Kritéria pro přijímání žákyň a studentek 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 umísťování žákyň a studentek (dále jen uchazečky) 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 uchazeček se přihlíží ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti
z místa bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

2 Kritéria pro umístění uchazeček do KDS
2.1 Přednostně se přijímají uchazečky již umístěné v KDS, pokud prokázaly sociální
přizpůsobivost a aktivně se zapojily do ŠVP KDS.
2.2 Na uvolněná místa po maturantkách se přijímají přednostně žákyně 1. ročníků studijních
a uměleckých oborů SŠ s maturitou uvedené v rejstříku škol.
2.3 Přijímají se žákyně středních škol sídlících ve městě Praha. Pokud je počet přihlášek větší než
kapacita KDS, přednostně se přijímají žákyně budoucích středních škol Prahy 1–5.
2.4 Důležitý je projevený zájem uchazeček a zákonných zástupců osobní návštěvou KDS.
2.5 Hodnotí se, zda se uchazečka ztotožňuje s hodnotovým systémem KDS.
2.6 Je-li počet přihlášek větší než kapacita KDS, přihlíží se k dostupnosti z místa bydliště
uchazečky do Prahy (dopravní spojení).
2.7 Je-li počet přihlášek menší než kapacita KDS, přijímají se též studentky VOŠ. Při rozhodování
o umístění se postupuje analogicky jako u žákyň SŠ.
2.8 V odůvodněných případech může ředitel KDS rozhodnout i jinak.
2.9 Z provozních důvodů nejsme schopni zajistit stravování pro uchazečky, které požadují dietu.
2.10 Pokud je vyhlášeno další kolo přijímání k ubytování do KDS, platí pro toto kolo stejná kritéria
pro umístění uchazeček do KDS jako v kole prvním.

3 Přihlašovací dokumenty do KDS
3.1 Příjem žádostí k ubytování na následující školní rok pro první kolo přijímání k ubytování začíná
1. února aktuálního roku. Po vyplnění a odeslání e-přihlášky Vám budou na e-mailovou adresu
zaslány informace, přihlašovací dokumenty a dokument Vnitřní řád.
3.2 O umístění uchazeček do KDS se rozhoduje na základě podaných přihlašovacích dokumentů.
3.3 Součástí přihlašovacích dokumentů je vyplněná přihláška, potvrzení o studiu SŠ / kopie
zápisového lístku a podepsaný dokument Smlouva mezi ubytovatelem a ubytovanou ve
dvou výtiscích, který nabývá účinnosti při kladném rozhodnutí o přijetí.
3.4 Přihlašovací dokumenty je třeba zaslat či doručit osobně do 13. května na adresu KDS.
3.5 O přijetí studentky nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných přihlášek.
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3.6

Přihláška se podává na každý školní rok, formulář se osobně předá již ubytovaným žákyním
a studentkám KDS, dále je dostupný na www.kds.op.cz.
3.7 Po obdržení přihlášky bude během měsíce dubna e-mailem zasláno registrační číslo žadatelky
o ubytování na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.
3.8 Registrační čísla žadatelek, které budou přijaty k ubytování, budou zveřejněny na webových
stránkách KDS v době od 15. do 22. května (datum může být posunut o dva dny kvůli
víkendu) a současně jim na e-mailovou adresu (uvedenou na přihlášce) bude zasláno
oznámení o přijetí s dalšími pokyny. Den zveřejnění se pokládá za den přijetí. Smlouvu
podepsanou ze strany KDS si vyzvedne žadatelka v den nástupu k ubytování.
3.9 Je také nutné zaplatit ubytovné a stravné na měsíc září následujícího roku, a to do
10. června aktuálního roku dle pokynů zaslaných e-mailem. V případě zrušení zájmu
o ubytování v KDS na následující školní rok do 15. srpna se vrací celá částka za ubytování
+ školské služby a stravné. Po tomto termínu se vrací pouze částka za stravné.
3.10 Žadatelkám, které nebudou přijaty k ubytování, bude do 31. května odesláno rozhodnutí
o nepřijetí.
3.11 Při nástupu k ubytování zletilá ubytovaná / zákonný zástupce nezletilé ubytované podepíší
Dodatek č. 1 ke smlouvě.

V Praze dne 25. 8. 2021
Mgr. Jana Valentová
ředitelka KDS – DM a ŠJ
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