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Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace spravuje pro své žákyně Domov 
mládeže GPOA Znojmo. Za účelem poskytnutí informací zákonným zástupcům a zletilým 
žákyním o způsobu umístění žákyní v DM vydává tento dokument. 
 
DM přednostně umisťuje žákyně GPOA Znojmo. Ubytování však není nárokové a zájemce je 
povinen každoročně podat přihlášku k umístění do DM. Uvedenou kapacitu (116 ubytovaných 
žákyní) nelze překročit.  

 

 

Čl. 1   Obecné podmínky 
 
Dle § 4 Vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 
školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů: 
 
„(1) Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel domova ke vzdálenosti místa jejich 
bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. 
(2) O umístění žáka nebo studenta do domova rozhoduje ředitel domova na základě přihlášky podané 
zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem. Zákonný zástupce nezletilého 
žáka, zletilý žák nebo student podává přihlášku na každý školní rok. 
(3) Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel domova a informuje o něm studenta, zletilého 
žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka; termín se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
(4) Ředitel domova písemně vyrozumí studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého 
žáka o umístění nebo neumístění do domova.“ 

 
 
Čl. 2  Závazné termíny k průběhu řízení o umístění žáků v domově mládeže 
 
Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením, tedy DM při GPOA 
Znojmo, musí být na adresu GPOA Znojmo doručena v listinné podobě nejpozději 31.  května 
– každoročně. Žákyně žádající o opakované přijetí do DM odevzdají přihlášku v kanceláři DM. 
Na přihlášky doručené po termínu nebude brán zřetel. 

V případě, že poptávka po ubytovací službě přesáhne ubytovací kapacitu, bude postupováno 
dle § 4 Vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 
školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že budou uplatněna 
kritéria přijímacího řízení. Rozhodnutí o umístění či neumístění žákyně do domova mládeže 
bude žadatelům odesláno vždy nejpozději 20 června. 
 
Přijímání žákyní k ubytování v DM v průběhu školního roku (tedy mimo termín oficiálního 
přijímacího řízení) je ovlivněno aktuální volnou kapacitou lůžek. 

Žádáme zákonné zástupce žákyní přijatých k ubytování v DM a přijaté zletilé žákyně, aby nás 
co nejdříve informovali, rozhodnou-li se do DM nenastoupit. 
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Čl. 3 Upřesnění kritérií pro umísťování žákyní 

Pro naplnění požadavku odstavce 1 § 4 Vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovujeme následující postup: 

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity školského zařízení, tj. 116 
žákyní, budou přednostně umísťovány žákyně, které  

a) pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což doloží buď potvrzením příslušného orgánu, 
nebo podají řediteli písemnou žádost o zohlednění rodinné sociální situace  

popis situace bodové ohodnocení 

sociální situace podložená potvrzením příslušného orgánu 4 

uznaná obtížná sociální situace - individuální žádost o posouzení 
sociální situace předložená řediteli školy 

3 

obecně ztížená sociální situace (nekompletní rodina, …) 2 

bez složitých sociálních poměrů 1 

 

b) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění ve školském zařízení potvrzením od 
lékaře - přiložit k přihlášce do DM, 

popis zdravotních problémů bodové ohodnocení 

zdravotní problém podložený potvrzením s doporučením od 
příslušného lékaře  

4 

uznaný zdravotní problém - individuální žádost o posouzení 
předložená řediteli školy 

3 

uznaný zdravotní problém - bez žádosti o posouzení předložené 
řediteli školyi (celiakie, astma, …) 

2 

bez zdravotních problémů 1 

 

c) jsou mladší a nezletilé,  

věk k 1. 9.  příslušného školního roku bodové ohodnocení 

do 16 let 4 

do 17 let 3 

do 18 let 2 

zletilé žákyně 1 

 

d) stráví delší dobu v prostředcích hromadné dopravy a jejich spoje nejedou přímo, 

vzdálenost bydliště bodové ohodnocení 

nad 100 km 4 

do 100 km 3 

do 75 km 2 

do 35 km 1 
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počet přestupů a čas strávený v dopravním prostředku bodové ohodnocení 

déle než 2 hodiny – počet přestupů nerozhoduje 4 

déle než 1 hodinu – minimálně 1 přestup 3 

déle než 1 hodinu – bez přestupu 2 

méně než hodinu – počet přestupů nerozhoduje 1 

 

e) byly ubytovány v domově mládeže v předchozím školním roce, prokázaly sociální 
přizpůsobivost a aktivně se zapojily do společenského života v domověii, 

popis situace  bodové 
ohodnocení 

bezproblémové 
chování a dlouhodobý 
aktivní přístup 
k činnostem v DM 

pravidelně se zapojují do zájmových aktivit v DM, 
reprezentují DM na veřejnosti zapojením se do 
akcí, chovají se v souladu se společenskou 
normou a VŘ, jsou přátelské vůči vrstevníkům  

byla jim udělena pochvala třídního učitele či 
ředitele školy navržená vedoucí vychovatelkou 

4 

bezproblémové 
chování a aktivní 
přístup k činnostem v 
DM 

pravidelně se zapojují do zájmových aktivit v DM, 
chovají se v souladu se společenskou normou a 
VŘ, jsou přátelské vůči vrstevníkům 

3 

bezproblémové 
chování v DM 

 1 

problémy s chováním 
a přizpůsobením se v 
DM 

jedná se o závažné, 
opakované porušení VŘ, 
kdy už slovní napomenutí 
vychovatelkou v rámci 
běžného výchovného 
působení není 
respektováno 

porušování  VŘ DM – dokladované záznamem o 
udělení výtky vychovatelkou (ústní výtka, dopis 
zákonným zástupcům) 

-10 

porušování VŘ DM – dokladované udělením 
sankčního opatření (důtka, podmínečné 
vyloučení, vyloučení  z DM) 

-20 

 

f) jsou talentované, zařazené do programu podpory talentů JCMM, sportovní reprezentantky 
alespoň na republikové úrovni aj. Uplatnění tohoto kritéria je podmíněno doložením dokladu 
konkrétní organizace.  

žákyně zařazené do programu podpory talentů 10 

 
Výčet informací k posouzení výše uvedených kritérií je součástí přihlášky do DM, jeho 
řádné vyplnění a doložení je v pravomoci zákonných zástupců či zletilých žákyní. 
Výjimky posuzované vychovatelkami jsou uvedeny. 
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Čl. 4 Organizační postup při umísťování žákyní 

a) Distribuce přihlášek: 

Zájemcům z řad zákonných zástupců žákyní přijímaných do 1. ročníků GPOA Znojmo budou 
distribuovány přihlášky střední školou. Obdrží je spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu na 
GPOA Znojmo. 
Ostatním žadatelům jsou přihlášky dostupné k osobnímu vyzvednutí na vrátnici DM GPOA, 
Alšova 16, Znojmo nebo dálkovým přístupem na webu školy www.gpoa.cz 
 
b) Zjištění o plnění podmínek k umístění žákyní v DM (uplatnění kritérií přijímacího 
řízení): 

Za uplatnění kritérií přijímacího řízení u žákyní nastupujících do prvních ročníků odpovídá 
vedoucí vychovatelka.  

Za uplatňování kritérií u žákyní, které již v DM pobývaly, odpovídají skupinové vychovatelky.  
Ty předají vedoucí vychovatelce návrhy na umístění či neumístění žákyní podle čl. 3 do 5. 
června. Návrh projedná porada vychovatelek nejpozději 10. června a sdělí neprodleně řediteli 
své stanovisko. 

Vedoucí vychovatelka odpovídá za vypracování pořadníku odmítnutých žadatelů, kterým bude 
nabídnuto ubytování v domově, uvolní-li se místo - po 20. červnu. 

 

Čl. 5  Ukončení ubytování v domově mládeže v průběhu školního roku 

Dle § 4 odst. 5 Vyhlášky 108/2005 – v průběhu školního roku ukončí ředitel žákyni umístění v 
domově, pokud: 

a) o to požádá písemně zákonný zástupce žákyně, nebo zletilá žákyně nejpozději do 20. 
dne  předchozího měsíce, kdy ukončí ubytování, 

b) zákonný zástupce nebo zletilá žákyně opakovaně (2krát) neuhradí úplatu za ubytování nebo 
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelem školského zařízení na jiném 
termínu úhrady, 

c) žákyně přestala být žákyní střední školy (GPOA Znojmo), nebo jí bylo povoleno přerušení 
studia, 

d) žákyně byla vyloučena z domova podle § 31 odst. 2 a 4 Zákona č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  

e) žákyně se přestěhovala do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, která 
ubytované žákyni poskytuje vzdělávání. 

 

 Ve Znojmě dne 31. 1. 2021 

RNDr. Leoš Gretz 
ředitel GPOA Znojmo 

 
 
 

i Týká se žákyní v minulosti ubytovaných v DM – posouzení situace vychovatelkou je možné na základě  
zkušenosti s kontaktem se žákyní i rodiči 
ii Posuzují vychovatelky na základě pedagogické dokumentace DM. 

                                                           


