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Pravidla a podmínky 

k umísťování žáků a studentů v Domově mládeže 

Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 

Čichnova 982/23 

 

 

čl. 1 

Obecná ustanovení 

1) Umisťování žáků a studentů (dále jen žáci) v domově mládeže vychází z ustanovení § 121 

zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění a jeho provádějícího právního předpisu vyhlášky 108/2005 

Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení a školských účelových zařízeních, 

v platném znění.  

2) Domov mládeže ubytovává žáky Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, 

žáky jiných středních škol a studenty VOŠ, kteří mohou své přijetí doložit potvrzením o 

vzdělávání na příslušné škole. 

3) V konkrétních případech může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy. 

4) Ubytování v domově mládeže není nárokové. 

 

čl. 2 

Kritéria pro umisťování žáků do domova mládeže 

Kapacita domova mládeže je 695 lůžek. Domov mládeže je postupně naplňován na základě pořadí 

přijatých přihlášek.  

Překročí- li poptávka žáků možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou přednostně 

umísťováni: 

- žáci Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p. o. 

- žáci jiných středních škol 

- studenti VOŠ 

- individuálně jsou posuzovány žádosti žáků, kteří 

- společně s přihláškou přikládají doporučení školského poradenského 

pracoviště 

- pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což dokládají buď potvrzením 

příslušného orgánu, nebo požádají písemně ředitelku školy o zohlednění jimi popsané 

situace  

 - doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění v domově mládeže 

potvrzením od lékaře (přiložit k přihlášce k ubytování na domov mládeže) 

Kapacita domova mládeže umožňuje přijetí naprosté většiny uchazečů o ubytování.  

čl. 3 

Termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže 

1) Přihlášky k ubytování a stravování je možno podávat v průběhu celého školního roku do 

naplnění kapacity domova mládeže. 

2) V případě, že není naplněna kapacita domova mládeže, lze přihlášky k umístění do domova 

mládeže podávat i v období hlavních prázdnin s tím, že správní řízení spojené s přihláškami 

podanými v době hlavních prázdnin, (včetně termínů odeslání rozhodnutí o umístění nebo 
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neumístění žáka – studenta, uzavíraných smluv atd.) je omezeno provozem organizace. 

V případě naplnění kapacity domova mládeže bude tato informace zveřejněna na webových 

stránkách školy. 

čl. 4 

Zahájení, průběh a ukončení přijímacího řízení k ubytování 

1) Přijímací řízení k umístění žáka do domova mládeže začíná podáním řádně vyplněné „Přihlášky 

k ubytování a stravování“. Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo 

student VOŠ buď na podatelně školy nebo ji zašle poštou na adresu školy, případně ji pošle 

cestou datové schránky. 

2) Přihláška k ubytování je zveřejněna ke stažení na webových stránkách školy                         

(www.cichnovabrno.cz) v sekci Domov mládeže. V případě zájmu je možno si přihlášku 

vyzvednout na hlavní vychovatelně domova mládeže nebo v informačním centru. 

3) U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné společně s přihláškou k ubytování a 

stravování, nejpozději však dodatečně do 17. 8. 2020, předložit ze školského poradenského 

zařízení „Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve školském 

zařízení „ (Viz. Příloha č. 5 B k vyhlášce č. 27/2016 Sb. v platném znění) Tento dokument 

poskytuje informace o zdravotním stavu žáka, charakteru jeho speciálně vzdělávacích potřeb a 

doporučení pro požadovaný rozsah služeb poskytovaných pedagogickými pracovníky domova 

mládeže. Jedná se o jiný dokument, než který je předkládán škole, na kterou se žák hlásí. 

4) Pro příslušníka jiného státu platí stejné podmínky pro umisťování v domově mládeže jako pro 

občana České republiky. Při umístění cizinců v domově mládeže se navíc postupuje v souladu 

zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. 

5) O umístění žáka rozhoduje ředitelka školy. Škola písemně vyrozumí zákonné zástupce 

nezletilého žáka, zletilého žáka nebo studenta o výsledku rozhodnutí.   

6)  S žáky přijatými k ubytování škola následně uzavře „ Smlouvu o ubytování a stravování“ na 

období školního roku.  

7) Při rozhodování o konkrétním umístění žáka v rámci domova mládeže (patro, pokoj) je 

přihlíženo k možnostem organizace, k druhu školy, kterou žák navštěvuje, místu trvalého 

bydliště, ročníku studia, případně k dalším aspektům, které mají žáci společné a kde je 

předpoklad kvalitního a bezproblémového soužití na pokojích. 

Žáci mají možnost vyjádřit v podaných přihláškách požadavek na společné ubytování 

s konkrétním žákem (žáky).  

8) Dívky jsou ubytovány odděleně od chlapců v samostatných buňkách nebo samostatných 

patrech. 

9)  Zletilí žáci a studenti mohou při splnění stanovených podmínek požádat ředitelku školy o 

ubytování v domově mládeže o víkendech, státních svátcích a vedlejších prázdninách. 

10) Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud: 

- o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student 

v souladu se Smlouvou o ubytování a stravování 

- zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu 

za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s 

ředitelem školy jiný termín úhrady, 

- žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy, 

- žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

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

ubytovanému žákovi poskytuje vzdělání, 

- žákovi bylo ukončeno ubytování výchovným opatřením na základě Školního řádu 

 

 

http://www.cichnovabrno.cz/
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V Brně dne 6. 4. 2020 

 

 

Ing. Olga Hölzlová 

   ředitelka školy 

 


