
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

Ředitelka Církevní střední školy Jana Boska, Vítkova 12, Praha 8 v souladu s ustanovením § 60, odst. 1 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a dle ustanovení vyhlášky č. 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 
v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělávání pro školní rok 
2022/2023. 

1. Termín podání přihlášek 

Uchazeč podává přihlášku ředitelce střední školy do 18. května 2022 osobně nebo poštou. 

Součástí přihlášky musí být: 
• vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, potvrzené ředitelem příslušné základní školy, nebo jejich ověřené kopie, 
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče:  

o pro obor Ošetřovatel na zvláštním formuláři, který je k dispozici na webu školy 
(www.cssjb.cz) nebo na vrátnici školy; 

o pro obor Pečovatel na přihlášce. 

2. Organizace přijímacího řízení 

Ve stanoveném termínu se koná školní přijímací zkouška, která se skládá ze zkoušky praktických dovedností 
a ústního pohovoru, který zjišťuje zájem uchazeče o zvolený obor a schopnost porozumění textu. Při 
pohovoru bude uchazeči přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude informován o výsledku 
přijímacího řízení. 
Pro druhé kolo se přijímací zkouška bude konat 26. 5. 2022. 

3. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

• Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.  
• Seznam přijatých uchazečů zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž na webových 

stránkách školy (§ 60e a § 183 odst. 2 školského zákona). 
• Ředitelka školy zveřejní seznam uchazečů přijatých v 2. kole do 28. 5. 2022. 

 
4. Zápisový lístek (ZL)  

• Úspěšný uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého úspěšného uchazeče potvrdí svůj úmysl 
vzdělávat se na CSŠJB Praha odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy, a to nejpozději do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů.  

• Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží ZL v této ZŠ. V ostatních případech vydá ZL krajský 
úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.  

 
5. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů v 2. kole 

obor  kód  počet žáků  

Ošetřovatel  53-41-H/01  4 

Pečovatelské služby (Pečovatel) 75-41-E/01  15  

 

6. Kritéria přijímacího řízení 

Ošetřovatel 
Podmínky přijetí: 

• získané základní vzdělání (nebo aktuálně probíhající vzdělávání v 9. ročníku ZŠ); 
• prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů (viz přijímací řízení); cizinci musí v rozhovoru 

prokázat schopnost komunikace v českém jazyce; 



• výuka cizího jazyka na základní škole; 
• dosažení aspoň 15 bodů v přijímacím řízení, přičemž minimálně 10 bodů musí být z praktické 

zkoušky. 

Přijímací řízení: 

Praktická zkouška, která se skládá: 
• z převlékání lůžka (hodnocení zručnosti a rychlosti) max. 20 bodů 

Ústní pohovor, který hodnotí: 
• účast v soutěžích se zdravotnickou tématikou max. 2 body 
• porozumění textu max. 3 body  
• zájem o obor max. 3 body 

Hodnocení prospěchu ze základní školy 

Body jsou v letošním roce za počítány pouze z průměru známek za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. 
Průměr 1,00 – 20 bodů za jedno pololetí max. 20 bodů 
za každé zvýšení průměru známek o 0,3 se odečítají 2 body; za každý snížený stupeň z chování se k průměru 
připočítává 0,3. 

Přijetí v pořadí podle získaných bodů až do naplnění stavu. Při rovnosti bodů rozhoduje klasifikace na ZŠ 
dosažená v předmětech český jazyk, cizí jazyk a biologie. 
 
Pečovatelské služby (Pečovatel) 
Podmínky přijetí: 

• ukončení povinné školní docházky (i na úrovni nižší než deváté třídy ZŠ); 
• prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů (viz přijímací řízení); cizinci musí v rozhovoru 

prokázat schopnost komunikace v českém jazyce; 
• dosažení aspoň 15 bodů v přijímacím řízení, přičemž minimálně 10 bodů musí být z praktické 

zkoušky. 
 

Přijímací řízení: 

Praktická zkouška, která se skládá: 

• z převlékání lůžka (hodnocení zručnosti) max. 10 bodů 
• dovednosti z kuchyně (čištění zeleniny; hodnocení zručnosti) max. 10 bodů 

Ústní pohovor, který hodnotí: 

• porozumění textu max. 3 body  
• zájem o obor max. 3 body 

Hodnocení prospěchu ze základní školy 

Body jsou v letošním roce za počítány pouze z průměru známek za 1. pololetí 9. třídy ZŠ. 
Průměr 1,00 – 20 bodů za jedno pololetí max. 25 bodů 
za každé zvýšení průměru známek o 0,3 se odečítají 2 body; za každý snížený stupeň z chování se k průměru 
připočítává 0,3. 
Získané základní vzdělání (nebo aktuálně probíhající vzdělávání v 9. ročníku ZŠ) 
 5 bodů 

Přijetí v pořadí podle získaných bodů až do naplnění stavu. Při rovnosti bodů rozhoduje datum podání 
přihlášky ke studiu.  

V Praze dne 6. května 2022 

        Mgr. Michaela Pitterová 
               ředitelka školy  


