Kritéria pro přijímání žáků a studentů do Katolického
domova studujících – domova mládeže a školní jídelny
1. Úvodní ustanovení
1.1. Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových
zařízeních, o umisťování žáků a studentů (dále jen studentek) v domově mládeže rozhoduje ředitel
domova mládeže a školní jídelny, jehož činnost vykonává Katolický domov studujících, Černá 14,
110 00 Praha 1(dále jen KDS).
1.2. Při umísťování studentek se přihlíží ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti
z místa bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

2. Kritéria pro umístění studentek do KDS
2.1. Přednostně se přijímají studentky již umístěné v KDS, pokud prokázaly sociální přizpůsobivost
a aktivně se zapojily do ŠVP KDS.
2.2. Na uvolněná místa po maturantkách se přijímají studentky 1. ročníků studijních a uměleckých
oborů SŠ s maturitou, přednostně studentky MSŠCH.
2.3. Přijetí ovlivňuje projevený zájem studentek a zákonných zástupců osobní návštěvou KDS.
2.4. Je-li počet přihlášek větší než kapacita KDS, přihlíží se k dostupnosti z místa bydliště studentky
do Prahy (dopravní spojení).
2.5. Je-li počet přihlášek menší než kapacita KDS, přijímají se též studentky VOŠ. Při rozhodování
o umístění se postupuje analogicky jako u studentek SŠ.

3. Přihlášky do KDS
3.1. O umístění studentek do KDS se rozhoduje na základě podané přihlášky. Přihlášku je nutno
odevzdat osobně nebo poštovní zásilkou nejpozději do 13. května do KDS.
3.2. O přijetí studentky nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných přihlášek.
3.3. Přihláška se podává na každý školní rok, formulář je již ubytovaným studentkám KDS k dispozici
na vychovatelně, dále je dostupný na www.kds.op.cz.
3.4. Součástí přihlášky je potvrzení o studiu SŠ nebo kopie zápisového lístku.
3.5. Zákonní zástupci studentek a zletilé studentky jsou písemně vyrozuměni o umístění nebo
neumístění do KDS vždy do 31. května v daném roce.

V Praze dne 13. března 2014

