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Vec:
Organizačné zabezpečenie matematickej olympiády v okrese Levice pre šk. rok 2019/2020

Matematická olympiáda – 69. ročník
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a okresná komisia matematickej olympiády (OK MO) vydáva
nasledovné pokyny pre zabezpečenie 69. ročníka Matematickej olympiády:

Domáce kolo
Zadania úloh domáceho kola a neskôr aj riešenia nájdete na:
https://skmo.sk/dokumenty.php
Archív zadaní a riešení úloh MO nájdete na internetových stránkach: http://www.olympiady.sk
http://skmo.sk
Kategória Z5 a Z9 - organizuje a zabezpečuje ju každá škola podľa termínov uvedených
v termínovníku predmetových olympiád.
- domáce kolo – časť I. do 15. 11. 2019
– časť II. do 11. 12. 2019
- opravené a ohodnotené úlohy s čitateľne a kompletne vyplnenou
prílohou 1, tabuľka č.1 a takisto aj zapojenosť žiakov do príslušných kôl
(príloha 3) treba zaslať do 17. 12. 2019* na adresu:
Základná škola (VI. ZŠ)
Ing. Miroslava Jánošová, predsedníčka OK MO
Saratovská ul. 85
934 05 Levice
E-mail: janmi27@azet.sk
Kategória Z6, Z7 a Z8 - organizuje a zabezpečuje ju každá škola podľa termínov uvedených
v termínovníku predmetových olympiád.
- domáce kolo – časť I. do 11. 12. 2019
– časť II. do 28.02. 2020
- opravené a ohodnotené úlohy s vyplnenou prílohou 2, tabuľka č.2
a takisto aj zapojenosť žiakov do príslušných kôl (príloha 3) treba
zaslať do 06. 03. 2020* na adresu:
Základná škola (VI. ZŠ)
Ing. Miroslava Jánošová, predsedníčka OK MO
Saratovská ul. 85
934 05 Levice
E-mail: janmi27@azet.sk

Upozornenie:
- žiaci, ktorých úlohy budú zaslané po termíne, nebudú zaradení do okresného
kola,
- s úlohami po ukončení každého domáceho kola súťaže treba zaslať aj vyplnenú
tabuľku ( hlásenie údajov zapojenia žiakov v jednotlivých kolác 69. ročníka
Matematickej olympiády v školskom roku 2019/2020) podľa hore uvedených
pokynov do dátumov uvedených vyššie a označených *,
- úlohy z domáceho kola je potrebné opraviť podľa pokynov zverejnených tento
školský rok priamo na letáku so zadaniami úloh domáceho kola, na hore uvedenej
a odporúčanej webovej stránke, podpísať a poslať s príslušnou vyplnenou tabuľkou
v prílohe ( kategórie Z5, Z9 tabuľka č.1 – uvádzať 3 žiakov a príp. náhradníkov,
kategórie Z6, Z7, Z8 tabuľka č.2 – uvádzať 2 žiakov a prípadne náhradníkov),
- žiakov uviesť v poradí od najúspešnejšieho riešiteľa DK ( nie v ľubovoľnom poradí,
platí to aj pre náhradníkov,
- posielať práce všetkých úspešných riešiteľov DK, aj ktorých mená nebudú v uvedené
v príslušných tabuľkách v prípade vysokej úspešnosti na vašej škole, slúži to na
vypracovanie presnej štatistiky úspešnosti DK.

Okresné kolo
Termín uskutočnenia:
- kategórie Z5 a Z9
29. január 2020 (úspešní riešitelia na základe pozvánok)
- kategórie Z6, Z7 a Z8 07. apríl 2020 (úspešní riešitelia na základe pozvánok)
Usporiadateľ:

Základná škola, Saratovská č. 85, 934 05 Levice ( VI. ZŠ )

Počet pozvaných žiakov do okresného kola, bude závisieť od celkovej úspešnosti domáceho kola
v rámci všetkých škôl z okresu.
V prípade určitých nejasností sa prosím obráťte na :
Ing. Miroslava Jánošová, predsedníčka OK MO
Základná škola
Saratovská ul. 85,
934 05 Levice
E-mail: janmi27@azet.sk
Upozornenie: * pri tomto dátume je nutné, aby zásielka už v tento deň bola na uvedenej adrese.
Všetky obálky doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované,
nakoľko každý školský rok nie sú termíny dodržané. V prípade vážnych dôvodov
treba kontaktovať predsedníčku OK MO.
Nedodržaním termínov sa daná škola nemôže zúčastniť okresného kola.
Výsledkové listiny okresných kôl budú zverejnené na:
www.minv.sk/?odbor-skolstva
(oddelenie odborných a metodických činností-súťaže-vedomostné súťaže-predmetové olympiádyZŠ-MO... )
S pozdravom

Mgr. Milan Galaba v.r.
vedúci odboru
Prílohy: 1. Prihláška do OK MO (tab. č. 1 pre kat. Z5 a Z9, tab. č. 2 pre kat. Z6, Z7, Z8)
2. Vyhodnotenie domáceho kola Matematickej olympiády.
_________________________________________________________________________________
Telefón
++421-037-6969322

E-mail
viera.obertova@minv.sk

Internet
www.minv.sk/?odbor-skolstva

Príloha č. 1
PRIHLÁŠKA
do okresného kola Matematickej olympiády, šk. r. 2019/2020
tabuľka č. 1
kat.
Z5

Priezvisko a meno žiaka:

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
3.
*náhradníci:
Priezvisko a meno žiaka

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
3.
4.
5.
kat.
Z9

Priezvisko a meno žiaka:

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
3.
*náhradníci:
Priezvisko a meno žiaka

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
3.
4.
5.
* Náhradníci sa zúčastnia okresného kola v prípade neúčasti žiaka 1., 2., 3. alebo budú pozvaní na
základe nízkej úspešnosti DK oproti iným školám v rámci celého okresu.
Neopravené príklady nebudú akceptované, rovnako ako nevyplnená tabuľka pre príslušné kategórie.
Je nutné, aby boli zaslané a opravené príklady DK aj pre náhradníkov, inak nesplnia podmienky
postupu do OK MO.

Príloha č. 2
PRIHLÁŠKA
do okresného kola Matematickej olympiády, šk. r. 2019/2020
tabuľka č. 2
kat.
Z6

Priezvisko a meno žiaka:

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
*náhradníci:
Priezvisko a meno žiaka

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
3.
4.
5.
kat.
Z7

Priezvisko a meno žiaka:

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
*náhradníci:
Priezvisko a meno žiaka

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
3.
4.
5.
kat.
Z8

Priezvisko a meno žiaka:

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
*náhradníci:
Priezvisko a meno žiaka

Hodnotenie úloh DK
1. 2.

3. 4. 5. 6.

Titul, priezvisko, meno
pripravujúceho učiteľa:

1.
2.
3.
4.
5.
* Náhradníci sa zúčastnia okresného kola v prípade neúčasti žiaka 1., 2. alebo budú pozvaní na
základe nízkej úspešnosti DK oproti iným školám v rámci celého okresu.
Neopravené príklady nebudú akceptované, rovnako ako nevyplnená tabuľka pre príslušné kategórie.
Je nutné, aby boli zaslané a opravené príklady DK aj pre náhradníkov, inak nesplnia podmienky
postupu do OK MO.

Príloha č. 3
Adresa školy:
.....................................................................................................................................................
H L Á S E N I E Ú D A JO V Z A PO J E N I A Ž I A K O V
D O 6 9 . R O Č NÍ K A M A T E M A T I C K E J O L Y M PI Á D Y
V ŠKOLSKOM ROKU 2019 / 2020

Kategória

Z5

Z6

Z7

Počet zúčastnených riešiteľov v domácom kole
Počet úspešných riešiteľov v domácom kole
Počet zúčastnených riešiteľov v okresnom kole
Počet úspešných riešiteľov v okresnom kole

V ................................................................. dňa ......................................

Spracoval : ........................................................

Pečiatka a podpis riaditeľa:

Túto tabuľku zaslať do:
- 17. 12. 2019 spolu s úlohami Z5, Z9
- 06. 03. 2020 spolu s úlohami Z6, Z7, Z8 na adresu :
Základná škola
Ing. Miroslava Jánošová, predsedníčka OK MO
Saratovská ul. 85
934 05 Levice
E-mail: janmi27@azet.sk

Z8

Z9

