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informační list

SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM

MATEMATIKY (RVM) 2020
Vážení rodiče, seznamte se prosím s informacemi k podávání přihlášek do 6. třídy s rozšíření
vyučováním matematiky pro školní rok 2020/2021.
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VÝBĚR ŠKOLY:
 ZŠ Gutova nese odpovědnost za kvalitu výuku. V kompetenci právního subjektu školy je
proto tvorba školního vzdělávacího programu, určování forem výuky, výběr učebních
materiálů, tvorba úvazků učitelů vč. rozvrhu žáků a personální záležitosti.
 Radujeme se společně s rodiči ze školních úspěchů jejich dětí - našich žáků.
 Při řešení výukových a kázeňských problémů žáků požadujeme od rodičů součinnost.
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021:
Formulář žádosti o přijetí bude k dispozici na stránkách školy od 30. 4. 2020
(www.zsgutova.cz / Dokumenty ke stažení/ RVM)
Termín podání Žádosti: pondělí 4. 5. 2020 - pátek 22. 5. 2020. U žáků z jiných škol se jedná o
žádost o přestup do ZŠ Praha 10 Gutova. Žádost podávají i zákonní zástupci žáků ze ZŠ Gutova
(zařazení do skupiny z RVM).
Všeobecné informace: Ve školním roce 2020/2021 budou vytvořeny ve všech 6. třídách
skupiny s RVM. Žáci, kteří uspějí v přijímacím řízení, budou mít rozšířenou výuku matematiky
(v 7. a 8. třídě po 5 hodinách týdně, v 6. a 9. třídě 6 hodin týdně, celkem tedy na II. stupni 22
hodin – rámcový vzdělávací program/RVP předepisuje 15 hodin). Výuka matematiky bude ve
skupině s rozšířenou výukou probíhat odděleně od zbývajících žáků třídy. Kromě matematiky
mají naši žáci také více hodin informatiky (celkem od 6. do 9. třídy 4 hodiny – RVP předepisuje
1 hodinu).
Evidence přihlášených žáků: Uchazeči budou při přijímacím řízení vystupovat pod přidělenými
registračními kódy. Odtajnění autorství testů bude provedeno až po ukončení oprav písemných
prací a vytvoření pořadí podle bodového hodnocení.

Termín, průběh a výsledky přijímacích zkoušek:
Pro žáky ZŠ Gutova: termín přijímacích zkoušek je v úterý 26. 5. 2020 od 8:00.
Pro žáky ostatních škol: termín přijímacích zkoušek je v úterý 26. 5. 2020 od 10:00 (sraz ve
vestibulu školy je v 9,45, zde žáky vyzvedne pověřený učitel).
Pozvánku ke zkoušce zašleme do 25. 5. 2020 na emailovou adresu zákonného zástupce
uvedenou v přihlášce. Podání přihlášky potvrzené zákonným zástupcem vyhodnocujeme jako
závazné potvrzení účasti na zkoušce v uvedeném termínu. V případě, že zákonný zástupce
předem žáka omluví ze závažných důvodů, umožníme vykonání zkoušky v náhradním termínu.
Podoba přijímacího řízení: Žáci jsou do skupin RVM přijímáni podle výsledků přijímacího
testu a podle klasifikace v závěru 4. a polovině 5. ročníku potvrzené stávající školou.
Žáci ZŠ Gutova: Přijímací test z matematiky je založen na aplikování logického myšlení a
poznatků učiva 5. ročníku základní školy. Doba trvání testu je cca 60 minut.
Žáci ostatních škol: Přijímací test má dvě části. Část matematickou a část všeobecných
znalostí (zejména učivo vlastivědy). Test je založen na aplikování logického myšlení a poznatků
učiva 5. ročníku základní školy. Doba trvání obou částí testu je cca 75 minut.
Hodnocení výsledků přijímacího řízení: Celkový bodový zisk je percentuálně rozdělen. Žáci
obou níže uvedených skupin jsou řazeni do jednotného pořadí. Při rovnosti získaných bodů u
dvou a více žáků se přihlíží k výsledkům matematického testu.
Žáci ZŠ Gutova: 70% bodového zisku lze získat z výsledků testu z matematiky, 30% může být
žákovi přiděleno na základě hodnocení na vysvědčení v závěru 4. a pololetí 5. ročníku.
Žáci ostatních škol: 70% bodového zisku lze získat z výsledků testu z matematiky, 15% z testu
z všeobecných znalostí a 15% může být žákovi přiděleno na základě hodnocení na vysvědčení
v závěru 4. a pololetí 5. ročníku
Zákonní zástupci (dále jen „Rodiče“) mají právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí. Rodiče se v této věci mohou dostavit do školy ve čtvrtek dne
28. 5. 2020 od 14:00 do 17:00 hod. a svého práva využít. (Kancelář Mgr. Martina Chocenského
– zástupce ředitele).
Oznámení výsledků přijímacích zkoušek:
 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, budou oznámena zveřejněním
přidělených registračních čísel na veřejně přístupném místě (na úřední desce školy) a dále
způsobem umožňujícím dálkový přístup v pátek 29. 5. 2020. Tímto zveřejněním se
rozhodnutí považují za oznámená.
 Rozhodnutí o nepřijetí budou zveřejněna výše popsaným způsobem a navíc budou
zákonným zástupcům žáků zaslána poštou (zásilka do vlastních rukou).
 Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Gutova v listinné podobě (přestup) si mohou Rodiče přijatých
žáků z jiných škol vyzvednout od pondělí 8. 6. do čtvrtka 12. 6. 2020 (v době 8:00 –
12:00 hod. a 13:00 - 16:00 hod.) v kanceláři školy. Rodiče též mohou sjednat možnost
zaslání rozhodnutí poštou (zásilka do vlastních rukou).
 Žákům ZŠ Gutova ředitel rozhodnutí o přestupu nevystavuje. Rodičům vydá doklad –
organizační opatření – o zařazení do skupiny s RVM a zašle jej přes žákovskou knížku.
Mgr. Bc. Jiří Voneš
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