
 

 

 

Přijímání na ubytování do Domova mládeže  se řídí vyhláškou 108/2005 sb. (Vyhláška o školských výchovných a 
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních),  zákonem 500/2004 sb. (Správní řád) a zákonem 561/2004 

sb. (Školský zákon). Stanovená kritéria pro přijímání jsou v souladu s výše uvedenou právní normou a ubytovacím 
řádem Domova mládeže  9. května 228, Kamenický Šenov. 

 
 

Pokyny pro uchazeče pro přijetí k ubytování 
do Domova mládeže 9. května 228, Kamenický Šenov (dále jen DM KŠ). 

 
1. Uchazeč o ubytování na DM KŠ odevzdá vyplněnou přihlášku a povinné přílohy do 1. 5. 2023 na 

adresu Domov mládeže, 9. května 228, Kamenický Šenov 47114. Pozdě odevzdané přihlášky 
nebudou přijaty (DM KŠ přijímá přihlášky s podacím razítkem ČP s datem 1.5.2023). 

2. V případě chybějící dokumentace bude uchazeč vyzván k jejímu doplnění do stanoveného termínu. 
Termín stanoví DM KŠ. 

3. Povinné přílohy: 
a. Kritéria hodnocení pro přijetí – sečtené bodové hodnocení jednotlivých kritérií 
b. Doložení dojezdového času z místa trvalého bydliště do Kamenického Šenova (výjezd 

z www.idos.cz. 
4. Nepovinné přílohy: 

a. Potvrzení příslušného orgánu o potřebě ubytování v souvislosti kritériem č. 3: „Sociální poměry 
spojené s výchovou žáka“ 

b. Potvrzení lékaře o potřebě ubytování v souvislosti kritériem č. 4: „Zdravotní stav“ 
5. DM KŠ vyhodnotí podané přihlášky do třech pracovních dnů a informuje přijaté uchazeče. 

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému se lze odvolat do 15 
dnů od přijetí rozhodnutí. 

6. DM KŠ rozhodne o přijetí na základě posouzení kritérií v příloze č.1.  
7. „Přihlášku“ a povinnou příloha č. 1 „Kritéria pro přijetí“ si lze vyžádat osobně na DM KŠ. 

Ubytovaným žákům budou předány vedením DM KŠ. Budoucí žáci 1. ročníku budou kontaktováni 
vedením DM KŠ a bude jim přihláška a příloha č.1 zaslána poštou na korespondenční adresu 
uvedenou v přihlášce ke studiu. 
 

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení 
 
10. 3. 2023  Výzva pro podání přihlášek k ubytování      
1. 5. 2023  Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže        
Od 3. 5. 2022  Potvrzení zaevidování přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně, telefonicky, na 
sdělené elektronické adresy) 
do  10. 5. 2023  Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí 
13. 5. 2023  Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti, 
zveřejněním na stránkách školy v sekci „Domov mládeže“ 
do 17. 5. 2022  Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 
do 31. 5. 2022  Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování 
Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. Bude aktualizováno na 
stránkách školy v sekci Domov mládeže 

 

http://www.idos.cz/

