
 

 

 

Pravidla pro umísťování žáků do domova mládeže 

ve školním roce 2022/2023 
 

 

 
Článek 1  

Obecná ustanovení 

 

 

 (1) Vnitřní předpis vychází z ustanovení § 121 a § 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 

jeho provádějícího právního předpisu vyhlášky 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších změn, a doplňuje 

čl. 3 Vnitřního řádu domova mládeže.  

 

(2) Vnitřní předpis stanovuje pravidla k umísťování žáků a studentů k ubytování v domově 

mládeže, organizační postup, upřesňuje kritéria a závazné termíny pro přijetí přihlášek k 

ubytování a jejich vyhodnocování, oznamování v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 

řád, v platném znění. 

 

 

 

 

Článek 2 

Zahájení a průběh řízení k umístění žáka do domova mládeže 

 

(1) O přijetí do domova mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným 

zástupcem nezletilého žáka, nebo zletilého žáka do termínu vypsaném ředitelem školy na každý 

školní rok. 

 

(2) Přihláška k umístění do domova mládeže se podává na každý školní rok samostatně, 

nevzniká nárok již ubytovaných žáků a studentů na ubytování v následujícím školním roce.  

 

(3) Náležitě vyplněnou přihlášku k ubytování zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo 

zletilým žákem lze podat ve stanoveném termínu prostřednictvím:  

 

a) podatelny domova mládeže - vedoucí domova mládeže Michal Kozel, druhé   

nadzemní podlaží, číslo dveří 358 

 

b) elektronické komunikace - e-mail: michal.kozel@soupolicka.cz 

 

c) poštou na adresu školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ 

UČILIŠTĚ, POLIČKA, ČS. ARMÁDY 485, 57201 

 

(4) Přihláška k ubytování na www.soupolicka.cz.  

 

(5) Pro školní rok 2022/2023 se podávají přihlášky nejpozději do 06.06. 2022. 



 

 

 

(6) Přihlášky došlé po uvedeném termínu nebo v průběhu školního roku budou vyřizovány 

průběžně podle volné lůžkové kapacity a s ohledem na volnou kapacitu pokojů na odděleních 

chlapců a dívek.  

 

 

 

Článek 3 

Upřesnění kritérií pro umísťování žáků k ubytování 

 

 

(1) Po zaevidování přihlášky ve spisové službě a zavedení uchazeče do databáze přijímacího 

řízení rozhodne ředitel po stanoveném termínu pro podání přihlášky o umístění žáka a studenta 

k ubytování. 

 

 

(2) Při umísťování žáka a studenta do domova mládeže přihlédne ředitel a zohlední v tomto 

pořadí:  

 

a) studenty prvního a druhého ročníku učňovských oboru a studenty prvního až třetího 

ročníku studijních oborů 

 

První ročník = 1 bod 

Druhý ročník = 2 body 

Třetí ročník /studijní obor/ = 3 body 

 

b) počet ubytovacích kapacit pro chlapce 51 lůžek a počet ubytovacích kapacit pro dívky 

81 lůžek. 

 

c) věk žáka a studenta (upřednostnění nezletilých žáků před zletilými žáky k 1.9.2022) 

 

Věk do 18 let = 3 body 

Věk nad 18 let = 5 bodů 

   

 

d) vzdálenost místa trvalého bydliště od domova mládeže a úroveň dopravní obslužnosti 

 

Bydliště vzdálenost nad 50km = 1 bod 

Bydliště vzdálenost  40-50 km = 3 body 

Bydliště vzdálenost do 40 km = 5 bodů 

Dopravní obslužnost 0 přestupů = 5 bodů 

Dopravní obslužnost 1 přestup = 4 body 

Dopravní obslužnost 2 přestupy = 3 body 

Dopravní obslužnost 3 a více přestupů = 1 bod 

 

 

e) žák nebo student bez dokončeného středoškolského vzdělání 

 

Neukončené středoškolské vzdělání = 0 bodů 

Ukončené středoškolské vzdělání = 5 bodů 



 

 
 

Článek 4 

Ukončení přijímacího řízení 

 

 

(1) Ředitel školy písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, zletilého žáka nebo 

studenta o umístění nebo neumístění žáka do domova mládeže. Rozhodnutí ředitele školy o 

umístění, či neumístění v domově mládeže podléhá správnímu řízení. 

 

 

(2) Neumístění žáci nad stanovenou kapacitu domova mládeže tvoří pořadí náhradníků pro 

případ uvolnění místa odřeknutím ubytování již přijatým žákem. 

 

 

 

 

 

 

Článek 5  

Závěrečná ustanovení  

 

(1)V případě nenaplnění kapacity domova mládeže žáky Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště, Čsl. Armády 485, 57201 Polička, může ředitel školy rozhodnout o umístění 

žáků z jiných škol. 

 

(2) Vnitřní předpis je účinný dnem vyhlášení.  

 

 

 

V Poličce dne 23. května 2022 

 

 

 

 

Mgr.Boris Preissler 

ředitel školy 


