
   
  Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace   

         náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice   

 
 

Přijímací řízení k umístění žáků k ubytování na domově mládeže Střední školy 
André Citroëna Boskovice, příspěvkové organizace pro školní rok 2023 /2024 

 

Přijímání žáků do domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů, v řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů. 

O přijetí žáka do domova mládeže rozhoduje ředitel Střední školy André Citroëna 
Boskovice, příspěvkové organizace, na základě náležitě vyplněné přihlášky podané 
zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem do určeného termínu. 
Přihláška je zveřejněna na https://www.skolaac.cz/images/dokumenty/prihlaska_dm.pdf 
 
Přihlášky k ubytování na DM pro I. kolo přijímacího řízení se odevzdávají 
současně se zápisovým lístkem na sekretariátě školy, nejpozději do 31. 5. 2023. 
Již ubytovaní žáci odevzdají přihlášku do 14. 4. 2023 do kanceláře DM. 
 
Nejpozději do 30.6. bude vydáno písemné rozhodnutí o umístění nebo neumístění 
uchazeče o ubytování. Přihláška k ubytování je platná na 1 školní rok. Pokud počet 
přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu domova mládeže, nebude sestavováno 
pořadí. 
 
Na umístění do domova mládeže nemá žák (uchazeč) právní nárok. Při naplnění 
kapacity ubytování pro dívky mohou být další zájemkyně ubytovány na domově 
mládeže Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice, příspěvkové organizace, 
se sídlem Hybešova 53, 680 01 Boskovice. 
 
Kritéria pro přijetí k umístění žáků do domova mládeže 

Pokud počet přihlášek překročí lůžkovou kapacitu domova mládeže, tj. 80 lůžek, 
(60 chlapců a 20 dívek) budou uchazeči přijímáni do naplnění kapacity s ohledem 
na volnou kapacitu pokojů chlapců a dívek dle následujících kritérií: 

1. Přednostně jsou-li žáky Střední školy André Citroëna Boskovice a současně 
pokud byli v předcházejícím školním roce ubytováni na Domově mládeže 
střední školy André Citroëna Boskovice.  

 
2. Pro další uchazeče dle následujících kritérií, které jsou uvedeny v tabulce:  

 
 

 



   
Kritéria pro přijetí uchazeče o 
ubytování na domově mládeže  

pro školní rok 2023–2024 

  

  
Kritérium Počet bodů  

  
 
  
 

  

Student budoucího 1. ročníku SŠ AC 
Student 2. ročníku SŠ AC 
Student 3. ročníku SŠ AC 
Student 4. ročníku SŠ AC 

               30 
10 
 5 
 0 

 

 
 

Žák se speciálními vzdělávacími 
potřebami, sociálním nebo  
zdravotním znevýhodněním 

 

(nutné doložit potvrzení příslušného 
zařízení, úřadu...) 

 
 

 
 Dle závažnosti až 10 

  
 

 
Vzdálenost od trvalého bydliště 

žáka do DM školy 

  

Za každý km z bydliště žáka do  
adresy školy – DM    

 (např. z adresy žáka do školy na nám.  
 9. května 65 km a 580 m  =  65,58 bodů)   

počítáno dle portálu mapy.cz 

Počet km = body 

 
  

Počet přestupů, dopravní obslužnost 
(dle dlouhodobosti dopravní situace) 

 

Za každý nutný přestup 1 bod 

 
Při shodě bodů rozhoduje věk uchazeče – bude přijat mladší uchazeč (ka). Pokud se uvolní 
místo pro uchazeče (chlapce), může v pořadí přeskočit uchazečku (dívku) a naopak.  
 
 
Harmonogram přijímacího řízení na DM 
 
do 31.5.  Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže 
od 1.6. - 9.6. Zaevidování přihlášky a přidělení evidenčního čísla, shromažďování 

podkladů a vyhodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí 
do 15.6.  Možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí v souladu 

s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
do 30.6. Vydání rozhodnutí o umístění či neumístění do domova mládeže  
 
 
 

V Boskovicích dne 1. 2. 2023 

 

 

                                                                                                RNDr. Karel Ošlejšek 

         ředitel školy 
 


