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ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE 

K UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE 

 

čl. 1 

OBECNÉ PODMÍNKY 
 

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, o 

umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje ředitel Střední školy Jana Blahoslava. 

O umístění rozhoduje ředitel na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem 

do předem stanoveného termínu. 

Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o umístěné nebo neumístění 

do domova mládeže nejpozději do 2. července. 

Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění žáka do domova mládeže nepodléhá správnímu řízení. 

 

čl. 2 

UPŘESNĚNÍ KRITÉRIÍ PRO UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity školského zařízení, budou žáci umisťováni na 

základě individuálního posouzení situace žadatele. Přednostně budou umisťováni žáci: 

a) jejichž dojezdová vzdálenost je velmi dlouhá, nebo dopravní obslužnost z místa jejich bydliště je velmi 

komplikovaná (četnost spojů, počet přestupů apod.); 

b) kteří pocházejí ze sociálně složitých poměrů, což žadatelé doloží potvrzením příslušného úředního orgánu 

nebo požádá o individuální posouzení své situace; 

c) kteří doloží zdravotní důvody vedoucí k přednostnímu umístění na domov mládeže. Takové důvody musí být 

potvrzeny lékařským vyjádřením; 

d) kteří byli ubytováni v domově mládeže v předchozích letech a prokázali sociální způsobilost a aktivitu v rámci 

školského zařízení (péče o svěřený majetek, ukázněnost, vlastní volnočasové aktivity apod.); 

e) kteří nebyli v předcházejících letech hodnoceni negativním výchovným opatřením. Měli dobré studijní 

výsledky a neměli problémy s neomluvenou nebo nadměrnou absencí. 

Pořadí těchto kritérií nehraje v rozhodování žádnou roli. 

Pokud počet přihlášených nepřesáhne ubytovací kapacitu domova mládeže, je zpravidla všem žádostem 

vyhověno. 
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čl. 3 

ZÁVAZNÉ TERMÍNY K PRŮBĚHU ŘÍZENÍ O UMISŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE 
 

Uzávěrka přijímání přihlášek je každý rok do 15. června. Přihláška musí být vyplněna na tiskopisu vydaném školským 

zařízením. Tiskopis je ke stažení na stránkách školy (www.ssjb.cz) 

Odeslání sdělení o umístění či neumístění žáka do domova mládeže žadatelům proběhne vždy do 2. července 

příslušného roku. 

 

čl. 4 

ORGANIZAČNÍ POSTUP PŘI UMISŤOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ 
 

a) Distribuce přihlášek: 

- zájemcům z řad zákonných zástupců žáků přijímaných do 1. ročníku budou přihlášky distribuovány střední 

školou během přijímacího řízení.  

 - žákům ubytovaným na domově mládeže přihlášky předá vedoucí DM nejpozději poslední týden v květnu 

- přihlášky jsou žadatelům k dispozici také v online formě na webu školy (www.ssjb.cz) a v tištěné formě 

k vyzvednutí u vedoucího DM či v kanceláři školy 

b) Zjištění o plnění podmínek k umístění u již ubytovaných žáků: 

- vychovatelé předají návrhy a připomínky k umístění či neumístění žáků a projednají je s vedoucím DM 

- vedoucí DM sdělí závěrečné stanovisko pedagogickým zaměstnancům DM a informuje ředitele školy 

c) Vypracování pořadníku přijímaných žáků k ubytování pro případ uvolněného místa na DM 

- vypracovává se v případě plné obsazenosti DM, zodpovídá za něj vedoucí DM, vypracuje jej nejdéle do 31. 

července daného roku 

d) K umisťování žáků na uvolněná místa během školního roku je ředitelem školy zmocněn vedoucí DM. 

 

Zpracoval:  Mgr. Václav Mach, zástupce ředitele školy (vedoucí DM) 

Dne:  21. srpna 2021 

 

Schválil:       

 

   

              Bc. Tomáš Vágner M.S.Ed 
           ředitel školy 
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