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ředitelka DM 

Schválil: PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M, 
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Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2017 

 

 

Čl. I. 

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 rozhoduje ředitelka DM.  

Ředitelka při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, 

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

O umístění rozhoduje ředitelka na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a 

zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelkou výše uvedeného školského zařízení na každý školní 

rok.  

Na umístění v domově mládeže není právní nárok. Ředitelka, popř. její zástupkyně pro pedagogickou 

činnost písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo 

neumístění do domova mládeže do 30. června …….. 

Rozhodnutí ředitelky o umístění či neumístění v domově mládeže nepodléhá správnímu řízení. 
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Čl. II. 

Upřesnění kritérií pro umísťování žáků 

 

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

umísťováni žáci, kteří: 

 

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

nebo požádá písemně ředitelku o zohlednění jím popsané situace, 

b) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění ve školském zařízení 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 (přednost mají nezletilí žáci před plnoletými a studenty VOŠ), 

d) mají obtížné dopravní spojení do místa trvalého bydliště a omezenou četnost dopravních spojů, 

e) v odůvodněných případech do domova mládeže může být umístěn i žák druhého stupně základní 

školy (žák mladší 15 let nebo žák jedinečné umělecké školy např. taneční konzervatoře); 

f) byli ubytováni v domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální přizpůsobivost, 

aktivitu v životě školského zařízení, měli vždy uhrazeny poplatky za ubytování i stravu, čerpali 

minimální odběr stravy dle Vnitřního řádu, 

g) kromě výše uvedených kritérií podle § 4 odst. 1, vyhlášky č. 108/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 

436/2010 Sb., Masarykův domov mládeže u opakovaně přijímaných žáků zohledňuje: dodržování 

Vnitřního řádu domova mládeže (především pořádek v pokojích, dodržování bezpečnostních předpisů, 

respektování pokynů vychovatelů a dalších nastavených pravidel), zájem žáka o aktivní využívání 

volného času a případnou nekázeň žáka v předchozím školním roce. 

 

 

Čl. III. 

 

Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže 

Uzávěrka přijímání přihlášek stávajících ubytovaných žáků v domově mládeže: do 30. dubna 

………….. 

Uzávěrka přijímání přihlášek ostatních uchazečů: do 31. května.........  

Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením nebo na tiskopisu SEVT. 

Odeslání rozhodnutí o umístění či neumístění žáka do domova mládeže rodičům žadatelů: do 30. 

června .......... 

 

Čl. IV. 

Organizační postup při umísťování žáků a studentů 

 

a) Distribuce přihlášek: 

- zájemcům z řad zákonných zástupců žáků přijímaných do 1. ročníků škol budou distribuovány 

přihlášky střední školou, v níž se žák uchází o přijetí v průběhu přijímacího řízení; škola upřesní 
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rodičům žáka adresáta vyplněné přihlášky (buď příslušná střední škola, která po kompletaci všech 

přihlášek je odevzdá hromadně na ředitelství školského zařízení nebo mohou být zaslány rodiči žáka 

přímo do školského zařízení) 

- žákům ubytovaným v domově mládeže přihlášky předají (nepřítomným zašlou poštou) skupinoví 

vychovatelé nejpozději do 10. dubna ………… 

-  přihlášky do domova mládeže jsou veřejně dostupné ve vrátnicích školského zařízení k osobnímu 

vyzvednutí a na webových stránkách domova mládeže – www.masarykuvdomov.cz. 

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

-  vychovatelé předají návrhy na umístění či neumístění žáků podle čl. 2 Směrnice do 31. 5. 

vedoucímu vychovateli, 

-  návrhy projedná porada vychovatelů na jednotlivých budovách nejpozději do 5. června 

…………….. a sdělí neprodleně ředitelce školského zařízení nebo její zástupkyni pro pedagogickou 

činnost své stanovisko. 

c)  Vypracování pořadníku přijímání žáků k ubytování pro případ uvolnění místa 

Odřeknutím ubytování již přijatým žákem – zodpovídá zástupkyně pro pedagogickou činnost 

školského zařízení do 30. června, popřípadě do 31. srpna. 

d) K umísťování žáků na uvolněná místa v průběhu školního roku zmocňuje ředitelka školského 

zařízení zástupkyni pro pedagogickou činnost. 

e) Fyzický nástup přijatého žáka do domova mládeže v řádný den nástupu před začátkem 

školního vyučování je podmíněn splněním platebních podmínek a předáním všech potřebných 

dokumentů. V opačném případě bude na místo přijatého žáka umístěn jiný žák – náhradník – 

který nemohl být přijat z kapacitních důvodů. 

 

Čl. V. 

Ukončení ubytování v domově mládeže v průběhu školního roku 

 

Ředitelka ukončí ubytování pokud: 

- o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student, 

- není opakovaně po dobu dvou měsíců uhrazena úplata za ubytování nebo úplata za stravování 

ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelkou domova mládeže na jiném termínu úhrady,  

- žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

- žák nebo student byl vyloučen z domova mládeže. 

Žáci – maturanti, kteří ukončí pobyt do 15. dne měsíce, jsou povinni uhradit za ubytování pouze ½ 

částky za měsíc. V případě ukončení pobytu po 15. dni měsíce, uhradí za ubytování částku za celý měsíc. 

Pokud žáci nebo studenti vykonávají povinnou školní praxi, nejsou po tuto dobu ubytování v DM, o tyto 

nevyužité dny se jim krátí měsíční částka za ubytování. 

Žáci a studenti, kteří nastoupí do domova mládeže do 15. dne měsíce, jsou povinni uhradit za 

ubytování částku za celý měsíc. V případě nástupu po 15. dni měsíce, uhradí za ubytování pouze ½ 

platby za měsíc. 

Pokud dojde k ukončení ubytování v průběhu školního roku, musí zákonný zástupce nebo 

zletilý žák nebo student zaslat písemnou formou výpověď o ukončení ubytování v domově 

mládeže. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena do domova mládeže. Ubytovaný 
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je povinen doplatit za ubytování částku k poslednímu dni výpovědní doby.  

 

Ukončení pobytu žák nebo student písemně oznámí (u nezletilých je nutný podpis zákonného zástupce) 

a odevzdá zapůjčený majetek domova mládeže. Předá inventář pokoje vychovateli nebo hospodářce. 

 

Čl. VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Směrnice vydána dne: 7. 12. 2016 

Směrnice nabývá účinnosti: 1. 1. 2017 a nahrazuje Směrnici z 31. 5. 2011. 

 

V Brně dne 7. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M 

             ředitelka 

 

 

                  

 

 

 


