Domov mládeže při SUPŠ a VOŠ (ul. Skálova 1603, 511 01 Turnov)
PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA
Přijímání žáků a studentů do domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky
č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění
vyhlášky č. 436/2010 Sb.

1. Obecně platná kritéria pro přijetí do DM SUPŠ a VOŠ
• přihlášky do DM jsou novým žákům zasílány zároveň s vyrozuměním o přijetí ke studiu
v SUPŠ a VOŠ, stávajícím ubytovaným jsou rozdávány během měsíce března, ostatní žáci
či studenti si je pak mohou kdykoliv během školního roku vyzvednout v kanceláři DM
• o přijetí žáka nebo studenta do DM rozhoduje ředitel zařízení na základě přihlášky podané
zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem; přihláška se podává
na každý školní rok
• při umísťování žáků nebo studentů do DM ředitel zařízení přihlíží:
a) ke vzdálenosti jejich bydliště
b) k dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště
c) k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu
2. Kritéria pro přijetí do DM SUPŠ a VOŠ u nově přijímaných žáků a studentů
• věk žáka – přednost mají nezletilí žáci před plnoletými žáky a studenty
3. Kritéria pro přijetí do DM SUPŠ a VOŠ u opakovaně přijímaných žáků a studentů
Zde DM přihlíží k:
• dodržování Vnitřního řádu DM - zejména kázně, pořádku na pokojích, bezpečnostních
předpisů apod.
• dodržování platebních podmínek v uplynulém školním roce
• pořadí odevzdaných přihlášek
4. Termín pro podání přihlášky
• u nově přijímaných žáků nejlépe do konce března (pro možnost přednostního ubytování)
• u opakovaně přijímaných žáků a studentů vždy do konce měsíce dubna
• přihlášky podané jindy v průběhu školního roku jsou vyřizovány postupně podle stavu
naplnění kapacity DM
5. Rozhodnutí o přijetí do DM SUPŠ a VOŠ
• ředitel DM vyrozumí zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty o přijetí
či nepřijetí do DM vždy nejpozději do konce měsíce května
• v rozhodovacím řízení bude přihlíženo k výše uvedeným kritériím
6. Ukončení ubytování v DM SUPŠ a VOŠ
V průběhu školního roku může být ředitelem DM ukončeno ubytování nezletilým žákům nebo
plnoletým studentům na základě:
• písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, zletilého žáka nebo studenta
• ukončení studia
• opakovaného neplacení poplatků
• vyloučení z DM dle § 31, odst. 2 a 4. zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon)
V Turnově dne 8. 1. 2016

Ing. Jana Rulcová, ředitelka DM

