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Vyhlášení ředitele školy 

k umísťování žáků do domova mládeže pro školní rok 2023/2024 

Umístění žáků do domova mládeže (dále jen DM) se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb. 

o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, 

ve znění pozdějších právních předpisů. O umístění žáka rozhoduje ředitel školy na 

základě přihlášky do DM podané zletilým žákem či zákonným zástupcem nezletilého 

žáka. 

 

Termín pro podání přihlášky (vyšší ročníky)     do 28. 4. 2023 

Termín pro podání přihlášky (budoucí 1. ročník)     

Odeslání sdělení o přijetí/nepřijetí do DM (budoucí 1. ročník)   

Odeslání sdělení o přijetí/nepřijetí do DM (vyšší ročníky)    

Přihlášku do DM je možné stáhnout z internetových stránek školy, osobně vyzvednout 

na sekretariátu školy nebo u vedoucích vychovatelů jednotlivých DM. 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:  

Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, Hranice I – Město, 753 01 Hranice  

 

nebo ji lze doručit osobně na sekretariát školy, případně vedoucím vychovatelům 

jednotlivých DM. 

 

Kritéria přijetí k ubytování v DM - stanovení prioritního pořadí: 

1. Žák, který nastupuje do 1. ročníku SLŠ Hranice. 

 

2. Žák SLŠ Hranice, který nastupuje do vyšších ročníků (zpravidla byl již dříve 

ubytován), zároveň se posuzuje (v tomto pořadí): 

– vzdálenost místa bydliště a dopravní obslužnost dané lokality 

– sociální poměry a zdravotní stav žáka (na základě příslušného potvrzení) 

– ročník studia, kdy žáci nižších ročníků mají přednost 

– průběh vzdělávání (ve škole i v DM). 

 

do 16. 5. 2023

do 16. 6. 2023
do 23. 6. 2023
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  3. Žák, který nastupuje do 1. ročníku jiné střední školy, jejímž zřizovatelem je 

 Olomoucký kraj, zároveň se posuzuje (v tomto pořadí): 

–  vzdálenost místa bydliště a dopravní obslužnost dané lokality 

– sociální poměry a zdravotní stav (na základě příslušného potvrzení). 

 

4. Žák, který nastupuje do vyššího ročníku jiné střední školy, jejímž zřizovatelem je 

Olomoucký kraj, zároveň se posuzuje (v tomto pořadí): 

– vzdálenost místa bydliště a dopravní obslužnost dané lokality 

– sociální poměry a zdravotní stav žáka (na základě příslušného potvrzení) 

– ročník studia, kdy žáci nižších ročníků mají přednost 

– průběh vzdělávání ve škole.   

   5. Žák, který nastupuje do 1. ročníku jiné střední školy, jejímž zřizovatelem není 

Olomoucký kraj, zároveň se posuzuje (v tomto pořadí): 

–  vzdálenost místa bydliště a dopravní obslužnost dané lokality 

– sociální poměry a zdravotní stav (na základě příslušného potvrzení). 

6. Žák, který nastupuje do vyššího ročníku jiné střední školy, jejímž zřizovatelem 

není Olomoucký kraj, zároveň se posuzuje (v tomto pořadí): 

– vzdálenost místa bydliště a dopravní obslužnost dané lokality 

– sociální poměry a zdravotní stav žáka (na základě příslušného potvrzení) 

– ročník studia, kdy žáci nižších ročníků mají přednost 

– průběh vzdělávání ve škole.   

 

Kapacita pro přijetí je stanovena ve výši 170 ubytovacích míst pro hochy na DM Teplická 

a 75 ubytovacích míst pro hochy a dívky na DM Jungmannova. 

Ředitel školy písemně vyrozumí zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého 

žáka o umístění nebo neumístění do DM ve lhůtě – viz výše. 

 

 

 

Ing. Lukáš Kandler 

ředitel školy 




