ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987
se sídlem Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
IČO: 476 11 880,tel.274 021920 -24,
E -ma i l : sko l a @z sg uto va .c z, w ww. z sg uto va. cz

Č. j.: Gut/0019/2021/Vo

V Praze 30. 3. 2021

SKUPINY S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM
MATEMATIKY (RVM) - 2021
Vážení rodiče, seznamte se prosím s informacemi k podávání přihlášek do 6. třídy
s rozšíření vyučováním matematiky pro školní rok 2021/2022.
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
1)Všeobecné informace:
Ve školním roce 2021/2022 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 RVM probíhat odděleně
od zbývajících žáků třídy.
Kromě matematiky mají žáci skupiny RVM také více hodin informatiky (celkem od 6. do 9. třídy
4 hodiny – RVP předepisuje 1 hodinu).
2)Formulář žádosti o přijetí bude k dispozici na stránkách školy od 3. 5. 2021 (www.zsgutova.cz /
Informace a formuláře/RVM-matematické třídy)
3)Podání žádosti
• Zákonný zástupce (dále jen „Rodič“) žáka ze ZŠ Gutova podává žádost o zařazení do skupiny
s RVM.
• Rodič žáka z jiné školy podává žádost o přestup do ZŠ Gutova do skupiny s RVM.
(pro obě skupiny se využije stejný formulář)
Podepsanou Žádost doručte do školy jedním ze čtyř následujících způsobů:
1. Žádost lze zaslat do datové schránky školy na adresu: sd3ybhx.
2. Žádost opatřenou elektronickým podpisem lze zaslat e-mailem na adresu
jana.jilkova@zsgutova.cz.
3. Vlastnoručně podepsanou žádost lze zaslat poštou.
4. Vlastnoručně podepsanou žádost lze doručit osobně do vrátnice školy.
Žádost podává a podepisuje pouze jeden z Rodičů.
4)Termín podání žádosti, evidence přihlášených žáků:
Žádost je třeba podat nejpozději do úterý 22. 6. 2021 do 14:00 hodin.
Poté Rodič obdrží potvrzení o podání a kód, pod kterým bude zveřejněn výsledek řízení.
Žáci budou při přijímacím řízení vystupovat pod těmito registračními kódy.
5)Kritéria pro zařazení do skupiny RVM
Přijímací zkoušky formou zkušebního testu se nekonají. Důvodem je nejasná budoucí situace
spojená s aktuálními omezeními ve školách.
Žáci jsou v roce 2021 přijímáni do skupin s RVM podle výsledků klasifikace v obou pololetích
4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku. Jde o chování a všechny vyučovací předměty.

Bodový zisk dále ovlivní záznam o udělení pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala
ředitele školy) nebo záznam o uložení opatření k posílení kázně (důtka třídního učitele, důtka ředitele
školy).
Tyto údaje se vepisují do tabulky na druhé straně žádosti.
Údaje musí být potvrzeny stávající školou žáka (razítko, podpis např. třídního učitele).
6)Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
Hodnocení vychází z předpokladu klasifikace z chování resp. všech předmětů stupněm velmi
dobře, resp. výborně. Výpočet začíná na úrovni 0 (nula).
a) Za každé hodnocení chování druhým stupněm se přidělují -2 body.
b) Za každou známku z předmětu matematika ve stupni „chvalitebný“ se přidělují -2 body.
c) Za každou známku z jiného předmětu ve stupni „chvalitebný“ se přiděluje -1 bod.
d) Za každý záznam o udělené pochvale TU/ŘŠ přiděluje +1 bod.
e) Za každý záznam o uložení napomenutí TU/ŘŠ přiděluje -1 bod.
Pořadí žáků bude vytvořeno ve prospěch nejvyššího počtu získaných bodů.
Škola naplní volná místa ve třídách 6. ročníku do maximálního počtu 28 žáků ve třídě. Plánujeme
otevřít tři šesté třídy.
ROVNOST BODŮ.
V případě rovnosti bodů u více uchazečů (počet zbývajících volných míst je nižší, než počet
uchazečů, kteří získali nejvyšší shodný počet bodů), stanoví škola pořadí losováním těchto uchazečů o
místo ve skupině RVM. Průběh losování bude komisionální.
Žáci ZŠ Gutova, kteří nebudou do skupiny s RVM přijati, zůstávají nadále žáky školy.
7) Oznámení výsledků přijímacích zkoušek:
• Výsledky přijetí do skupiny RVM, budou oznámeny zveřejněním přidělených registračních
čísel na veřejně přístupném místě (na úřední desce školy) a dále způsobem umožňujícím
dálkový přístup nejpozději v pátek 25. 6. 2021.
• Informace o nepřijetí budou zveřejněny výše popsaným způsobem a navíc budou zákonným
zástupcům žáků zaslány poštou.
• Rozhodnutí o přijetí do ZŠ Gutova v listinné podobě (přestup) si mohou Rodiče přijatých
žáků z jiných škol vyzvednout po sjednání návštěvy školy. Nevyzvednutá rozhodnutí škola
předá po zahájení školního roku.
• Žákům ZŠ Gutova ředitel vydá doklad – organizační opatření – o zařazení do skupiny
s RVM.
8)Závěrečné informace:
Rodič má právo nahlédnout do spisu vedení žádosti a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Rodič se v této věci může dostavit do školy ve středu dne 22. 6. 2021 od 15:00 do 17:00 hod. a
svého práva využít. (Kancelář Mgr. Martina Chocenského – zástupce ředitele, 1. patro).
Vážení rodiče, v případě dotazů ve věci RVM se na nás prosím s důvěrou obraťte.
(kontakt: Mgr. Martin Chocenský, zástupce ředitele pro 2. stupeň; tel. 274021924, e-mail:
martin.chocensky@zsgutova.cz).
Mgr. Bc. Jiří Voneš
ředitel školy

