
Milí rodiče, 

nabízíme našim žákům možnost účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR 

(bližší informace získáte na webu soutěže zde: https://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/). 

Soutěž proběhne v druhém říjnovém týdnu (pro 2. stupeň) a v prvním říjnovém týdnu (pro 

1. stupeň). Žáci, kteří budou mít o logickou olympiádu zájem, budou zadání vypracovávat ve 

škole v rámci výuky.  Úspěšní řešitelé postoupí do krajského kola a budou moci 

reprezentovat školu. 

Pro účast v soutěži je nutná registrace každého žáka přes emailovou adresu (2. stupeň – 

použijte prosím školní emailovou adresu – tedy prijmeni.jmeno@stefcova.cz – pozor – zde 

často děti dělají chybu a píší např. @gmail.com) a dále vzhledem k souhlasu se zpracováním 

osobních údajů je nutné zadat i E-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná 

prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí, který udělí kliknutím na linku v emailu. 

Bez tohoto souhlasu se dítě nemůže zúčastnit soutěže. Podle pravidel soutěže je nutné 

registrovat na jednu emailovou adresu pouze jednoho žáka - tento email slouží k identifikaci 

soutěžícího – což u 2. stupně vzhledem k tomu, že bude používat školní E-mailovou adresu, 

nebude problém.    

Žák, který by se chtěl soutěže zúčastnit, provede do 30. září sám (případně s pomocí rodiče) 

registraci do systému zde: https://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/?registrace=1  

následujícím způsobem: 

1) V nabídce vyplňte údaje a vyberte  

Kategorii B – pokud jste z 2. stupně 

Kategorii A – pokud jste z 5. třídy, prosím zaškrtněte políčko “zobrazovat mé 

výsledky v základním kole soutěže učitelům školy“ a zaregistrujte se 

2) Na E-mail zákonného zástupce poté přijde ze systému souhlas s registrací, prosím 

souhlas potvrďte otevřením odkazu 

3) Žák nyní obdrží potvrzovací mail s vygenerovanými údaji k přihlášení do systému. 

Přihlašte se prosím do systému na https://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/  

4) Tento E-mail prosím přepošlete na adresu souteze@stefcova.cz 

  

Je třeba, aby žák znal svůj přihlašovací email a heslo, pod ním se bude přihlašovat k řešení 

úloh. 

Budeme rádi za každého přihlášeného žáka. Úlohy testují logické myšlení, 

nikoli nutně matematické znalosti! Děkujeme, že žákům i nám pomůžete s případnou 

registrací. 

S pozdravem Mgr. Michal Řada, organizátor školního kola pro 2. stupeň a 5. třídy 
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