MO 70. ročník, okresní kolo kategorie Z5

Tímto dokumentem doplňuji informace o pořádání okresního kola MO kategorie Z5, které se má konat ve
středu 27. ledna 2021 v 9.00 na naší škole.

1.

V okresním kole soutěží úspěšní řešitelé, kteří byli svou školou řádně přihlášeni na www.chcessoutezit.cz do 13. 1. 2021 (popř. nejpozději do 20. 1. 2021).

2.

Pokud budou v tento den žáci 5. ročníku ve škole, proběhne soutěž ve výše zmiňovaném termínu,
čili 27. ledna 2021 od 9.00. Soutěžící budou řešit soutěžní úlohy ve své škole pod dohledem dospělé
osoby, každý žák musí sedět v lavici sám.

3.

Do úterý 26. ledna 2021 16.00 prosím kolegyni/kolegu, která/-ý zodpovídá za MO na své ZŠ, aby
mi poslala/poslal zprávu (ze svého školního účtu) na pavla.weissova@zskridlovicka.cz. Do
předmětu prosím uveďte okres MO Z5 ZŠ ________(doplňte prosím svou školu); na tento
kontakt bude ve středu ráno mezi 7.30 a 8.30 posláno zadání úloh okresního kola. Zároveň pošlu i
hlavičkový papír, na který budou žáci zapisovat svá řešení, nezapomeňte jim zdůraznit důležitost
zapsání veškerých úvah. Každou úlohu píše soutěžící na samostatný papír.

4.

Po skončení soutěže = po 90 minutách žáci odevzdají svá řešení dospělé osobě, která měla při
soutěži dohled. Ta zajistí odeslání soutěžních protokolů na adresu naší školy, je možné je doručit i
osobně do kanceláře školy. Prosíme o co nejrychlejší dodání prací, nejlépe do čtvrtku 28. ledna
2021, v případě zaslání poštou se toto nedá ovlivnit.

5.

Pokud nebudou žáci 5. ročníku dne 27. ledna 2021 ve škole, okresní kolo bude odloženo a ÚKMO
stanoví náhradní termín. Bude pak potřeba sledovat web naší školy, popř. www.chces-soutezit.cz.

6.

Soutěžící budou řešit soutěžní úlohy ve své škole pod dohledem dospělé osoby, v den D od 9.00.
Informace v bodech 2 a 3 platí i pro tuto situaci, jen datum bude jiné.

Děkuji za spolupráci, věřím, že se nám tento divný ročník MO podaří zvládnout a opět se ukáže, kolik
šikovných matematiků mezi našimi žáky je.
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