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Směrnice k umísťování žáků a studentů v Domově mládeže při OA, HŠ a SOŠ Turnov 

 
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 
rozhoduje ředitel domova mládeže, jehož činnost vykonává Domov mládeže při OA, HŠ a SOŠ 28. 
října 584, Turnov.  
 

Při umísťování žáka nebo studenta se 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 
nebo zletilým žákem do 31. května na každý školní rok.  
 

Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o neumístění 
do domova mládeže nejpozději do 30. června.  
 

 
2. Upřesnění kritérií pro umístění  

 

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou 
přednostně umístěni žáci a studenti, kteří:  
a) vyplní body v tiskopisu Kritéria ubytování a získají tak potřebné body k ubytování (viz. body b), 
c), d), e), f)) 
b) pocházejí ze složitých sociálních poměrů (žadatel doloží potvrzením od příslušného orgánu)  
c) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění v domově mládeže potvrzením od lékaře  
d) jsou mladší 18 let  
e) stráví v prostředcích hromadné dopravy při dojíždění dlouhý čas, přihlédne se též ke složitosti 
dopravního spojení a k četnosti spojů  
f) byli ubytováni na domově mládeže v předchozím školním roce a prokázali sociální 
přizpůsobivost, stupeň ukázněnosti a aktivní účast na výchovném programu  
 

3. Organizační postup při umísťování žáků a studentů  
 

Distribuce přihlášek:  
a) zájemcům o ubytování v domově mládeže z řad budoucích prvních ročníků budou přihlášky  
rozdány zákonným zástupcům při odevzdávání zápisových lístků na daném sekretariátu 
b) žákům a studentům, ubytovaným na domově mládeže přihlášky předají skupinoví vychovatelé 
nejpozději do 30. dubna  
c) přihlášky k ubytování jsou veřejnosti přístupné na recepci domova mládeže k osobnímu 
vyzvednutí nebo ke stažení na webových stránkách školy  
d) skupinoví vychovatelé předají návrhy na umístění či neumístění podle odst.2. do 10. června 
vedoucímu vychovateli, ten po jejich projednání na poradě vychovatelů neprodleně oznámí své 
stanovisko řediteli  
e) při odřeknutí ubytování již přijatým žákem nebo uvolnění místa během školního roku se k 
naplnění volného místa v případě více přihlášek postupuje opět dle odst.2.  
 
 
V Turnově, 1.2.2023    Ing. Eva Antošová, ředitelka OA,HŠ a SOŠ Turnov 


