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DOMOV MLÁDEŽE při SPŠel.it Dobruška,  
Františka Kupky 308, 518 01 Dobruška 

 
Směrnice ředitele školy 

k umísťování žáků do domova mládeže ve školním roce 2019/2020 
 
 
 

čl. 1 
Obecné podmínky 

 
     Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských a ubytovacích zařízeních a školských 
účelových zařízeních, rozhoduje o umisťování žáků a studentů v domově mládeže ředitel SPŠ 
el.it, Čs. odboje 670, Dobruška. 
     O umístění rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem 
nezletilého žáka nebo zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelem školy. 
     Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o 
umístění nebo neumístění do domova mládeže nejpozději do 28.června 2019. 
     
 

čl. 2 
Upřesnění kritérií pro umísťování žáků 

 
     Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, 
budou uchazeči přijímáni na základě sestaveného pořadníku podle dosažených bodů v daných 
kritériích. Kritéria pro přijetí žáků jsou uvedeny v příloze č.1. 
     Přednostně budou umísťováni žáci, kteří:  
a) pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což žadatel doloží buď potvrzením příslušného 

orgánu nebo požádá písemně ředitele o zohlednění jím popsané situace, 
b) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění v domově mládeže potvrzením od lékaře 

(přiložit k přihlášce do domova mládeže), 
c) jsou mladší – posuzuje se současně s kritériem pod bodem a) – sociální důvody, uplatnění 

tohoto kritéria není třeba dokládat žádostí (upřednostnění před žáky staršími 18-ti let), 
d) stráví v prostředcích veřejné dopravy při dojíždění z místa bydliště více než 60 minut, bude 

přihlíženo též k obtížnosti dopravního spojení a četnosti spojů, 
e) byli ubytováni v domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální 

přizpůsobivost a aktivitu v životě školského zařízení (stupeň ukázněnosti, péči o zařízení a 
aktivní účast na životě domova), 

f) studují školu, jejíž součástí je domov mládeže. 
Pořadí těchto kritérií nehraje v rozhodování žádnou roli. 
     Pokud počet přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu DM, nebude sestavováno pořadí 
dle bodovaných kritérií. 
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čl.3 
Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže 

  
     Uzávěrka přijímání přihlášek: do 7. června 2019. Přihláška musí být podána na tiskopisu 
vydaném školou nebo domovem mládeže SEVT 49 070 1, nebo stažená a vyplněná přihláška 
z webových stránek školy. 
     Odeslání rozhodnutí o umístění či neumístění žáka do domova mládeže rodičům žadatelů 
proběhne do 28. června 2019. 
 

čl 4 
Organizační postup při umisťování žáků 

 
a) Distribuce přihlášek: 

• zájemcům z řad zákonných zástupců přijímaných do 1. ročníku školy budou 
distribuovány přihlášky školou v průběhu přijímacího řízení, 

• žákům ubytovaným v domově mládeže přihlášky předá vedoucí vychovatel 
(nepřítomným zašle poštou) nejpozději do 5.5.2019, 

• přihlášky na domov mládeže jsou veřejnosti dostupné v sekretariátu školy k osobnímu 
vyzvednutí a na webových strákách školy ke stažení a vyplnění. 

b) Zjištění o plnění podmínek k umístění u již ubytovaných žáků: 
• vychovatelé předají návrhy na umístění či neumístění žáků dle čl. 2 a projednají je s 

vedoucím vychovatelem do 13.6.2019, 
• vedoucí vychovatel závěrečné stanovisko kolektivu vychovatelů DM k umístění či 

neumístění žáků sdělí neprodleně řediteli školy. 
c) Vypracování pořadníku přijímáných žáků k ubytování pro případ uvolněného místa 
odřeknutím ubytování již přijatým žákem – zodpovídá vedoucí vychovatel, do 28.června 2019. 
d) K umísťování žáků na uvolněná místa v průběhu školního roku zmocňuje ředitel školy 
vedoucího vychovatele. 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Viktor ŠAFÁŘ, vedoucí vychovatel DM 
 
Dne: 5. února 2019 
 
 
 
        ………………………………… 
         Ing. Milan MARŠÍK 
                ředitel školy 
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Příloha č. 1 – Kritéria pro umísťování žáka do domova mládeže při SPŠelit Dobruška. 
 
 

Kritéria pro umístění žáka do domova mládeže při SPŠelit Dobruška 
 

 Kritérium Počet bodů 

1 Věk žáka ke dni nástupu na DM 

žák mladší 16 let 30 

žák mladší 17 let 20 

žák mladší 18 let 10 

zletilý žák 0 

2 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (nutné potvrzení 
školského poradenského zařízení (PPP, SPC)) 5 

3 Dopravní obslužnost 

do 30 min 5 

do 60 min 10 

nad 60 min 15 

4 
Počet přestupů z místa trvalého 

bydliště žáka do místa DM 
(Dobruška) 

přímé spojení 0 

1 přestup 5 

2 přestupy 10 

3 a více přestupů 15 

5 
Žáci, kterým bylo v aktuálním 
školním roce uděleno výchovné 

ocenění 

pochvala vychovatele 5 

pochvala ředitele 10 

6 
Žáci, kterým bylo v aktuálním 

školním roce uděleno výchovné a 
kázeňské opatření 

ústní výtka vychovatele - 5 

písemná výtka vychovatele -10 

důtka ředitele -20 

podmíněné vyloučení z DM -25 

vyloučení z DM -30 
 
                                    
 
   
 
V Dobrušce dne 5. února  2019                                            Ing. Milan MARŠÍK 
                                                                                                      ředitel školy                    


