
Základná škola Okružná 17, 0 7 1 0 1 M i c h a l o v c e 

 

Michalovce  

1. 12. 2015 

  

Vec: Pokyny k zasielaniu prác do obvodného kola Matematickej olympiády Z5 a Z9 

  

Vážená pani riaditeľka, 

vážený pán riaditeľ, 

vážená kolegyňa, 

vážený kolega. 

Keďže naša škola bola menovaná za koordinátora Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9 

prosím Vás, aby ste práce všetkých úspešných riešiteľov školského kola zaslali na adresu našej školy 

(ZŠ Okružná 17, 071 01 Michalovce) p. uč. Mgr. Sidónii Počatkovej najneskôr do 8. 1. 2016. Zároveň 

prosím, aby ste v sprievodnom liste uviedli aj vyplnenú tabuľku (viď príloha), v ktorej je potrebné uviesť 

celkový počet žiakov v príslušnom ročníku, počet riešiteľov domáceho kola, počet úspešných riešiteľov 

domáceho kola, ako aj mená žiakov postupujúcich do obvodného kola a mená ich vyučujúcich. Pri 

navrhovaní žiakov do obvodného kola, prihliadajte prosím, na nasledujúce pokyny: školy do 500 žiakov - 

jeden žiak v kategórii, školy nad 500 žiakov - dvaja žiaci v kategórii, školy s triedami s rozšíreným 

vyučovaním matematiky - traja žiaci v jednej kategórii, školy s triedami VIN - štyria žiaci v kategórii. 

Počty žiakov je možné, v zmysle organizačného poriadku MO (čl. 6/5c), po dohode s odbornou komisiou 

upraviť. 

Ak pre objektívne príčiny nebude možné zaslať práce do uvedeného termínu, prosím aspoň o 

zaslanie údajov elektronicky (sidopo@pobox.sk) a následné doručenie prác v deň súťaže (19. 1. 2016). 

Ďakujem za spoluprácu. 

  

  

S pozdravom Sidónia Počatková 

  

 

Mgr. S. Počatková       Mgr. E. Kanócová 

                     koordinátorka súťaže                      riaditeľka školy 

                        sidopo@pobox.sk                                                                       norika.kanocova@post.sk 
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Príloha:   

  

Škola –    

Kategória Z5 

  

celkový počet žiakov v ročníku – 

počet riešiteľov domáceho kola – 

počet úspešných riešiteľov domáceho kola – 

  

žiaci postupujúci do okresného kola – 

  

  

Kategória Z9 

  

celkový počet žiakov v ročníku – 

počet riešiteľov domáceho kola – 

počet úspešných riešiteľov domáceho kola – 

  

žiaci postupujúci do okresného kola – 

  

  

  

 

Meno a priezvisko žiaka Hodnotenie úloh Titul, meno a priezvisko 

vyučujúceho 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              

Meno a priezvisko žiaka Hodnotenie úloh Titul, meno a priezvisko 

vyučujúceho 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

  

  

              

  

  

              

  

  

              

  

  

              


