
 

Směrnice č. 1

k umisťování žáků v Domově mládeže SOŠ a SOU Dubno pro školní rok 

2022/2023

Tato směrnice vychází ze zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 O umisťování žáků v domově mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky 

do domova mládeže podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem

 do určeného termínu.

1. Kritéria pro umisťování žáků do domova mládeže školy

      Při umisťování žáků do domova mládeže se přihlíží ke:

- vzdálenosti místa trvalého bydliště žáka

- dopravní obslužnosti z místa trvalého bydliště žáka

- k sociálním poměrům v rodině žáka (na základě písemné žádosti doložené potvrzením

příslušných orgánů)

V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova mládeže umístěn i žák 

druhého stupně základní školy.

2. Termín pro podání přihlášky do domova mládeže školy pro školní rok 2022/2023

- zákonný zástupce žáka 1. ročníku může podat přihlášku do domova mládeže 

na základě rozhodnutí o přijetí ke studiu-  nejpozději do 14 dnů od odevzdání 

zápisového lístku do Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno

- zákonný zástupce nezletilého žáka vyššího ročníku a zletilý žák podá přihlášku 

nejpozději do 31. 5. 2022.

3. Rozhodnutí o přijetí do domova mládeže

- ředitel školy vyrozumí prostřednictvím vedoucí vychovatelky zákonné zástupce 

nezletilých žáků a zletilé žáky o přijetí – nepřijetí do domova mládeže do 31. 8. 2022

- přihlášky do domova mládeže podané v průběhu školního roku budou vyřizovány 

s přihlédnutím na naplnění kapacity domova mládeže ihned

Zřizovatelem je Středočeský krajStřední odborná škola a 

Střední odborné učiliště, Dubno

Dubno 100, 261 01 Příbram



4. Organizace přijímání do domova mládeže

- žákům přijatým do prvních ročníků školního roku 2022/2023 budou přihlášky 

do domova mládeže zasílány spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu

- prokazatelné předání přihlášek do domova mládeže žákům vyšších ročníků provedou 

skupinoví vychovatelé do 14. 5. 2022

- přihlášky do domova mládeže budou připraveny k osobnímu vyzvednutí u vedoucí 

vychovatelky domova mládeže a na personálním oddělení školy

5. Ukončení umístění v domově mládeže školy v průběhu školního roku

V průběhu školního roku může být ředitelem školy ukončeno umístění žáka v domově

mládeže na základě:

- písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka

- neuhrazení úplaty za ubytování v domově mládeže po dobu dvou měsíců zákonným 

zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem, nerozhodne-li ředitel školy o jiném 

termínu úhrady

- ukončení studia na škole

- vyloučení z domova mládeže podle paragrafu 31, odst. 2 a 4, zákona č. 561/2004 Sb.

       (školský zákon) v plném znění. 

Směrnice nabývá účinnosti od 2. 5. 2022.

                                                                                              Mgr. Milan Lehocký

                                                                                                     ředitel školy    


