Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace,
Jiráskova 841/1a, Krnov 794 01, telefon: 554 637 460, www.spgs-szs.cz, e-mail: info@spgs-szs.cz

Kritéria pro přijímání žáků do domova mládeže Střední pedagogické školy a
Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace na školní rok
2020/2021
1. Všeobecná ustanovení
Přijímací řízení k ubytování na domově mládeže Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy
v Krnově 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, v platném znění.
2. Podávání přihlášek do domova mládeže
Přihlášky do domova mládeže podává zákonný zástupce žáka na předepsaném tiskopise (na:
https://www.spgs-szs.cz/O-skole/Domov-mladeze/Dokumenty.aspx). Termín pro podání přihlášky
je do 23. 6. 2020. Zákonný zástupce žáka podává přihlášku na aktuální školní rok. Přihlášku k ubytování
na školní rok 2020/2021 si žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku podají rovněž do 23. 6. 2020.
Podepsané přihlášky zasílejte elektronicky vedoucí vychovatelce DM na e-mail: hanicakova@spgsszs.cz nebo poštou na adresu: DM při SPgŠ a SZŠ, Hlubčická 2, 794 01 Krnov.

3. Počet přijímaných žáků
K ubytování bude přijato 54 žáků (tj. kapacita domova mládeže). Překročí-li poptávka po ubytování
možnosti ubytovací kapacity DM, budou přednostně umísťováni žáci dle níže uvedených kritérií.
4. Kritéria pro umísťování žáků dle bodového hodnocení uchazeče
Hodnocení uchazeče
Při umísťování žáka do domova mládeže přihlíží ředitelka školy
a) ke vzdálenosti místa jejich bydliště,
b) k dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště,
c) k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu (na základě potvrzení příslušných sociálních odborů
a zdravotnických zařízení).
Interním pomocným kritériem je
d) zvýhodnění žáků nižších ročníků,
e) další okolnosti hodné zvláštního zřetele.
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5. Bodové hodnocení
a) Vzdálenost bydliště žáka - dle použitého spoje (autobus, vlak), za 1 km = 1 bod.
b) Dopravní obslužnost - je čas potřebný na překonání vzdálenosti mezi místem trvalého bydliště a
Krnovem v minutách. Na Přihlášku k ubytování do DM se uvede také počet přestupů. Body za dopravní
obslužnost budou vypočítány následovně:
čas v minutách x 0,2

v případě žádného přestupu

čas v minutách x 0,4

v případě jednoho přestupu

čas v minutách x 0,6

v případě dvou přestupů

čas v minutách x 0,8

v případě tří přestupů

čas v minutách x 1

v případě více než tří přestupů

c) Sociální poměry a zdravotní stav
pro přijímání k ubytování do domova mládeže bude přihlíženo 5 body, a to na základě potvrzení
příslušných sociálních odborů a zdravotnických zařízení.
Pomocná interní kritéria k hodnocení uchazeče:
d) Zvýhodnění žáků nižších ročníků
1. ročník 40 bodů
2. ročníku 30 bodů
3. ročníku 20 bodů
4. ročníku 10 bodů.
e) Další okolnosti – přidělení nebo odečet bodů za udělení výchovných opatření v domově mládeže ve
školním roce 2019/2020 podle Vnitřního řádu DM
pochvala kmenové vychovatelky +5 bod
vedoucí vychovatelky + 10 bodů
pochvala ředitele školy (v DM) + 20 bodů písemná
výtka vedoucí vychovatelky - 5 bodů
důtka ředitele školy (v DM) - 20 bodů
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podmínečné vyloučení z domova mládeže - 40 bodů
Body za výchovná opatření udělená ve školním roce se sčítají.
Uchazeči budou přijímáni podle počtu získaných bodů [tj. součet bodů dle a) až e)] až do naplnění
kapacity DM, ostatní nebudou přijati.
V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů za interní kritéria:
podle písmene d) – pokud je jedním z žáků se stejným počtem bodů žák 1. ročníku,
podle písmene e) - pokud ani jeden z žáků se stejným počtem bodů není žák 1. ročníku
Nepřijatí uchazeči jsou náhradníky v případě uvolnění místa.
6. Oznámení o výsledcích přijímacího řízení
Výsledky příjímacího řízení k ubytování v domově mládeže na školní rok 2020/2021 budou zákonnému
zástupci žáka zaslány na e-mailový kontakt, uvedený v Přihlášce do DM, a to 10. 7. 2020.
Písemné rozhodnutí ředitelky školy o přijetí žáka do DM obdrží zákonný zástupce žáka v den zahájení
ubytování žáků v DM, tj. 31. 8. 2020, na tiskopisu vydaném školským zařízením.

7. Pokyny k úhradě plateb za ubytování
Výše úplaty za ubytování je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vždy na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech kalendářních dnů, tj. včetně sobot a nedělí a činí
900,- Kč.
Tato částka se platí bezhotovostně na účet číslo 5537771/0100. Jako variabilní symbol je pro spárování
platby nutné uvést prvních šest číslic rodného čísla žáka. Bez správně uvedeného variabilního
symbolu není možné platbu akceptovat.
Úhrada za ubytování musí být provedena tak, aby částka byla připsána na účet vždy nejpozději 15. den
v běžném měsíci. Platbu za měsíc září je však nutno uhradit do 21. 08. 2020.

8. Pokyny k úhradě stravování pro žáky v domově mládeže
K celodennímu stravování využívají žáci ubytovaní v DM dvě školská stravovací zařízení.
Celodenní strava na den činí 100,- Kč.
Snídani a večeři odebírají žáci v jídelně Domova mládeže Střední průmyslové školy Krnov, na adrese
Opavská č. 49. Celková částka za snídani a večeři činí 70,-Kč. Číslo účtu je 19736771/0100, var. symbol
žák opět obdrží při přihlášení, nebo na vyžádání e-mailem. Další potřebné informace, včetně kontaktů,
naleznete na: https://www.sspkrnov.cz/skola/jidelna
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Obědy jsou vydávány žákům ve školní výdejně Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy,
v budově na Husově náměstí č. 2. Obědy uhraďte na účet školy 5537771/0100, trvalým příkazem nebo
inkasem. Variabilní symbol je čtyřmístné evidenční číslo strávníka, který žák obdrží při přihlášení stravy
na e-mailu: jidelna@spgs-szs.cz
Strava se hradí vždy na daný měsíc do 15 dne. Další informace k přihlašování, odhlašování, pravidlům
stravování, včetně potřebných kontaktů, naleznete na: https://www.spgs-szs.cz/Oskole/Jidelna.aspx

V Krnově dne 2. 4. 2020
Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka školy
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