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Organizačné pokyny pre šk. komisie Matematickej olympiády - ZŠ a OG

Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Okresná komisia Matematickej olympiády (ďalej MO)
v okrese Topoľčany vydávajú organizačné pokyny pre školské komisie k realizácii 69.ročníka
Matematickej olympiády v šk. r. 2019/2020 pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov
osemročných gymnázií.
Kategórie Z5 a Z9
Domáce kolo pre kategóriu Z5 a Z9 uskutočniť podľa termínov uvedených v termínovníku
predmetových olympiád:
1.časť - do 15.11.2019
2.časť – do 11.12.2019.
Úlohy a pokyny pre domáce kolá nájdete na stránke Iuventy:
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/mo/69.%20ročník/mo69dkzul.pdf
Riešenia domáceho kola odovzdávajú žiaci škôl príslušným vyučujúcim, ktorí ich vyhodnotia
a opravia.
V termíne do 16. decembra 2019 školy zašlú opravené žiacke riešenia spolu s vyplnenou
prihláškou a údajmi o zapojení žiakov školy na adresu predsedníčky OK MO v okrese
Topoľčany:
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Okresné kolo MO pre kategórie Z5 a Z9 sa uskutoční 29.01.2020 v priestoroch ZŠ
Tribečská 1653/22, Topoľčany. Zoznamy vybraných žiakov budú včas zaslané spolu
s pozvánkou pre jednotlivé kolá.

Kategórie Z6, Z7, Z8
Domáce kolo pre kategóriu Z6, Z7 a Z8 uskutočniť podľa termínov uvedených
v termínovníku predmetových olympiád:
1.časť - do 11.12.2019
2.časť – do 28.2.2020
V termíne do 5. marca 2020 školy zašlú opravené žiacke riešenia spolu s vyplnenou
prihláškou a údajmi o zapojení žiakov školy na adresu predsedníčky OK MO (adresa je
uvedená vyššie).
Prihlášky zaslané po stanovenom termíne nebudú akceptované.
Okresné kolo MO pre kategórie Z6, Z7, Z8 sa uskutoční 9. 04. 2020 vo veľkej zasadačke
Okresného úradu v Topoľčanoch. Zoznamy vybraných žiakov budú včas zaslané spolu
s pozvánkou pre jednotlivé kolá.
S pozdravom

Mgr. Milan Galaba,v.r.
vedúci odboru
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