Matematická olympiáda
pokyny k lednovým krajským kolům 70. ročníku
Tyto pokyny vydává Ústřední komise matematické olympiády v reakci na letošní
neobvyklou a měnící se situaci, a to s cílem zrealizovat krajská kola MO při
zachování platných protipandemických opatření. Tyto pokyny jsou určeny pro
krajská kola kategorií A a P s tím, že jejich platnost může být později rozšířena
na krajská kola, která se budou konat v dalších měsících.

Termíny
Krajská kola kategorií A a P se uskuteční v termínech uvedených ve věstníku
MŠMT a na internetových stránkách MO, tj.
• krajské kolo kategorie A — 12.1.2021
• krajské kolo kategorie P — 19.1.2021
Je důležité, aby všichni soutěžící řešili úlohy ve stejnou dobu, a to od 8:30 do
12:30. Řešení úloh bude zveřejněno na stránkách matematické olympiády ve 14:00.

Základní pokyny k organizaci
Při organizaci lednových krajských kol dbejte na to, aby
• bylo vyhověno všem v ten den platným protipandemickým opatřením,
• se soutěže mohli účastnit pokud možno všichni žáci postoupivší z domácích
kol, např. ti v nařízené domácí izolaci,
• co nejvíce žáků řešilo úlohy prezenčně pod dohledem učitele, asistenta pedagoga, pracovníka DDM, apod,
• žáci řešící úlohy distančně byli kontrolováni kamerou.
Distanční řešitelé bez spuštěné kamery se nemohou soutěže účastnit. Při krátkodobých výpadcích spojení během soutěže rozhodne o započítání či nezapočítání
výkonu soutěžícího předseda okresní/krajské komise.

Doporučený způsob organizace:
• žáci, kteří chodí do školy, budou řešit MO ve své kmenové škole pod dohledem
pedagoga či asistenta pedagoga
• žáci na distanční výuce budou řešit MO distančně
• pokud má některá škola větší počet distančních řešitelů, domluví se garant
soutěže s příslušnou školou, aby zajistila kamerový dohled nad svými žáky
• kamerový dohled nad ostatními distančními řešiteli zajistí garant soutěže

Pokyny pro zadávání úloh a odevzdávání řešení
• Hlídající pedagogové dostanou zadání aspoň 60 minut před začátkem soutěže.
Pro prezenční soutěžící zajistí pedagog tisk zadání a vytištěné zadání rozdá
soutěžícím 5 minut před začátkem soutěže.
• Distanční soutěžící dostanou zadání 5 minut před začátkem soutěže.
• Distanční soutěžící odevzdají svá řešení nejpozději 20 minut po skončení
soutěže, a to ke každé úloze jeden soubor ve formátu pdf.
• Prezenčně hlídající pedagogové zajistí po skončení soutěže odeslání naskenovaných protokolů garantovi kola, a to ke každé úloze každého soutěžícího
jeden soubor ve formátu pdf.
Ke skenování řešení do požadovaného formátu doporučujeme (především distančním soutěžícím) skenovací aplikace pro mobilní telefony, např. ClearScanner, Adobe
Scan, Cam Scanner a další.

Povolené pomůcky
• Při soutěži smí soutěžící používat pouze psací a rýsovací potřeby, matematickofyzikální tabulky a občerstvení.
• Elektronické přístroje smí použít pouze distanční soutěžící, a to jen ke zobrazení zadání a ke komunikaci s hlídajícím pedagogem pomocí videohovoru.
I distanční soutěžící píší řešení na papír, nikoli na počítači.
• Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s dalšími osobami (s výjimkou
hlídajícího pedagoga).
Garantem soutěže je v tomto textu předseda příslušné KK MO.

