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Podmínky pro přijetí do domova mládeže
a) Termín pro podání přihlášky k ubytování
1.kolo
do 31.5.2018
2.kolo
do 31.7.2018
mimořádný termín
do 27.9.2018
b) Termín přijímacího řízení k ubytování na DM
1.kolo
31.5.2018
2.kolo
2.8.2018
mimořádný termín
průběžně dle data podání přihlášky
Bude-li naplněna kapacita domova mládeže již v 1. kole přijímacího řízení, nebude
vypisováno 2. kolo přijímacího řízení. Bude vypsán pouze mimořádný termín a uchazeči
budou umisťováni průběžně do naplnění kapacity domova mládeže
Umísťování žáků nebo studentů do domova mládeže se řídí vyhláškou č. 108/2005
Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ve
znění pozdějších předpisů.
O umístění uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do domova mládeže
podané zletilým žákem/studentem či zákonným zástupcem nezletilého žáka/studenta.
Pokud je žák nebo student v evidenci pedagogicko-psychologické poradny nebo
psychiatrické ambulance, je nutné doložit odborný lékařský posudek, že uchazeč je
samostatný, nevyžaduje speciální dohled, a je schopen být ubytován v kolektivu žáků a
studentů.
Uchazeči o ubytování budou přijímáni do naplnění ubytovací kapacity v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.

Žáci a studenti VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková
organizace, v pořadí podle vzdálenosti bydliště.
Žáci a studenti ostatních děčínských středních škol, ubytovaných již
v loňském roce, v pořadí podle vzdálenosti bydliště.
Žáci a studenti ostatních děčínských středních škol, v pořadí podle
vzdálenosti bydliště.
Další zájemci dle posouzení ředitele školy.

Ve výjimečných případech o umístění žáka nebo studenta do domova mládeže
rozhodne ředitel školy.
Nepřijatí k ubytování mohou být žáci, kteří již byli v domově mládeže ubytováni a
opakovaně porušili vnitřní řád domova mládeže nebo byli z ubytování vyloučeni pro hrubé
porušení vnitřního řádu domova mládeže. O přijetí rozhodne ředitel školy individuálně.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k ubytování bude uchazečům nebo zákonným
zástupcům nezletilých uchazečů předáno osobně nebo odesláno poštou do vlastních rukou.
V Děčíně 6. 4. 2018
Ing. Jana Vacková, v.r.
ředitelka školy

