
Domov mládeže a Školní jídelna 

Holečkova 2, České Budějovice,  370 04 

telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 

ID datové schránky: auzdtj5 

e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz 

_________________________________________________________________________________________________________________  

 

Organizační směrnice ředitele k umísťování žáků v domově 

mládeže 

Čl. 1 

Obecné podmínky 

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

účelových zařízeních, rozhoduje o umisťování žáků v domově mládeže ředitelka, po 

projednání v pedagogické radě. 

 

Čl. 2 

Upřesnění kritérií pro umísťování žáků 

Je-li poptávka po ubytování vyšší než ubytovací kapacita DM budou přednostně 

umísťováni žáci kteří: 

 

a)  jsou mladší 18 let, 

 

b) stráví ve veřejné dopravě z místa bydliště do českých Budějovice víc jak 100 min, 

rovněž bude přihlíženo k obtížnosti dopravního spojení a četnosti spojů, 

 

c) prokazatelně vykazují závažné zdravotní důvody k přednostnímu umístění 

v domově mládeže, nutno  doložit potvrzením od lékaře, 

 

d) pocházejí ze složitých sociálních poměrů. Pokud není situace v rodině 

vychovatelům známa, žadatel sociální poměry doloží buď potvrzením příslušného 

orgánu, nebo při osobní schůzce ředitele požádá o zohlednění jím popsané situace, 

 

e) byli již ubytováni v DM a v předchozím školním roce, prokázali sociální 

přizpůsobivost a samostatnost, určitý stupeň ukázněnosti a aktivní účast ve 

volnočasových zájmových aktivitách, jejichž chování bylo v souladu s Vnitřním řádem 

DM a neměli závažné výchovné problémy, 

 

f) jsou žáky škol, které nemají vlastní ubytovací zařízení. 

 



Čl. 3 

Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v DM 

Termín uzávěrky přijímání přihlášek je zvýrazněn v přihlášce a zveřejněn 

na www.dmcb.cz.  Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném DM. 

Ředitel postupuje dle správního řádu, písemně vyrozumí zákonného zástupce žáka o 

umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže, a to nejpozději do 14 dnů 

od konečného termínu pro podávání přihlášek.  

 

Čl. 4 

Organizační postup při umísťování žáků a studentů 

O umístění žáka v jednotlivém patře a pokoji rozhodují vychovatelé. 

V případě uvolnění místa, odřeknutím ubytování již přijatým žákem, ředitel postupuje 

dle správního řádu a na základě zpracovaného pořadníku v souladu s body v čl. č. 2. 

 

Čl. 5 

Ukončení ubytování v DM v průběhu školního roku 

Během školního roku ukončí ředitel žákovi umístění ve školském zařízení pokud: 

 

a) o to požádá písemně zákonný zástupce žáka, nebo zletilý žák, 

 

b) zákonný zástupce nebo zletilý žák opakovaně po dobu dvou po sobě jdoucích 

měsíců neuhradí ve stanoveném termínu úplatu za ubytování nebo stravování, 

 

c) žák přestal být žákem střední školy nebo mu bylo povoleno přerušení studia, 

 

d) žák byl vyloučen z domova podle § 31 odst. 2 a 4, zákona č.561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(viz školský zákon)  

 

V Českých Budějovicích, 29. 4. 2019 

 

Mgr. Lucie Křížová 

ředitelka DM a ŠJ 

http://www.dmcb.cz/

