
Přijímání  
zahraničních  
studentů
Kennedy
Catholic 
High School

Proč Kennedyho katolická 
střední škola?
Otevírá dveře na špičkové univerzity v USA, včetně škol Ivy League 
a Public Ivy

Poradenství na míru ohledně studia, osobního života a přesunů

Pouze 40 vybraných zahraničních studentů je přijato každý rok

Každý student je oceňován a dostane se mu celoživotní podpory: 
přátelství na život

Zavedená špičková soukromá střední škola: od generace ke 
generaci, od prarodičů přes rodiče až k vnoučatům

Získáte diplom absolventa střední školy + zápočty na bakalářské 
studium

Podpora při studiu angličtiny

Stipendia pro zahraniční studenty

Zajímavé a cenné zkušenosti ze střední školy v USA: poznatky  
z mimoškolních činností a brigád s americkými studenty

Bezpečné a příhodné umístění:  jednoduché spojení na letiště a do 
centra Seattlu veřejnou hromadnou dopravou (autobusy a vlaky) 

Stipendia 
Stipendium za diverzitu (až do 10 000 USD)

Prezidentovo stipendium (až do 5 000 USD)

Školní rok
Začíná v polovině srpna a končí v polovině června:

1. semestr: od poloviny srpna do poloviny ledna 
(Orientace: 3. týden v srpnu)

2. semestr: od poloviny ledna do poloviny června 
(Orientace: 2. týden v lednu)

Viz školní kalendář na: https://www.kennedyhs.org/
who-we-are/calendar

Ubytování
Poplatek za ubytování: *11 500 USD (tato částka je zahrnuta  
v celkové ceně za rok)

*Včetně ubytování, stravy a dopravy na školní akce během 
školního roku. Platí se pouze při využití programu ubytování při 
Kennedyho katolické škole.

Cena: ubytování při škole a ubytování v soukromí jsou za 
stejnou cenu. 
Ubytování při škole: pouze chlapci 
Ubytování v soukromí u rodiny: chlapci a dívky

LOKALITA
Na prahu tichomořského severozápadu USA

Burien, Washington, USA:  http://www.burienwa.gov/ 

5 minut na mezinárodní letiště Seattle-Tacoma (SEA) 
15 minut do centra Seattlu 
2-3 hodiny do Vancouveru a Victorie v Kanadě

 
14 hodin do Prahy v Čechách

Celková cena za rok   
(včetně školného, poplatků, ubytování, atd)

Okolo 46 000 USD za školní rok 2018-2019

(Pouze školné: 32 000 USD za rok)

Viz webové stránky pro více informací: 
http://www.kennedyhs.org/int



Školní rok
Věk k přijetí: 14 – 17

Soustavně dobrý prospěch v posledních 3 letech 

Všestranná osobnost a doporučení od vyučujících/poradců 

Nepředpojatost a ochota poznávat novou kulturu a zvyky 

Veškeré zvláštní dovednosti a/nebo talent jsou plusem 

Vítáme studenty všech náboženských přesvědčení!

Úrovně umístění
1. Elitní umístění: TOEFL 80 a vyšší/ekvivalent

2. Přímé akademické umístění: TOEFL 70 a vyšší/ekvivalent

3. Umístění ESL: TOEFL méně než 70/ekvivalent

Kritéria k přijetí a  
požadované dokumenty
Odevzdáte následující dokumenty:

Žádost (online)

Kopii pasu

TOEFL NEBO jinou porovnatelnou zkoušku dovednosti an-
gličtiny, pokud je k dispozici. Kód naší školy pro TOEFL je B057

Kopii vysvědčení za poslední 3 roky

Překlad vysvědčení (do angličtiny)

Dvě doporučení od vyučujících

Osobní prohlášení

Výpis z banky: poslední výpis z bankovního konta vykazující 
bilanci alespoň 46 000 USD (ekvivalent tohoto obnosu v jiné 
měně je v pořádku)

Vybraní studenti budou pozváni na pohovor.

Harmonogram 
procesu
Po úspěšném odevzdání nezbytných dokumentů 
obdržíte během dvou pracovních dnů potvrzení mailem 
o doručení žádosti

Pouze pro vybrané žadatele se bude konat pohovor 
přes Skype nebo osobně. Žadatel obdrží pozvánku na 
pohovor do konce února pro zápis v srpnu a do začátku 
října pro zápis v lednu.

Po pohovoru budou oznámeny výsledky.

Pokud budou žadatelé přijati, obdrží mail s informacemi 
o zápisu.

Po dokončení zápisu obdrží žadatel oznámení o přijetí, 
dokument I-20 (imigrační dokument USA), informace 
o příjezdu a odjezdu a informace o orientaci, vše 
doručeno přes noc pomocí DHL 

Vyřídit si studentské vízum do USA.

Oznamte škole, až žadatel dostane vízum, a během 
5 pracovních dnů bude provedeno umístění pro 
ubytování.

Vyřídit si letenky: rezervujte let, který přiletí na 
mezinárodní letiště Sea-Tac dva dny před datem 
orientace.

Dostavte se na orientaci. 

Začátek školy.

Termíny a počet  
přijímaných studentů/rok

ZÁPIS 
*PRIORITNÍ 
TERMÍNY 

POČET  
PŘIJÍMANÝCH 

STUDENTŮ

1.  
semestr Srpen

Leden 10

4015. únor

30. září

Kontaktní 
informace
Kennedy Catholic High School 
International Admissions 
140 S. 140th Street, Burien, WA 98168-
3496 USA

Email: INT@kennedyhs.org 
Telefon: USA (+1) 206-957-9757 
Webové stránky: www.kennedyhs.org/int 
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