Matematické olympiády. Nejen v souvislosti s distančním 
průběhem některých kol MO v minulých letech dostala organizace této soutěže řady změn, které se 
týkají zejména (pro všechny účastníky a organizátory povinného!) využití Odevzdávacím systému 
Matematické olympiády (OSMO). Proto si Vás dovolím vyzvat k pečlivému přečtení Průvodce MO, který 
naleznete na stránkách MO a posílám Vám jej též v příloze tohoto e-mailu (je datován k 71. ročníku, kdy 
se začaly zmíněné změny plošně zavádět). Vyplývá z něj mimo jiné následující: 
 
Pro soutěžící - Je potřeba vytvořit si účet v OSMO a přihlásit se do soutěžní kategorie MO, řešení úloh 
domácího kola se odevzdává tradičně vyučujícímu matematiky či garantovi MO na dané škole. Bez 
přihlášení do OSMO (do termínu odevzdání úloh domácího kola) se není možné soutěže zúčastnit! 
 
Pro školní garanty - Je potřeba vytvořit si účet v OSMO či o jeho vytvoření požádat krajského garanta 
(petr.benes@bisgymbb.cz) a následně jej informovat o této skutečnosti (aby mohla být v systému 
přidělena role školního garanta), dále postupovat dle instrukcí v Průvodci. Opravené úlohy úspěšných 
řešitelů školního kola je nutné buď nahrát přímo do OSMO, nebo poslat v elektronické verzi na adresu 
petr.benes@bisgymbb.cz! 
 
Důležité termíny 72. ročníku MO pro SŠ: 
Odevzdání úloh domácího kola: do 29. 11. 2022 (A), do 16. 1. 2023 (B, C) 
Školní kolo: 6. 12. 2022 (A), 24. 1. 2023 (B, C) 
Vyhodnocení školního kola (vč. nahrání či odeslání úloh): do 16. 12. 2022 (A), do 3. 3. 2023 (B, C) 
Krajské kolo (Biskupské gymnázium HK): 10. 1. 2023 (A), 4. 4. 2023 (B, C) 
Ústřední kolo: 19.-22. 3. 2023 (A) 
 
Důležité stránky:  
www.matematickaolympiada.cz (oficiální web MO obsahující mimo jiné aktuální zadání a po proběhnutí 
jednotlivých kol také řešení úloh) 
http://mo.mff.cuni.cz/p/ (web MO kategorie P obsahující potřebné instrukce k této soutěži) 
https://osmo.matematickaolympiada.cz/ (odevzdávací systém Matematické olympiády) 
https://soutezekhk.cz/ (portál školních soutěží Královéhradeckého kraje obsahující organizační 
informace k jednotlivým kolům v našem kraji, seznamy postupujících, výsledkové listiny apod.) 
 
Řešitelé domácího kola jednotlivých kategorií se mohou přihlásit na online semináře pro řešitele MO 
pod odkazem: https://olympiada.karlin.mff.cuni.cz/?page=courses 
 
Řešení úloh domácího kola bude zasláno na všechny SŠ v kraji, jakmile bude k dispozici. Text komentářů 
je určen výhradně vyučujícím! Měl by být pomůckou k vedení přípravy studentů a k opravám úloh 
domácí části. Poskytnout jej studentům je nepřípustné!!! 

           
Zadání úloh školního kola bude zasláno e-mailem nejpozději den před konáním soutěže pouze školním 
garantům registrovaným v OSMO! 

 
Předem velmi děkuji za spolupráci všem, kteří se budou na průběhu 72. ročníku MO v našem kraji jakkoliv 
podílet. 

 
Petr Beneš 
Předseda krajské komise MO 
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