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PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO DOMOVA MLÁDEŽE 

 

 

a) Termín pro podání přihlášky do domova mládeže  do 05. 06. 2020 

 

b) Termín přijímacího řízení do domova mládeže        15. 06. 2020 

 

c) Zveřejnění výsledku přijímacího řízení         16. 06. 2020 

 

 

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

nebude vypisováno 2. kolo přijímacího řízení. 

 

Umísťování žáků nebo studentů do DM se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších 

právních předpisů. Budova DM není bezbariérová, tj. nesplňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

O umístění uchazeče do DM rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zletilým 

uchazečem či zákonným zástupcem nezletilého uchazeče. 

 

Přednostně budou v DM ubytováni uchazeči ze Střední školy gastronomie a farmářství 

Jeseník a středních škol zřízených Olomouckým krajem a budou  přijímáni do naplnění 

ubytovací kapacity dle těchto kritérií: 

 

a) Žáci Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, kteří v DM byli ubytování 

v předchozím školním roce, a to v pořadí od nejmladších po nejstarší. 

 

b) Žáci Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, kteří žádají o ubytování v DM poprvé, 

v pořadí: žáci se znevýhodněním (§16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále ostatní žáci od 

nejmladších po nejstarší. 

 

c) Žáci ostatních středních škol, kteří žádají o ubytování v DM poprvé, v pořadí: žáci se 

znevýhodněním (§16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.) a dále ostatní žáci od nejmladších po 

nejstarší. 

 

O umístění/neumístění uchazeče k ubytování v DM rozhoduje ve výjimečných případech 

ředitel školy. 

 

Nepřijati k ubytování budou ti žáci, kteří byli z ubytování vyloučeni pro hrubé porušení 

vnitřního řádu DM. 
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Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení o umístění do DM pod registračními čísly 

uchazečů následující den po přijímacím řízení na veřejně přístupném místě v budově školy a 

způsobem, umožňujícím dálkový přístup na www.sosjesenik.cz. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí k ubytování bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých 

uchazečů odesláno poštou do vlastních rukou. 

 

Odvolací řízení 

Proti rozhodnutí ředitele školy o umístění/neumístění žadatele k ubytování v domově mládeže 

se lze odvolat dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, 

do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru školství a 

mládeže, podáním učiněným prostřednictvím Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník, 

U Jatek 916/8. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni 

doručení/převzetí písemného vyhotovení rozhodnutí. 

 

 

 

 

V Jeseníku dne 22. 04. 2020 

 

 

 

 

PhDr. Silvie Pernicová v.r. 

ředitelka 

 

http://www.sosjesenik.cz/

