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Kritéria pro přijetí k ubytování do domova mládeže na školní rok 

2022/2023 

 

1. Všeobecné podmínky 

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

účelových zařízeních, o umisťování žáků v domově mládeže a internátu rozhoduje 

ředitel školy. Ředitel při umísťování žáka přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, 

dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. 

O umístění rozhoduje ředitel na základě přihlášky podané zákonným zástupcem 

nezletilého žáka nebo zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelem výše uvedeného 

školského zařízení na každý školní rok. Na umístění v domově mládeže nemá žák právní 

nárok. 

2. Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže 

Termín pro podání přihlášky k ubytování: do 12. 6. 2022. Přihláška musí být podána 

na tiskopisu vydaném školským zařízením a zaslána poštou na adresu: Domov mládeže 

SŠP Krnov, p.o., Opavská 49, 794 01 Krnov. 

Oznámení o umístění či neumístění žáka do domova mládeže bude zasláno zákonnému 

zástupci nebo zletilému žákovi na email uvedený na přihlášce  do 30. 6. 2022. Písemné 

rozhodnutí ředitele školy obdrží zákonný zástupce nebo zletilý žák v den zahájení 

ubytování v domově mládeže.  

3. Upřesnění kritérií pro umísťování žáků 

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity školského 

zařízení, budou přednostně umísťováni žáci, kteří: 

a) jsou žáky školy, jejíž součástí je domov mládeže 

b) pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což žadatel doloží buď potvrzením 

příslušného orgánu, nebo požádá písemně ředitele o zohlednění jím popsané situace, 

c) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění ve školském zařízení potvrzením 

od lékaře (přiložit k přihlášce do domova mládeže) 

d) 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) 

e) stráví v prostředcích veřejné dopravy při dojíždění z místa bydliště více než 60 

minut, bude přihlíženo též k obtížnosti dopravního spojení a četnosti spojů, 
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f) mají cizí státní příslušnost a jejich rodiče trvale žijí mimo území České Republiky, 

g) byli ubytováni v domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální 

přizpůsobivost a aktivitu v životě školského zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jana Mayerová 

V Krnově dne 1. 3. 2022     vedoucí domova mládeže 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


