
Kritéria pro přijímání k ubytování na Domově mládeže GPOA Znojmo školní rok 2023/2024  

DM přednostně umisťuje pouze žákyně GPOA Znojmo, ubytování však není nárokové a zájemkyně je 

povinna každoročně podat přihlášku k umístění do DM.  

Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném našim 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 na DM odevzdají přihlášku v kanceláři DM.   

Přijímání žákyní na ubytování v DM v průběhu roku (tedy mimo termín oficiálního přijímacího řízení) je 

ovlivněno aktuální volnou kapacitou ubytovacích lůžek na DM.   

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity školského zařízení (116 lůžek), budou 

přednostně umísťovány žákyně, které dle níže uvedených kritérií, získají vyšší počet bodů. Kritéria jsou 

podrobně rozpracována ve Směrnici o umisťování žákyní v DM (přístupná na webu GPOA). 

1. Věk uchazečky k datu 1. 9. 2023 -  max. 4 body    

   

2. Vzdálenost a dopravní obslužnost trvalého bydliště od DM -  čas strávený v prostředcích 

veřejné hromadné dopravy  při dojíždění – max. 8 bodů 

 

3. Sociální poměry uchazečky – maximální počet bodů 2.  Uchazečka doloží potvrzením 

příslušného úřadu.                

   

4. Zdravotní stav a důvody uchazečky -  maximální počet bodů 2. Nutno doručit lékařské 

doporučení.   

 

5. Uchazečky talentované, zařazené do programu JCMM /Jihomoravské centrum pro 

mezinárodní mobilitu/ podpory talentů nebo jiných organizací a programů vyžadujících 

soustavnou přípravu talentované a nadané mládeže, členky vrcholového sportu na úrovni ČR. 

Toto kritérium je podmíněno doložením dokladu. Maximální počet bodů 10.   

      

6. Náročnost studijního oboru a přípravy na vyučování. – max. 4 body. 

 

7. Hodnocení chování ubytované žákyně v domově mládeže GPOA v předchozím školním roce 

–  kritérium bude uplatněno opakovaném přijímání žákyní vyšších ročníků, zohledňují se 

udělená závažná výchovná opatření. 

 

 

V případě rovnosti bodů se lépe umístí uchazeč, který splní následující podmínky: 

a, je nižšího věku – tj. upřednostnění neplnoletých žákyní 

b, vzdálenost a dopravní obslužnost jeho bydliště mu znemožňuje každodenní dojíždění do výuky 

   

Rozhodnutí o umístění či neumístění žákyně do domova mládeže bude žadatelům doručeno nejpozději 

dne 15 června 2023.     

  

  

Datum: 31. 1. 2023   

Mgr. Pavel Kolář -  ředitel školy   


