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Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka, nebo žák pokud je zletilý nebo
cizí státní příslušnosti po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu na adrese nám. Spojenců 17,
796 01 Prostějov. O umístění vyrozumí ředitel školy písemně zákonného zástupce žáka, nebo
žáka pokud je zletilý nebo cizí státní příslušnosti. Umístění do domova mládeže platí pro
bezprostředně následující školní rok. Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok.
Termín pro podání přihlášky k ubytování
Přihlášky pro I. kolo přijímacího řízení podávají žáci středních škol a studenti vyšších
odborných škol do 15. 6. 2021.
Bude-li naplněna kapacita domova mládeže již v 1. kole přijímacího řízení, nebude vypisováno
2. kolo přijímacího řízení. Bude-li naplněna kapacita ve 2. kole přijímacího řízení, nebude
vypsán mimořádný termín. Mimořádný termín bude ukončen naplněním kapacity domova
mládeže.
Umísťování žáků do domova mládeže se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. o školských výchovných
a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ve znění pozdějších předpisů.
O umístění žáka rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do domova mládeže podané
zletilým žákem či zákonným zástupcem nezletilého žáka.
Žáci jsou umísťováni do naplnění ubytovací kapacity domova mládeže v tomto pořadí:
 přednostně, jsou-li žáky Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov,
 z dětských domovů,
 ze sociálních nebo zdravotních důvodů,
 jejichž rodiče dlouhodobě pracují v zahraničí,
 nadaní a talentovaní žáci,
 žáci cizí státní příslušnosti, jejichž rodiče trvale žijí mimo území České Republiky,
 ostatní dojíždějící, a to podle vzdálenosti místa trvalého bydliště od školy, doby potřebné k
dojíždění a obtížnosti dopravního spojení.
Nepřijati k ubytování budou ti žáci, kteří již byli v domově mládeže ubytováni a opakovaně
porušili vnitřní řád domova mládeže nebo byli z ubytování vyloučeni pro hrubé porušení
vnitřního řádu domova mládeže.
Případné rozhodnutí o nepřijetí k ubytování bude zletilým žákům, nebo zákonným zástupcům
nezletilých žáků odesláno poštou do vlastních rukou.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí žadatele k ubytování na domově mládeže je možné
podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v souladu se zákonem 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Proti rozhodnutí se lze odvolat k OŠMT Krajského
úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Švehlovy střední školy polytechnické
Prostějov, nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov.
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