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Krajská matematická soutěž třídních kolektivů 2. stupně ZŠ a nematuritních 

oborů SŠ 

11. 2. 2020, 10:00 - 12:00 on-line www.matematickasoutez.eu  

Základní informace: 

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů je pořádána v rámci projektu 
Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. 
Hlavním cílem této aktivity je podpora matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. 
Soutěž má sedm kategorií: šestý, sedmý, osmý a devátý ročník ZŠ a první, druhý a 
třetí ročník nematuritních oborů SŠ. Forma je interaktivní s využitím webového 
rozhraní. Soutěž proběhne v úterý 11. 2. 2020 v době 10:00 – 11:30. Pro účast třídního 
kolektivu je potřeba zajistit spolupráci jednoho pedagogického pracovníka, který tým 
přihlásí a také bude přítomen ve třídě během soutěže jako dozor, a jednu místnost, ve 
které je k dispozici počítač s připojením na Internet.  

Registrace třídních kolektivů: 

Třídní kolektiv přihlásí učitel, který bude styčnou osobou pro komunikaci s třídou. Ve 
webovém formuláři uvede svůj mailový kontakt, školu, zkratku třídního kolektivu, počet 
žáků ve třídě a vybere soutěžní kategorii. Jeden učitel může přihlásit pouze jeden třídní 
kolektiv. Registrace na akci je nutná do úterý 4. 02. 2020 včetně on-line zde. 

Pravidla a průběh soutěže: 

Učitel zodpovědný za přihlášený třídní kolektiv nejpozději den předem obdrží mailem 
přístupové heslo do systému a podrobná pravidla. V 10:00 budou zpřístupněny 
všechny soutěžní úkoly. Je možné odpovědi vkládat průběžně, v 11:30 bude přijímání 
odpovědí zablokováno. Je povoleno o soutěžních úlohách komunikovat pouze v rámci 
jednoho třídního kolektivu. Během soutěže jsou povoleny kalkulačky, zakázáno je 
používání mobilních telefonů a podobných zařízení. Předpokládá se, že Internet na 
dostupném počítači bude využit pouze pro provozní potřeby soutěže – získání zadání 
a zaslání výsledků. 

Odměna pro nejlepší kolektivy: 

Odměnou pro nejlepší třídní kolektiv v každé kategorii bude exkurze v Pevnosti 
poznání v Olomouci. Exkurze proběhnou v období duben - květen, organizátor soutěže 
vítězným třídním kolektivům zaplatí dopravu, vstupné na expozice a jeden vzdělávací 
program. 

Kontakt: patikova@utb.cz 

https://forms.gle/nnPcvBtaTs5gasKz7

