Organizační řád Celostátní matematické soutěže pro žáky středních
odborných škol a učilišť
Č.j.: MSMT–23 528 /2016-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č.
55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání, vydává tento organizační řád Celostátní matematické soutěže:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
Povaha a cíl Celostátní matematické soutěže pro žáky středních odborných škol a učilišť
(1) Celostátní matematická soutěž (dále jen „CMS“) je předmětová soutěž z matematiky pro
žáky všech typů středních odborných škol a učilišť (dále jen „škol“), jejímž cílem
je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich
odborný růst. Dalším cílem CMS je podpora popularizace matematiky na školách.
(2) CMS je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
(3) CMS se člení podle kategorií a soutěžních kol.
Čl. 2
Organizátoři CMS
(1) Organizátory CMS jsou:
a) na úrovni škol - ředitel školy ve spolupráci s pověřeným učitelem matematiky,
b) na republikové úrovni - Výbor CMS (dále jen „V CMS“).
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ČÁST DRUHÁ
Čl. 3
Organizace a řízení soutěže
Soutěž se řídí pravidly, která stanovuje V CMS (dále jen "Pravidla") s následujícími body.
CMS je organizována v následujících kategoriích:
a) v kategorii I.
– určené pro žáky 1. ročníků tříletých učebních oborů,
b) v kategorii II.
– určené pro žáky 2. ročníků tříletých učebních oborů,
c) v kategorii III.
– určené pro žáky 3. ročníků tříletých učebních oborů,
d) v kategorii IV.
– určené pro žáky 1. ročníků studijních oborů,
e) v kategorii V.
– určené pro žáky 2. ročníků studijních oborů,
f) v kategorii VI.
– určené pro žáky 3. ročníků studijních oborů,
g) v kategorii VII.
– určené pro žáky 4. ročníků studijních oborů.
CMS probíhá ve dvou úrovních – školní a republikové.
Přihlášku do celostátního kola (dále jen „CK“) spolu se seznamem soutěžících a jménem
pověřeného pedagoga se zasílá na nejbližší soutěžní středisko podle dostupnosti dané
školy.
Soutěžní střediska stanovuje po dohodě V CMS.

(6) Přesný termín posílání přihlášek je stanoven V CMS.
(7) CK se koná zpravidla v březnu. Přesný termín konání stanoví V CMS v koordinaci
s řídícími orgány dalších soutěží (zejména předmětových olympiád).
(8) CK probíhá v českém jazyce.
Čl. 4
Účast žáků v soutěži
(1) Účast žáků v CMS je dobrovolná. 1)
(2) Do soutěže se může z jedné školy zapojit více studentů. V každé kategorii může soutěžit
až 5 studentů navštěvujících stejnou střední školu a to dva studenti maturitního a tři
studenti nematuritního oboru.
(2) Účastí v soutěži student, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami tohoto
organizačního řádu a zavazuje se jimi řídit a dále souhlasí:
a) pro potřeby organizačního zajištění soutěže s uvedením jména, příjmení, data
narození, adresy bydliště, kontaktu, názvu a adresy navštěvované školy,
b) ve zveřejněných výsledkových listinách s uvedením jména, příjmení, umístění, názvu
a adresy navštěvované školy.
(4) Účastí v soutěži student, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s pořizováním
a zveřejněním fotografií a videonahrávek z průběhu soutěže. Tento souhlas lze kdykoliv
písemně odvolat.
Čl. 5
Úkoly soutěžících
(1) Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit úlohy daného soutěžního kola. Na úrovni
školního kola je náplní soutěže řešení náročných matematických úloh, jejichž zadání
vycházejí z úloh let minulých a jsou zadána pověřeným pedagogem dané školy. Tato
řešení jsou soutěžícími samostatně zpracována písemnou formou a vyhodnocuje
je pověřený pedagog dané školy.
(2) Soutěž na regionální a republikové úrovni probíhá formou písemného řešení 5 různě
náročných příkladů. Každá kategorie má pro všechny soutěžící vždy jednotné zadání.
(3) „Úspěšným řešitelem“ celostátního kola soutěže se stávají soutěžící, kteří získají
v celostátním kole více než 60 procent z maximálního možného počtu bodů, nebo jsou
vítězi daného kola.
Čl. 6
Výbor celostátní matematické soutěže
(1) Úkolem výboru celostátní matematické soutěže (dále jen „V CMS“) je:
a) navrhovat složení nového V CMS,
b) dohlížet na čerpání rozpočtu CMS pro ústřední akce a jejich vyúčtování,
c) po dobu pěti let archivovat všechny materiály, které se týkají CMS, včetně účetních
dokladů, 2)
d) stanovit organizační řád a metodiku organizování CMS,
e) zabezpečit obsah soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit celorepublikové kolo soutěže.
Za tím účelem mj.:
– zajistit vyhlášení soutěžních úloh,

– vyhlásit Propozice pro aktuální ročník a zaslat je školám,
– stanovit pro aktuální ročník seznam Soutěžních středisek,
– zveřejňovat aktuální materiály na internetových stránkách CMS,
– stanovit jednoznačné pořadí soutěžících (na jednom místě jen jeden soutěžící),
f) zpracovat podklady pro přehled soutěží a přehlídek, vyhlašovaných ministerstvem
pro následující školní rok, a zaslat je ministerstvu do stanoveného termínu 3),
g) na závěr celého ročníku CMS vyhodnotit jeho průběh, zpracovat hodnotící zprávu a
zaslat ji ministerstvu do stanoveného termínu,
h) spolupracovat s řídícími orgány dalších matematických soutěží v ČR,
i) propagovat CMS na školách.
(2) Řídícím orgánem CMS je V CMS.
(3) V CMS zasedá nejméně jedenkrát ročně.
ČÁST TŘETÍ
Čl. 7
Bezpečnost práce při soutěži
(1) Dozor nad studenty po dobu dopravy na celostátní kolo soutěže a zpět zajišťuje vysílající
škola, pokud není se zákonným zástupcem studenta dohodnuta jinak.
(2) V průběhu akce přejímá dozor nad studenty organizátor soutěže, který určí počátek
a konec tohoto dozoru. 4)
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 8
Zvláštní ustanovení
(1) Účast žáků ve všech kolech soutěže CMS je považována za činnost, která přímo souvisí
s vyučováním.
ČÁST PÁTÁ
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016.

Mgr. Michal Urban v. r.
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže
________________
1) § 2 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání
2) § 31 odst. 2, písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 3 odst. 6 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání.
4) § 7 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání

