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Vnitřní předpis k umísťování žáků a studentů v Domově 
mládeže, internátu a školní jídelně, Hradec Králové, Vocelova 1469/5                             

ve školním roce 2022/23 

I. Obecná ustanovení 

Vnitřní předpis vychází z ustanovení § 121 a 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění      

a § 4 jeho provádějícího právního předpisu vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských                              

a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění. 

Vnitřní předpis stanovuje pravidla k umisťování žáků a studentů v domově mládeže                             

a internátu, organizační postup, upřesňuje kritéria a závazné termíny pro přijetí přihlášek 

k ubytování a jejich vyhodnocování, oznamování v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 

správní řád., v platném znění. 

O přijetí žáka do školského ubytovacího zařízení rozhoduje ředitelka Domova mládeže, 

internátu a školní jídelny, jehož činnost vykonává Domov mládeže, internát a školní jídelna, 

Hradec Králové, Vocelova 1469/5. 

Podmínkou přijetí do školského ubytovacího zařízení je studium na škole, která je součástí 

vzdělávací soustavy ČR (střední odborná škola, gymnázium včetně víceletého, speciální 

odborná škola, praktická škola, střední odborné učiliště, vyšší odborná škola nebo jazyková 

škola, výjimečně i základní škola). Nepatří sem např. instituce, které poskytují vzdělávací 

služby na základě živnostenského listu.  

Do internátu jsou zařazováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou pro 

jejich přijetí je doložení doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-

psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), že vyžadují speciální péči 

formou podpůrných opatření dle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  

Ubytování se poskytuje vždy na období jednoho školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. 

Žákům ubytovaným na pracovišti Vocelova zajišťujeme také stravování. Pro žáky ubytované                          

na pracovištích Hradecká a J. Masaryka stravování nezajišťujeme. Žáci se mohou samostatně 

registrovat k odběru stravy ve školní jídelně v ulici Hradecká 1219, tel. 495 511 046 - 

www.jidelnahradecka.cz. 

Na ubytování v DM nemá žák střední školy nebo student vyšší odborné školy právní nárok.  

Ke stanovení výše úplaty za poskytování vzdělávání a školské služby je vydáván ceník 

školských služeb. 

II. Zahájení a řízení k umístění žáka a studenta do školského zařízení 

Náležitě vyplněnou přihlášku k ubytování zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo 

zletilým žákem lze podat ve stanovených termínech prostřednictvím: 

- podatelny školského zařízení  

- poštou na adresu uvedenou na přihlášce (Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové) 

http://www.jidelnahradecka.cz/
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- elektronické komunikace ve formátu PDF: e-mail: prihlaska@dmhk.cz s následným 

doručením originálu přihlášky v listinné podobě s podpisy 

- datové schránky: ID datové schránky: 49mybsp  

- přihláška k ubytování a stravování je zveřejněna na: www.dmhk.cz 

Závazný termín pro podání přihlášek ve školním roce 2022/23: 

- uzávěrka přihlášek do 31. května 2022. 

Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném školským zařízením. 

Přihlášky došlé po výše uvedených termínech budou vyřizovány v průběhu školního roku 

podle volné lůžkové kapacity na jednotlivých pracovištích školského zařízení. 

Žák nebo student, který podává přihlášku do domova mládeže či internátu, dokládá spolu 

s přihláškou k umístění i potvrzení o studiu. 

III. Upřesnění kritérií pro umísťování žáků k ubytování 

Po zaevidování přihlášky ve spisové službě a zavedení uchazeče do databáze přijímacího 

řízení pro školní rok 2022/23 po stanoveném termínu pro podání přihlášek o umístění žáka 

nebo studenta k ubytování bude rozhodnuto o rozmístění žáků na jednotlivé budovy. 

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity školského zařízení, budou 

přednostně umisťováni žáci, kteří: 

a) pocházejí ze složitých sociálních poměrů, což žadatel doloží buď potvrzením příslušného 

orgánu, nebo požádá písemně ředitelku o zohlednění jím popsané situace, 

b) doloží zdravotní důvody k přednostnímu umístění ve školském zařízení potvrzením                  

od lékaře (přiložit k přihlášce do domova mládeže a internátu) 

c) jsou mladší - posuzuje se současně s kritériem pod bodem a) sociální důvody, uplatnění 

tohoto kritéria není třeba dokládat žádostí (upřednostnění před žáky staršími 18 let), 

d) stráví v prostředcích veřejné dopravy při dojíždění z místa bydliště více než 60 minut             

(u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být přepravní doba i kratší), bude 

přihlíženo též ke složitosti dopravního spojení a četnosti spojů, 

e) byli ubytováni v domově mládeže a internátu v předchozím školním roce a prokázali 

sociální přizpůsobivost a aktivitu v životě školského zařízení (stupeň ukázněnosti                       

a aktivní účast na výchovném programu). 

IV. Ukončení přijímacího řízení do školského zařízení 

Ředitelka vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka a zletilého žáka o umístění nebo 

neumístění do domova mládeže a internátu nejpozději do 1. července 2022 (elektronické 

doručení). Rozhodnutí ředitelky o umístění či neumístění v domově mládeže a internátu 

podléhá správnímu řízení. 

Seznam přijatých žáků pod přidělenými evidenčními čísly bude též zveřejněn na webových 

stránkách školského zařízení www.dmhk.cz.  

mailto:prihlaska@dmhk.cz
http://www.dmhk.cz/
http://www.dmhk.cz/
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Neumístění žáci nebo studenti nad stanovenou kapacitu tvoří pořadí náhradníků, pokud 

zákonný zástupce nebo zletilý žák potvrdí písemně, že na umístění ve školském zařízení trvá. 

Za vypracování pořadníku přijímání žáků k ubytování pro případ uvolnění místa odřeknutím 

ubytování již přijatým žákem zodpovídá zástupce statutárního orgánu školského zařízení      

do 8. července 2022. 

K umísťování žáků na uvolněná místa v průběhu školního roku zmocňuje ředitelka školského 

zařízení zástupce statutárního orgánu. 

V. Platnost a účinnost 

Vnitřní předpis je platný pro uchazeče o umístění do domova mládeže a internátu                              

a pedagogické pracovníky DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5. 

Vnitřní předpis nabývá platnosti dnem vyhlášení s účinností od 22.3. 2022.  Ruší současně 

pravidla pro umisťování žáků k ubytování pro rok 2021/22. 

 

 
V Hradci Králové dne 22.3. 2022 
 
 
 

Mgr. Sylva Nekolová 
           ředitelka 


