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PYTHAGORIÁDA  41. ročník - 2017/2018

Je určena  - všem žákům 5., 6., 7., 8,  ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku, případně žák nižšího ročníku.

Školní kola -  5. 4. - 6. 4. 2018

Zadání, řešení a organizační pokyny – budou zaslány na základní školy a víceletá gymnázia 
elektronicky po obdržení z kraje.

Do okresního kola může škola přihlásit úspěšné řešitele školního kola. Úspěšný řešitel je ten žák, který
získal ve školním kole 10 a více bodů.
Nejpozději do 30. 4. 2018 zašle škola jmenný seznam soutěžících navržených do okresního kola a
jejich  opravené  a  oznámkované  práce  na adresu:  Mgr.  Romana Loydová,  ZŠ  Znojmo,  Mládeže  3.
Seznam soutěžících, kteří postupují do okresního kola, bude zveřejněn na http://chces-soutezit.cz/ po
sjednocení všech výsledků ze školních kol okresu.

Od letošního roku nebude přihlašování žáků přes portál www.jmskoly.cz . Žáky do okresního kola 
přihlašujte výhradně prostřednictvím nového webového rozhraní http://chces-soutezit.cz/  
nejpozději do 30. dubna 2018.

Okresní kolo kategorie pro 6., 7., 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Datum konání: úterý 29  . května     2018

Místo konání:     sál Města Znojma, nám. Armády 8 

Zahájení: 8.30 hodin (prezence 8.00 – 8.30 hodin)

Předpokládané ukončení: 9.30 hodin  

Okresní kolo kategorie pro 5. ročník ZŠ

Datum konání: úterý   29. května     2018

Místo konání:     Základní škola Znojmo, Mládeže 3 

Zahájení: 8.30 hodin (prezence 8.00 – 8.30 hodin)

Předpokládané ukončení: 9.30 hodin  

Při řešení  úloh není dovoleno používat tabulky ani kalkulačky.

Soutěžícím z mimo znojemských škol bude proplaceno cestovné tam i zpět na základě předložené
jízdenky. Jízdenky zakoupené i na zpáteční jízdu nelze proplatit. Pedagogickému doprovodu proplácí
cestovné vysílající škola. Soutěžícím bude zajištěno pití.

Po ukončení soutěže si převezme soutěžící pedagogický doprovod nebo zákonný zástupce.

Ostatní informace na www.talentovani.cz/pythagoriada . 

Dobroslava Paličková, koordinátor okresních kol soutěží

Pracoviště Znojmo:
Pracoviště: Jana Palacha 1262/11, 669 02 Znojmo e-mail: palickova@sssbrno.cz, tel.: 606 035 094


