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Vážený predseda, vážení členovia Okresnej komisie Matematickej olympiády,
Počas predošlých rokov sa vyskytlo niekoľko prípadov, kedy sa na okresné kolá Matematickej
olympiády v kategóriách Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 pozývali žiaci podľa iného kľúča ako je uvedený
v organizačnom poriadku MO. Radi by sme preto ujasnili spôsob, ako sa má postupovať pri
postupe z domácich kôl do okresných kôl.
V organizačnom poriadku sa píše (čl. 7, bod (7)):
"Na základe jednotného hodnotenia riešení úloh domáceho, resp. školského kola všetkých
účastníkov navrhnutých do ďalšieho kola príslušná komisia MO (OKMO pre okresné, KKMO
pre krajské kolo) vyberie najlepších z nich pre účasť v ďalšom kole MO. Prípadné zmeny
v hodnotení riešení navrhnutých žiakov oznámi škole. Vybraných účastníkov pozve do
ďalšieho kola MO najmenej sedem dnı́ pred jeho konaním."
V odseku je dôležité slovo "jednotné", čo znamená, že riešenia zo všetkých škôl sa dajú do
jedného združeného poradia a z tohto poradia sa vyberú tí najlepší. Preto napríklad počet
postupujúcich žiakov z jednej školy sa neobmedzuje. Pokiaľ ich je v ročníku viacej šikovných
v matematike, a pokiaľ majú z domáceho kola lepšie hodnotenie ako ich rovesníci z iných
škôl, budú pozvaní do okresného kola všetci. Aj v prípade, ak by to znamenalo, že z niektorej
školy sa do okresného kola nedostane nikto.
Veríme, že týmto objasnením postupu pri výbere žiakov do okresného kola sa eliminujú
prípady, keď sa pozývalo podľa nesprávneho kľúča. Pokiaľ by mali byť nejasnosti, kontaktujte
predsedu svojej krajskej komisie MO. Zoznam predsedov aj s kontaktmi je k dispozícii na
webovej stránke Slovenskej komisie MO, skmo.sk.
Ďakujeme za porozumenie.
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