
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Přelouč 3. května 2021

ROZHODNUTÍ ŘnuITBrn
t5l202l

Stanovuji pravidla k umísťováni žák:ů k ubytování v domově mládeže Cymnázia a Střední
odborrré školy Přelouč pro školní rok202112022.

ředitel Gymnázia a Střední
odborné školy Přelouč

Příloha:
1. Pravidla k umísťování žáků k ubytování v domově mládeže Gymnázia a Střední

odborrré školy Přelouč pro školní rok202112022,
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Část první
úvodní ustanovení

Cl. 1

obecná ustanovení
1. Vnitřní předpis vycházi z ustanovení § 121 zákonaě,56U2004Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), ve znění
pozdějŠích předpisů a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 108/2005 Sb.,

o Školských výchovrrých a ubytovacich zařizeních a školských účelových zařízel,ich,
ve znění pozdějších změn a Vnitřního řáclu dornova mládeže.

2. Vnitřní předpis stanovuje pravidla k umísťovánížáků k ubytování v domově
mládeŽe, organizační posfup, upřesňuje kritéria a závazné termíny pro přijetí
přihlášek k ubytování.

část druhá
Umísťování žáft1 k ubytování

CI.2
Hmotné z ab ezp ečeni, úplata z a v zďělávání a školské služby

1. V souladu s § 122 odst. 2 a § 177 školského zákona poskyfuje domov mládeže žákům
středních škol hmotrr é zab ezp ečení.

2. Hmotné zabezpeČení zahrnuje po dobu pobytu žáků a nezletilých žáků středních škol
ve Škole nebo v domově mládeže školní stravování a dále v případě potřeby
ubytování,

3. Stravování a ubytování podle bodu 2lze poskytnout i zletilým žákům středních škol.
4. Na ubytování v domově mládeže nemá žák nárok.
5. Školrká služba se poskytuje vždy na období jednoho školrrího roku.

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

se sídlem Přelouč, Obránců rníru1025, PSČ 535 01

Příloha č. 1

Pravidla k umísťování žáků k ubytování
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čt. s
Zahájeni, průběh a ukončení přijímaciho íizeni k umístění žáka k ubytování
1. Přijímacířizeni kumístění žákado domovamládeže jezalrájenopodánímnáležitě

vyplněné přihlášky k ubytováni zákonným zástupcem rrezletilého žáka nebo zletilýrn
žákem.

2. Přihláška k ubytováni je zveřejněna na
3. Po zaevidovárrí přihlášky ve spisové službě a zavedení uchazeče do databáze

přijímacího Ťizení rozhodne ředitel po stanoveném termínu pro podání přihlášky
o umístění žákakubytování.

4, Při umísťování žáka do domova mládeže přihlédne ředitel a zohlední:
a) Školu, kterou žák (student) navštěvuje - přednost mají vždy žáci Gymnázia

a Střední odborné školy Přelouč,

b) vzdálenost místa trvalého bydliště od domova mládeže a úroveň dopravní
obslužnosti,

c) zdravotní stav žáka,

d) věk žáka (upřednostnění rrezletilých žáků před zletilými žáky),
e) nároČnost studijního oboru na přípravu na vyučování (sportovní tréninky, rozvrh

hodin ve Škole, koncerty, reprezentace, příprava na maturitní zkoušku aj.).

5. V případě umísťování ubytovaných žáků pro následující školní rok postupuje ředitel
podle doporučení pedagogické racly. Pedagogickárada projedná návrh vychovatele
a umístění nebo neumístění žáka do clomova mládeže. Pedagogická rada má pouze
poradní hlas, Vychovatel ve svém návrhu přihlédne k tomu, zda žák:
a) měl uděleno výchovné opatření,

b) měl nepravidelrrou platební morálku úplaty zaubytování,
6. Ředitel písemně vyrozumizákorrného zásfupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka

o umístěrrí do domova mlácleže zveřejněním pořadí podle přidělených evidenčních
čísel na webu

7. Zákonný zásfupce nezletilého žáka nebo zletilý žák rná právo se osobně ve lhůtě
5 dnů od zveřejnění pořadí vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

B. Ředitel vyrozumí o neumístěnižákaclo domova mládeže písemně.

čt. +
Podání přihlášky a vydání rozhodnutí k umístění

1. UchazeČi o umístění clo domova rnládeže předloží pro následující školní rok
vyplrrěnou a podepsanou přihlášku nejpozději do 31. května.

2. Žák,kteri, podává přihlášku do domova mládeže v průběhu školrrího roku, dokládá
společně s přihláškou i potvrzení o studiu na škole.



O
GV&soš
GvmnážiUm
astředníodborná
škola přelouč

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

se sídlem Přelouč, Obránců miru1025, PSČ 535 01

3. Přihlášky došlé po termínu uvedeném v odst. 1 a v průběhu školního roku budou
vyŤizovány průběžně podle volrré lůžkové kapacity a s ohledem na volnou kapacifu
pokojů na odděleních chlapců a dívek.

4. Pokud počet přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu domova mládeže, nebude
sestavováno pořadí podle bodovaných kritérií.

5. Nejdéle do 30 dnů od stanovenélro termínu v odst. 1 vydá ředitel písemné rozhodnutí
o umístění nebo neumístění žáka k ubytovárrí. U přihlášek přijatýclr po tomto
termínu nebo v průběhu školního roku vydá ředitel rozhodnutí do 30 dnů.

6. Přihláška k umístění do dornova mládeže se podává nakaždý školrrí rok samostahrě,
nevzniká nárok jiŽubytovaných žáků na ubytování v násleclujícím školním roce.

čt. s
Kritéria pro přijetí k umístění žáků do domova mládeže

1. Pokud počet přihlášek překročí lůžkovou kapacitu domova m|ádeže, budou uchazeči
přijímáni rra základě sestaveného pořadníku podle dosažených bodů darrých kritérii
přijímacílro Ťizení, a to do počtu lůžkové kapacity a volných míst na odděleních
chlapcŮ a dívek. Kritéria pro přijetí žáků (studentu)jsou přílohou č. 1 k přihlášce
k ubytování.

2. NeumístěníŽácinad stanovenou kapacifu tvoří pořadí nálrradníků dle dosažených
bodŮ v případě, Že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletiLý žákpotvrdi
písemně, Že na umístění v domově mládeže trvá. V případě odrnítnutí uchazeče
o umístění do domova mládeže bude uchazeč vyřazen z pořadi.

3. PřihláŠky podané po termínu starrovenérn v č1.3 odst. 1, budou vyŤizovány nejdříve

Po usPokojení Žadatelů ze seznamu náhradníků, budou zařazené na konec seznamu
náhradníků podle data doručení.

4. UchazeČi o umístění do domova mládeže mohou podávat přihlášku opakovarrě i po
vydání rozhodnutí o neumístění do domova mládeže.

5. K uvolnění lůžkové kapacity docházi:
a) zpětvzetim přihlášky (uclrazeč písemně prolrlásí, že nechce být ubytován),
b) ukončením ubytování přijatého žáka,
c) nenastoupenímžáka k ubytování k datu přijetí k ubytování.

6. Žákovtje v průběhu školrrího roku ukončeno umístění v domově mládeže, pokud:
a) o to poŽádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletllý žák,
b) zákonný zástupce rrezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neulrradil úplatu

za ubYtování nebo Úplatu za školní stravování ve stanoverrém termínu
a nedohodl s ředitelem domova mládeže jiný termín úhrady,

c) žák přestal být žákem střední školy,
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d) žákovibylo povoleno přerušení vzdělávání,
e) žákbyl vyloučen z domova mládeže,

0 žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která

ubytovanému žákovi poskytuje v zděláv áni,
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Ing. Miíóslav Pavlata
ředitel Gymnázia a Střední
odborné školy Přelouč
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Příloha č. 1 k hlášce k ubvtování
žak:

Datum narození:
Bydliště - ulice:
Obec, PSČ:

kritérium Počet
bodů

Označte
křížkem

1. Věk žáka k 1. 9. žák mladší16let 20
žák mladší17let 10

žák mladší 18 let 5

zletili 0
2. Žákse speciálními

vzdělávacími potřebami
doložit potvrzením školského
poradenského pracoviště

5

J. Dopravní obslužnost do 30 minut 5

do 45 minut 10

do 60 minut 20

více jak 60 minut 30
4. vzdálenost trvalého

bydliště žákaodmísta
vzdělávání

do 20 km 0

do 30 km 10

do 50 km 20

do 70 km 30

do 90 km 40

nad 90 km 50
5. Počet přestupů z místa

trvalého bydliště
pílme Spo]enl 0

1x 10

2x 20

3xavíce 30
6. Žáci,kterym bylo

v aktuálním školním roce
uděleno kázeňské opatření

podrníněné vyloučení -20
vyloučení -30

7. Žákbadevykonávat ve
školním roce maturitní
zkoušku

10

Celkem bodů

Prohlašuji, že jsem uvedVa přesné, pravdivé a úplné údaje.

Datum a podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka:


