
Kritéria pro přijímání žáků do domova mládeže ve školním 

roce 2022/2023 

Přijímací řízení k ubytování na domově mládeže Vodňany se řídí §121 a §123 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. 

a) Termín pro podání přihlášky k ubytování: 

 1. kolo přijímacího řízení – do 15. června 2022 

 2. kolo přijímacího řízení – do 25. srpna 2022 

b) Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 

 1. kolo – 16. června 2022 

 2. kolo – 26. srpna 2022 

O přijetí uchazeče k ubytování na domově mládeže rozhoduje ředitelka školy na základě 

přihlášky do domova mládeže, kterou podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý 

žák na předepsaném tiskopise (https://www.sousvodnany.cz/dokumenty-ke-stazeni-domov). 

Bude-li naplněna kapacita domova mládeže již v 1. kole přijímacího řízení, nebude vypisováno 

2. kolo přijímacího řízení.  

Uchazeči o ubytování budou přijímaní do naplnění ubytovací kapacity v tomto pořadí: 

1. Žáci SOUs Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, kteří byli ubytováni v domově mládeže 

v předchozím školním roce a hrubě neporušili vnitřní řád DM. 
2. Žáci SOUs Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, kteří žádají o ubytování v domově mládeže 

poprvé, v pořadí od nejmladších po nejstarší. 

3. Žáci Trivis - Střední školy veřejnoprávní a vyšší odborné školy, Palackého 81/II, 

Vodňany, kteří byli ubytování v domově mládeže v předchozím školním roce (podle 

vzdálenosti trvalého bydliště žáka od místa vzdělávání a podle kvality dopravní 

obslužnosti z místa trvalého bydliště) a hrubě neporušili vnitřní řád DM. 

4. Žáci Trivis - Střední školy veřejnoprávní a vyšší odborné školy, Palackého 81/II, 

Vodňany, kteří žádají o ubytování poprvé v pořadí od nejmladších po nejstarší (podle 

vzdálenosti trvalého bydliště žáka od místa vzdělávání a podle kvality dopravní 

obslužnosti z místa trvalého bydliště). 

5. Žáci ostatních středních škol ubytovaní v předchozím školním roce, a to v pořadí od 

nejmladšího po nejstarší. 

Ve výjimečných případech o ubytování žáka nebo studenta do domova mládeže 

rozhodne ředitelka školy i bez přihlédnutí k uvedeným kritériím. 

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých žáků do domova mládeže dle zákona č. 561/2004 

Sb., školský zákon, par. 183 odst 2, nejpozději následující den po skončení příslušného kola 

přijímacího řízení, a to na veřejně přístupném místě v přízemí budovy domova mládeže a na 

www.sousvodnany.cz. Případné rozhodnutí o nepřijetí k ubytování bude uchazečům, nebo 

zákonným zástupcům nezletilých uchazečů zasláno poštou do vlastních rukou. Proti rozhodnutí 
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ředitelky školy o nepřijetí žadatele k ubytování na domově mládeže je možné podat odvolání do 

15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů). 


