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Domov mládeže K. H. Borovského 1267, Sokolov 

 

Kritéria pro přijetí k ubytování do domova mládeže na školní rok 

2021/2022 
 

Přihlášku do domova mládeže (dále jen DM) podávají zákonní zástupci žáka, nebo zletilý žák  

po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. O umístění vyrozumí ředitelka školy písemně 

zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka. Umístění do domova mládeže platí pro 

bezprostředně následující školní rok. Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok.  

  

Termín pro podání přihlášky k ubytování  

1. kolo do 31. května 2021  

2. kolo do 30. června 2021   
 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení   

1. kolo 10. 6. 2021 

2. kolo 26. 8. 2021 

 

Bude-li naplněna kapacita domova mládeže (dále jen DM) již v 1. kole přijímacího řízení, 

nebude vypisováno 2. kolo přijímacího řízení. Bude-li naplněna kapacita ve 2. kole přijímacího 

řízení, nebude vypsán mimořádný termín.  

O přijetí k ubytování a umístění žáka rozhoduje ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, 

příspěvková organizace podle §164 odst. 1 písm. a)zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

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

účelových zařízeních, v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění. 

 

 

Podle § 4, odst. 1, vyhlášky č. 108/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 436/2010 se při umisťování 

žáků do domova mládeže přihlíží: 

 

Žáci jsou umísťováni do naplnění ubytovací kapacity domova mládeže v tomto pořadí:  

 přednostně, jsou-li žáky  Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 

 věk žáka (přednost mají nezletilí před plnoletými), 

 ze zdravotních důvodů,  

 sociální poměry žáka (na základě písemné žádosti, doložení úředním potvrzením 

příslušných orgánů nebo OSPOD), 

 žáci ostatních středních škol, 

 žáci, jejichž zákonní zástupci dlouhodobě pracují v zahraničí,  

 nadaní, zapojení do činnosti sportovních klubů, 

 ostatní dojíždějící, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby 

potřebné k dojíždění a obtížnosti dopravního spojení.  
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Nepřijatí k ubytování budou ti žáci: 

 

 kteří již byli v domově mládeže ubytováni a opakovaně porušili vnitřní řád domova 

mládeže (dále jen VŘDM) nebo byli z ubytování vyloučeni pro hrubé porušení VŘDM, 

 

 kteří neuhradili platby za ubytování a stravu ve stanoveném termínu.  

 

 

Ředitelka školy  zveřejní seznam přijatých žáků po termínu přijímacího řízení  k ubytování 

v domově mládeže na veřejně přístupném místě v prvním patře budovy DM, na telefonním čísle 

775 751 160 a způsobem umožňující dálkový přístup na www.zivnostenska-sokolov.cz 

 

Proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí žadatele k ubytování na DM je možné podat 

odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 

Písemné rozhodnutí o umístění k ubytování si zletilý žáci nebo zákonní zástupci nezletilých 

žáků mohou vyzvednout osobně ve vychovatelně.  

 

Rozhodnutí o neumístění k ubytování bude zletilým žákům nebo zákonným zástupcům 

nezletilých žáků odesláno poštou do vlastních rukou.  
 

 

 

Použité zkratky:  DM  - Domov mládeže 

    VŘDM - Vnitřní řád domova mládeže  

   OSPOD - Orgán sociálně – právní ochrany dětí  

 

  

Mgr. Ilona Medunová 

ředitelka školy  
 

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/
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