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Kritéria při jímacího řízení k ubytování v domově mládeže, jehož činnost 
vykonává Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka pro školní rok 2021/2022

Kapacita domova mládeže (dále jen „DM"), do které se DM naplňuje, je 99 lůžek.

Přijímací řízení je dvoukolové. V rámci prvního kola jsou přijímáni k ubytování pouze žáci a 
studenti (dále jen „žáci") Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka (dále jen „KJJ"). Ve druhém kole jsou 
přijímáni také žáci jiných škol. O žádostech žáků jiných škol, kteří podají žádosti v termínu pro 
první kolo přijímacího řízení, bude rozhodováno ve druhém kole.
Přihlášky pro první kolo přijímacího řízení musí být škole doručeny do 31. 5. 2021. Přihlášky pro 
druhé kolo musí být škole doručeny do 20. 8. 2021.
Pokud bude kapacita domova mládeže v prvním kole vyčerpána, druhé kolo přijímacího řízení se 
nekoná.
Škola si vyhrazuje přijetí žáků tak, aby pokoje DM byly obsazeny žáky stejného pohlaví.

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení

1. Žadatel bude žákem KJJ ve školním roce 2021/2022.

2. Pokud žadatelů uvedených v bodě 1 bude více než kapacita domova mládeže, přihlédne škola 
ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním 
poměrům a zdravotnímu stavu. Dále škola zohledňuje u žadatelů jejich chování a věk.

a) Vzdálenost místa bydliště: do 1 hod. - 1 bod, 1,5 hod. - 2 body, do 2 hod. - 3 body, nad 
2 hod. - 4 body, zahraničí - 5 bodů. Výpočet vzdálenosti - dojezdové doby je určován 
podle jízdních řádů zveřejněných v síti internet.

b) Sociální poměry: Pokud žadatel doloží dokumenty o závažnosti jeho sociálních poměrů 
- 5 bodů.

c) Zdravotní stav: zdravý - 1 bod, alergie a různá, ale ne závažná zdravotní omezení - 2 
body, těžké zdravotní postižení - 3 body.

d) Hodnocení chování bude v rozpětí 1-10 bodů. Nově nastupující žáci obdrží 10 bodů.

e) Nezletilí žadatelé (k 1.9.2021) budou vždy ubytováni přednostně.

Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení

Přednostně budou do DM umisťováni žadatelé, kteří budou žáky KJJ ve školním roce 2020/2021. 
Pokud by pro přijetí nebyla dostatečná kapacita, bude je škola přijímat podle 2. bodu kritérií pro 
první kolo přijímacího řízení.

Pokud poté nebude kapacita DM vyčerpána, přijímají se dále ti žáci, kteří byli v DM ubytováni 
v předchozím školním roce bez ohledu na to, zda ve školním roce 2021/2022 budou žáky KJJ. 
Pokud ani poté nebude kapacita DM vyčerpána, budou přijímáni žáci jiných škol podle 2. bodu 
kritérií pro první kolo přijímacího řízení.

V Praze dne 19.4.2021
MgA. Eduard Klezla, ředitel školy
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