
Umisťování žáků v Domově mládeže, Střední školy zahradnické v Rajhradě, p.o. ve školním roce 2022/2023 

 

Obecná ustanovení 

Umisťování žáků v Domově mládeže, organizační postup, kritéria a závazné termíny pro přijetí přihlášek k ubytování 

a jejich vyhodnocování, oznamování je v souladu se zákonem čl. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ) , 

v platné znění a vyhlášku č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízení a školských účelových zařízeních, 

v platném znění. 

O přijetí žáka do školského ubytovacího zařízení rozhoduje ředitel Domova mládeže a školní jídelny, jehož činnost 

vykonává Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace Masarykova 198, 66461 Rajhrad. Podmínkou 

přijetí do školského ubytovacího zařízení je studium na škole. 

Ubytování se poskytuje vždy na období  jednoho školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. Žákům ubytovaným na 

DM zajišťujeme také stravování. 

Na ubytování v DM nemá žák střední školy právní nárok. 

Zahájení řízení k umístění ní žáka a studenta do školského zařízení 

Náležitě vyplněnou přihlášku k ubytování zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem lze podat ve 

stanovených termínech prostřednictvím : 

 Podatelny školského zařízení 

 Poštou na adresu školy, elektronicky ve formátu PDF na e-mail: dopmovmladezekolarajhrad.cz, s následným 

doručením originálu přihlášky v listinné podobě s podpisy 

 Datovou schránkou : ID datové schránky  : nc3gur5 

 Přihláška k ubytování a stravování je zveřejněna na : www. skolarajhrad.cz 

Závazný termín pro podání přihlášek ve školním roce 2022/2023: 

a) UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 31. 5. 2022 

Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením. Přihlášky došlé po výše uvedených termínech 

budou vyřizovány v průběhu školního roku podle volné lůžkové kapacity školského zařízení. 

Upřesnění kritérií pro umísťování žáků k ubytování 

Po zaevidování přihlášky a zavedení uchazeče do databáze přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 po stanovém 

termínu pro podání přihlášek o umístění žáka k ubytování bude rozhodnuto o umístění žáka na Domově mládeže. 

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity školského zařízení, budou přednostně umisťování 

žáci, kteří: 

a) Pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což žadatel doloží buď potvrzením příslušného orgánu, nebo 

požádá písemné ředitele o zohlednění jím popsané situace 

b) Jsou mladší – posuzuje se současně s kritériem pod bodem a) sociální důvody, uplatnění tohoto kritéria  není 

třeba dokládat žádostí ) upřednostnění před žáky staršími 18 let, 

c) Stráví v prostředcích veřejné dopravy při dojíždění z místa bydliště více než 60 minut, bude přihlíženo též ke 

složitosti dopravního spojení a četnosti spojů 

d) Byli ubytování v Domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální přizpůsobivost a aktivitu 

v životě školského zařízení (stupeň ukázněnosti a aktivní účast na výchovném programu) 

 

 

 



Ukončení  přijímacího řízení do školského zařízení 

 

Ředitel vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo neumístění do Domova 

mládeže  nejpozději do 1. července 2022. Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění v Domově mládeže podlého 

správnímu řízení. 

Neumístění žáci nad stanovenou kapacitu tvoří pořadí náhradníku, pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák potvrdí 

písemné, že na umístění ve školném zařízení trvá. V případě uvolnění místa na DM bude žák nebo zákonný zástupce 

informován v co nejkratším možném termínu. 

 

 

Vypracovala: Kateřina Vaculíková – vedoucí vychovatelka na DM 

14.4.2022 


