Organizační řád soutěže Matematický klokan
Č. j.: MSMT-20 413/2016-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) 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 Matematický klokan:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
Povaha a cíl soutěže Matematický klokan
(1) Matematický klokan (dále jen „MK“) je mezinárodně koordinovaná matematická
individuální soutěž pro žáky základních a středních škol, která se uskutečňuje řešením
testu s uzavřenými úlohami.
(2) Cílem MK je popularizovat matematiku, vzbuzovat u žáků zájem o matematiku,
vyhledávat matematicky nadané žáky a přispívat k rozvoji jejich nadání.
(3) MK je jednotný pro celé území ČR, koná se každoročně.
(4) Pojetí MK v ČR je v souladu s pojetím této soutěže určeným mezinárodní asociací
Kangourou sans frontières (dále jen „KSF“).
Čl. 2
Vyhlašovatel a organizátoři MK
(1) Vyhlašovatelem MK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“).
(2) Za uskutečnění soutěže je z pověření ministerstva zodpovědná Jednota českých
matematiků a fyziků (dále jen „JČMF“).
(3) Odborným garantem soutěže je zejména Univerzita Palackého v Olomouci.
(4) Organizátory MK jsou:
a) na republikové úrovni Výbor MK,
b) na nižších úrovních zejména krajští, okresní a školní důvěrníci.
ČÁST DRUHÁ
Čl. 3
Organizace a řízení soutěže
(1) Soutěž se řídí pravidly, která stanovuje Výbor MK v souladu se statutem a pravidly KSF.
(2) Soutěž probíhá zpravidla na republikové, krajské, okresní, případně školní a třídní úrovni
v tentýž den.
(3) Termín konání, je koordinován s dalšími účastnickými státy prostřednictvím KSF
(obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu).
(4) K zajištění aktuálních úkolů organizace a administrace soutěže je zřízena webová stránka.
(5) Účast v soutěži je dobrovolná a není spojena s žádnými finančními nároky na účastníka.

(6) Soutěž MK je organizována v následujících kategoriích:
a) v kategorii Student – určené pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol, 7. a 8. ročníků
a) osmiletých gymnázií a 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií,
b) v kategorii Junior – určené pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol, 5. a 6. ročníků
osmiletých gymnázií a 3. a 4. ročníků šestiletých gymnázií,
c) c) v kategorii Kadet – určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků
osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,
d) d) v kategorii Benjamín – určené pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2.
ročníků osmiletých gymnázií,
e) e) v kategorii Klokánek – určené pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol,
f) f) v kategorii Cvrček – určené pro žáky 2. a 3. ročníků základních škol.
Čl. 4
JČMF a Výbor MK
(1) Úkolem JČMF je:
a) navrhovat složení Výboru MK,
b) dohlížet na čerpání rozpočtu MK pro ústřední akce a jejich vyúčtování,
c) po dobu pěti let archivovat všechny materiály, které se týkají MK, včetně účetních
dokladů.
(2) Řídícím orgánem MK je Výbor MK.
(3) Členy Výboru MK jmenuje ministerstvo na základě návrhu JČMF. Délka funkčního
období je zpravidla 5 let. Po uplynutí funkčního období mohou být odstupující členové
znovu jmenováni.
(4) Ze závažných důvodů lze ukončit členství ve výboru MK před vypršením funkčního
období.
(5) Výbor MK spolupracuje s mezinárodní asociací KSF.
(7) Úkolem Výboru MK je:
a) stanovit Pravidla MK v souladu s mezinárodními pravidly KSF,
b) zabezpečit obsah soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit republiková kola soutěže. Za tím
účelem zejména:
– zajistit překlad, výběr, formální, jazykovou a grafickou úpravu soutěžních úloh,
–

vyhlásit propozice pro aktuální ročník soutěže,

–

ocenit nejlepší řešitele,

c) zpracovat podklady pro přehled soutěží a přehlídek, vyhlašovaných ministerstvem pro
následující školní rok a zaslat je ministerstvu do stanoveného termínu,
d) na závěr celého ročníku MK vyhodnotit jeho průběh, zpracovat hodnotící zprávu
a zaslat ji ministerstvu do stanoveného termínu,
e) na základě analýzy předchozích ročníků hledat a rozvíjet vhodné formy a nástroje
propagace soutěže.

Čl. 5
Zastoupení v mezinárodní asociaci KSF
(1) Mezinárodním koordinátorem soutěže je asociace Kangourou sans frontières, která
sdružuje zástupce všech pořadatelských zemí MK.
(2) Výbor MK spolupracuje s KSF prostřednictvím svého akreditovaného zástupce, tzv.
„active member“.
(3) Jednacími jazyky KSF jsou angličtina a francouzština.
(4) KSF pořádá jednou ročně, zpravidla na podzim, setkání zástupců pořadatelských zemí,
tzv. „Kangaroo meeting“, jehož úkolem je zejména navrhnout soutěžní úlohy pro
následující ročník soutěže.
ČÁST TŘETÍ
Čl. 6
Bezpečnost práce při soutěži
(1) V průběhu realizace akce na konkrétní škole přejímá dozor nad žáky organizátor soutěže,
který určí počátek a konec tohoto dozoru.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 7
Zvláštní ustanovení
(1) Účast žáků v MK je považována za činnost, která přímo souvisí s vyučováním.
(2) Účastí v soutěži žák, 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.
(3) 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.
(4) Pravidelná činnost při organizování soutěže i pravidelné organizační a odborné působení
ve Výboru MK se považuje za společensky významnou činnost pedagogického charakteru.
ČÁST PÁTÁ
Čl. 8
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

