Pravidla umísťování žáků a studentů do domova mládeže a podmínky
ukončení pobytu v domově mládeže
Domov mládeže SŠZ a VOŠ Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim 537 60
I. Obecné podmínky

Podle § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a
školských účelových zařízeních o umísťování žáků a studentů v domově rozhoduje ředitel.
Toto rozhodnutí se vydává vždy na jeden školní rok a není správním aktem.
Ubytování v DM není pro žáky nárokové.
Přihlášku na DM podává zákonný zástupce žáka nebo žák, pokud je zletilý.
II. Kritéria platná pro umístění žáků, studentů

(1) Žák nebo student je umístěn do domova mládeže na základě podané přihlášky k
ubytování na daný školní rok zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem
nebo studentem
(2) Přihláška se podává na každý školní rok
(3) Přihlášení k ubytování lze učinit i v průběhu školního roku
(4) U nově nastupujících žáků je zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo
student vyrozuměn písemně do 15. 7.
(5) V případě výraznější poptávky po ubytování bude omezeno přijímání studentů třetích
ročníků VOŠ a žáků starších osmnácti let
(6) Přednost mají žáci a studenti SŠZ a VOŠ Chrudim
III. Pravidla pro ubytování

Žáci a studenti jsou ubytováni v domově mládeže ve dnech školního vyučování a jsou povinni
řídit se Vnitřním řádem domova mládeže. Domů odjíždějí v pátek po vyučování, případně
prázdnin ve dnech určených před prázdninami, nejpozději do 15:00 hodin a přijíždějí v neděli
večer nebo v den před zahájením vyučování od 18:00 do 22:00 hodin, v případě dobrého
spojení v pondělí či v den vyučování.
Stravování mají žáci a studenti zajištěno ve školní jídelně umístěné v budově domova
mládeže.
IV. Podmínky ukončení pobytu v domově mládeže

Žákovi, studentovi může být v průběhu školního roku ukončeno ubytování:
(1) Pokud o to písemně požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo student
(2) Není-li opakovaně v daném termínu uhrazena úplata za ubytování
(3) Žák/student přestal být žákem/studentem školy nebo mu bylo povoleno přerušení
studia

(4) Žák/student byl vyloučen z domova mládeže pro porušování Vnitřního řádu DM a
ředitel rozhodl podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. j), § 183 odst. 1 a § 31 odst. 2 a
4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů o vyloučení žáka z ubytování
(5) Žák /student složí maturitní nebo závěrečné zkoušky

