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DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE STUDIU 

Kritéria pro přijetí ke studiu na Dívčí katolické střední škole v Platnéřské 4, Praha 1 (dále jen 

"Dívčí katolická střední škola").  

1) O přijetí ke studiu na Dívčí katolické střední škole rozhoduje její ředitel.  

2) Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování devíti let školní docházky na základní škole, a 

to i na úrovni nižší než deváté třídy základní školy (platí rovněž pro školy speciální, popř. 

praktické).  

3) Podmínkou přijetí je rovněž zdravotní způsobilost ke studiu.  

4) Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je dále včasné doručení řádně vyplněné přihlášky spolu 

s povinnými přílohami. Za povinné přílohy se považuje kopie posledního vydaného 

vysvědčení z předchozího vzdělání a kopie výstupního hodnocení uchazečky ze základního 

vzdělání, pokud bylo uchazečce vydáno. Cizinci s původem mimo země EU jsou povinni 

navíc doložit doklady stanovené příslušnými předpisy, především doklad o pobytu na území 

ČR. Vysvědčení ze základní školy v cizí zemi je nutné přinést v překladu do češtiny 

s nostrifikační doložkou. 

5) Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování vzájemně poznávacího setkání. Jeho termín, 

obsah a formu ředitel Dívčí katolické školy (dále jen „ředitel“) stanoví způsobem a v termínu 

stanoveném příslušným prováděcím právním předpisem.  

6) Vzájemně poznávací setkání sestává z písemné a ústní části. Část písemná zahrnuje 

písemné zpracování životopisu dle předepsané osnovy. Hlavním účelem ústní části je zjištění 

motivační úrovně uchazečky vzhledem ke studijnímu oboru a k výkonu profese, k jejímuž 

zvládnutí se studentky během studia připravují.  

7) Hlavním účelem vzájemně poznávacího setkání ovšem není sestavení pořadníku, nýbrž 

vzájemné poznání.  

8) Při přijímání ke studiu bude vzhledem k zaměření školy brán zvláštní zřetel k uchazečkám 

fyzicky, mentálně a sociálně handicapovaným.  

9) Stanovená kritéria se vztahují na oba vyučované obory, tedy na Pečovatelské služby 75-

41J/01 i na Praktickou školu dvouletou 78-62-C/002.  

Mgr. Lucie Velkoborská, ředitelka školy 

 


