70. ročník Matematické olympiády
pokyny k okresnímu kolu kategorie Z5
Tyto pokyny vydává Ústřední komise matematické olympiády v reakci na letošní
neobvyklou a měnící se situaci, a to s cílem uskutečnit okresní kola MO při
zachování platných protipandemických opatření.

Termín a základní pokyny
Termín okresního kola kategorie Z5 bude určen v průběhu března.
Pokud bude v soutěžní den žákům 5. ročníků umožněna prezenční výuka, uskuteční
se okresní kola v tento den, a to od 8:30 do 10:00. Žáci budou řešit úlohy ve své
škole pod dohledem dospělé osoby či kamery.
Pokud prezenční výuka žákům umožněna nebude, rozhodne předseda OK MO,
zda v tento den uspořádá okresní kolo distančně, či zda bude soutěž v příslušném
okrese zrušena.
Řešení úloh bude zveřejněno na stránkách matematické olympiády v soutěžní den
po 14:00.

Zadávání úloh, odevzdávání a opravování řešení
• Zúčastnění pedagogové na školách dostanou zadání aspoň 60 minut před
začátkem soutěže, zadání pro soutěžící vytisknou a zajistí čisté papíry (případně papíry s hlavičkou) pro vypracování řešení. Vytištěná zadání rozdají
soutěžícím 5 minut před začátkem soutěže.
• Soutěžící samostatně vypracují svá řešení ve vymezeném čase od 8:30 do
10:00.
• Pedagogové na školách zajistí po skončení soutěže odeslání soutěžních protokolů předsedovi OK MO dohodnutým způsobem (buď elektronicky nebo
fyzicky).
• Opravení soutěžních protokolů zajistí předseda OK MO, tj. protokoly se budou opravovat centrálně, nikoli přímo na školách.

Doporučený postup v případě distanční formy
• Distanční soutěžící dostanou zadání 5 minut před začátkem soutěže (zobrazí
se v Odevzdávacím systému MO, nebo ho obdrží e-mailem).

• Soutěžící samostatně vypracují svá řešení na připravené papíry opatřené
hlavičkou ve vymezeném čase od 8:30 do 10:00. Organizátor bude buď
vyžadovat kontrolu kamerami, nebo aby soutěžící podepsali čestné prohlášení,
že pracovali samostatně.
• Soutěžící nafotí/naskenují svá řešení (případně za pomoci rodičů) a odevzdají
předepsaným způsobem (Odevzdávací systém MO, e-mail, . . . ) nejpozději
20 minut po skončení soutěže, a to ke každé úloze jeden soubor ve
formátu pdf.
• Opravení soutěžních protokolů zajistí předseda OK MO, tj. protokoly se
budou opravovat centrálně.
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, pokud nemá k dispozici tiskárnu, případně ke komunikaci
se zadavatelem úloh.
• Během soutěže nesmí soutěžící komunikovat s dalšími osobami (s výjimkou
dotazů zadavateli úloh).

