
 

 

 

 

Účast v olympiádách a soutěžích  
 
Za úspěšnou účast v soutěžích budou uděleny body podle následujících kritérií. Vždy je přidělen počet 
bodů odpovídající nejlepšímu výsledku žáka v dané olympiádě nebo soutěži v daném roce. 
 
Účast, popřípadě dosažené výsledky, je zapotřebí doložit obyčejnou kopií diplomu, resp. výsledkovou 
listinou, s razítkem školy nebo pořádající organizace a podpisem odpovědné osoby. 
Maximální bodový zisk pro účely přijímacího řízení je stanoven na 15 bodů. 
 
 

Přidělené body  1 bod 2 body 3 body 4 body 

MO Z5 městské kolo Úspěšný řešitel 6. - 8. místo 3. - 5. místo 1. – 2. místo 

Přidělené body  1 bod 2 body 3 body 

Matematický klokan Zisk 90 až 99 bodů Zisk 100 – 109 bodů Zisk 110 – 120 bodů 

Pythagoriáda 
Úspěšný řešitel  
školního kola 

Okresní kolo s min. 
ziskem 10% bodů 

1. - 3. místo v okresním kole 

Logická olympiáda 
Krajské kolo  
s min. ziskem 10% bodů 

Finále s min. ziskem 
10% bodů 

1. - 30. místo ve finále 

Pohár vědy   
Korespondenční část s min. 
ziskem 20% bodů 

Účast ve finále  1. - 30. místo ve finále 

Evropa ve škole Účast v krajském kole Účast v ústředním kole  
1. - 30. místo v ústředním 
kole 

MaTeSo Úspěšný řešitel školního kola 
Městské kolo  
s min. ziskem 10% 

Úspěšný řešitel městského 
kola 

Přehlídka recitátorů Účast v oblastním kole Účast v krajském kole   

Miniolympiáda 
Městské kolo min. zisk 2 
body 

Úspěšný řešitel 
městského kola 

1. - 3. místo v městském 
kole 

Babylon (čtenářská gramotnost) Úspěšný řešitel školního kola 
Městské kolo  
s min. ziskem 5 bodů 

Úspěšný řešitel městského 
kola 

Indiv. akreditovaná umělecká 
nebo sportovní soutěž v termínu 
1. 9. 2019 – 30. 3. 2021 

Umístění v okresním nebo 
městském kole do 3. místa 

Umístění v krajském 
kole do 3. místa 

Umístění v celostátní a 
mezinárodní soutěži do 3. 
místa 

Bible a my Účast v okresním kole 
Účast v okresním kole 
ve veřejném finále 

Účast v ústředním kole  

Přidělené body  1 bod 2 body 

Přehlídka recitátorů Účast v oblastním kole Účast v krajském kole  

Přidělené body  1 bod 

Bobřík informatiky  Zisk min. 120 b. (úspěšný řešitel) 

 


