
Matematická olympiáda - kategorie Z5, Z9 
2021 / 2022 

 
okresní kolo 26. 1. 2022 

 
Informace k soutěžím: 
http://www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly/71-rocnik-21-22 

Pro obě kategorie platí stejný termín soutěže:  
školní kolo do 19. 11. 2021 (první trojice úloh) a 4. 1. 2022 (druhá trojice úloh) 

 
Místo konání: na kmenových školách polodistanční formou, tzn. na kmenové škole žáci 
                    pod odhledem dospělé osoby ve třídě pod 1 kamerou 
                    žáci v karanténě – soutěží online z domu pod kamerou 
 

• kategorie Z5:  5. ročník ZŠ 
• kategorie Z9:          9. ročník ZŠ či odpovídající ročník VG 

 
 

Garant soutěže: 
• kategorie Z5: Mgr. Jarmila Ohrazdová, 

 ZŠ Švermova, Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 ohrazdova@4zszdar.cz 
 

• kategorie Z9:          Mgr. Andrea Revayová 
                                 ZŠ a MŠ Nové Veselí, Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí 

                                         andrea.revayova@zsnoveveseli.cz 
 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 
do 17. 1. 2022 

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
http://www.activezdar.cz/souteze/ucitel/ 

Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 
NEZAPOMEŇTE NA EMAILOVOU ADRESU ŽÁKŮ I PEDAGOGA! 

 
          Soutěže se z technických důvodů zúčastní maximálně 3 soutěžící za školu. 
Vypracované a opravené příklady žáků navržených do okr. kola a vyplněné přihlášky zasílejte  
nejpozději do 17. 1. 2022: 

 
elektronicky: (do předmětu, prosím, uvádějte kategorii a školu) 

     olympiady@activezdar.cz 
 
Program soutěže:  
Kategorie Z5:    8.30 – 8.50 hod.          přihlášení a prezentace 
                          8.50 – 9.00 hod.          zahájení 
                          9.00 – 10.30 hod.        soutěž 
                          10.30 – 10.50 hod.      zasílání prací 
 
Kategorie Z9:    8.00 – 8.20 hod.          přihlášení a prezentace 
                          8.20 – 8.30 hod.          zahájení 
                          8.30 – 12.30 hod.        soutěž 
                          12.30 – 12.45 hod.      zasílání prací 

 



                Informace o průběhu soutěže budou zaslány pedagogům na mailové adresy. 
                  Soutěžící si přinesou pomůcky na práci: psací a rýsovací potřeby, tabulky. 

 
Seznamy žáků vybraných do okresního kola budou zveřejněny na internetové adrese 

po vyhodnocení školního kola http://www.activezdar.cz/ v titulu "Vědomostní soutěže". 
 

Výsledky soutěže budou zveřejněny do týdne po opravení a vyhodnocení prací na výše uvedené 
internetové adrese. 

 


