Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Znojmo, příspěvková organizace

Organizační směrnice ředitele k umísťování žáků a studentů v DM
Příloha 1. - VŘ DM při GPOA Znojmo
Platnost od 1. 3. 2018

zpracovala Mgr. Kateřina Polášková

Čl. 1 Obecné podmínky
Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů o umisťování žáků a studentů v domově
mládeže a internátu rozhoduje ředitel DM.
Ředitel 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 ředitel na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého
žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného ředitelem výše uvedeného školského zařízení
na každý školní rok.
Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění
nebo neumístění do domova mládeže nejpozději do 25. 6. 2018. Pro žákyně nastupující do
1. ročníku platí datum vyřízení vyrozumění do 7. 6. 2018.
Rozhodnutí ředitele o umístění či neumístění v domově mládeže nepodléhá správnímu
řízení.
Domov mládeže při GPOA Znojmo ubytovává prioritně žákyně GPOA Znojmo.
Čl. 2 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 ředitele o zohlednění jím popsané situace,
b) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění ve školském zařízení potvrzením od
lékaře (přiložit k přihlášce),
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, prokázali sociální
přizpůsobivost a aktivně se zapojili do společenského života v domově.
Čl. 3 Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže
Uzávěrka přijímání přihlášek žákyní nastupujících do prvních ročníků je 25. května 2018.
Přihlášky žákyní vyšších ročníků budou přijímány do 11. června 2018.
Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením, tedy DM při GPOA
Znojmo.
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Odeslání rozhodnutí o umístění či neumístění žáka do domova mládeže žadatelům z řad
prvních ročníků do 7. 6. 2018, starším žákyním do 25. 6. 2018.
Žádáme zákonné zástupce žákyní přijatých k ubytování na DM, či přijaté plnoleté žákyně,
aby nás co nejdříve informovali, rozhodnou-li se nenastoupit na DM.
Čl. 4 Organizační postup při umísťování žáků a studentů
a) Distribuce přihlášek:
Zájemcům z řad zákonných zástupců žáků přijímaných do 1. ročníků GPOA Znojmo budou
distribuovány přihlášky střední školou.
Žákyním ubytovaným v domově mládeže přihlášky předají skupinové vychovatelky, vždy
oproti podpisu - nejpozději do 18. 5. 2018 (odchod žákyní na pedagogickou praxi,
vykonávanou v místě bydliště). Nepřítomným žákyním budou přihlášky zaslány na kontaktní
email, případně poštou).
Přihlášky na DM jsou žadatelům dostupné na vrátnici DM GPOA (Alšova 16, Znojmo)
k osobnímu vyzvednutí nebo dálkovým přístupem na webu školy www.gpoa.cz
b) Zjištění o plnění podmínek k umístění u již ubytovaných žáků:
Vychovatelky předají návrhy na umístění či neumístění žáků podle čl. 2 do 20. června 2018
vedoucí vychovatelce. Návrh projedná porada vychovatelek nejpozději 20. června 2018 a
sdělí neprodleně řediteli domova své stanovisko.
c) Vedoucí vychovatelka odpovídá, za vypracování pořadníku odmítnutých žadatelů, kterým
bude nabídnuto ubytování na domově, dojde-li k odchodu některé z k ubytování přijatých
žákyní - do 25. června 2018.
d) O umístění žáka v průběhu školního roku rozhoduje ředitel.
Čl. 5 Ukončení ubytování na domově mládeže v průběhu školního roku
Během školního roku ukončí ředitel žákovi umístění ve školském zařízení pokud
a) o to požádá písemně zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák nejpozději do 20. dne
předchozího měsíce, kdy ukončí ubytování,
b) zákonný zástupce nebo zletilý žák opakovaně neuhradí úplatu za ubytování nebo
stravování ve stanoveném termínu a nedohodl se s ředitelem školského zařízení na jiném
termínu úhrady,
c) žák přestal být žákem střední školy, nebo mu bylo povoleno přerušení studia,
d) žák byl vyloučen z domova podle § 31 odst. 2 a 4, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
e) žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která
ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání.

Ve Znojmě dne 1. 3. 2018
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