
 
Střední škola polytechnická Kyjov, 
příspěvková organizace 
 
 

Přijímací řízení k umístění žáků k ubytování v domově mládeže Střední 

školy polytechnické Kyjov, příspěvková organizace – školní rok 2022/23 

III. kolo 

Přijímání žáků do domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, 

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

jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších změn. O přijetí 

žáka do domova mládeže rozhoduje Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková 

organizace, na základě náležitě vyplněné přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého 

žáka nebo zletilým žákem do určeného termínu. Přihláška je zveřejněna na 

http://www.sspkyjov.cz/pro-uchazece/ubytovani-zaku/. Přihlášky pro III. kolo přijímacího 

řízení podávají žáci středních škol do 30. 8. 2022. Nejdéle do 7-ti dnů bude vydáno písemné 

rozhodnutí o umístění nebo neumístění žáka k ubytování.  

Počet žáků pro III. kolo k ubytování do domova mládeže – 20 ubytovaných. 

Pokud počet přihlášek překročí 20 uchazečů, budou uchazeči přijímáni dle kritérií v tomto 

pořadí: 

1. uchazeči ze Střední školy polytechnické Kyjov, příspěvková organizace a to v pořadí od 

nejmladších po nejstarší, 

2. uchazeči, kteří byli ubytování v předchozím školním roce a nejsou žáky Střední školy 

polytechnické Kyjov, příspěvkové organizace a to v pořadí:  

2.1 uchazeči, kteří byli v domově v předchozích letech ubytováni po dobu tří a více let v délce 

minimálně tří měsíců v každém školním roce od nejmladších po nejstarší, 

2.2 uchazeči, kteří byli v domově ubytováni po dobu dvou let v délce minimálně tří měsíců v 

každém školním roce a to v pořadí od nejmladších po nejstarší, 

2.3 uchazeči, kteří byli v domově ubytováni po dobu jednoho roku v délce minimálně tří měsíců 

a to v pořadí od nejmladších po nejstarší, 

3. uchazeči, kteří nejsou žáky Střední školy polytechnické Kyjov, příspěvkové organizace a 

nebyli ubytováni v předchozím školním roce a to podle vzdálenosti a dopravní obslužnosti z 

místa bydliště. 

Pokud počet přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu domova mládeže, nebude sestavováno 

pořadí.  

 

 

 

V Kyjově 4. července 2022  RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel školy 


		2022-07-04T08:10:22+0200
	RNDr. Petr Koiš, Ph.D.




