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Informace k přijetí na ubytování v DM pro školní rok 2019/2020 
 
Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje ubytování ve třílůžkových pokojích a je součástí Střední 
průmyslové školy Hranice. Celodenní stravování žáků je zajištěno ve školní restauraci Scolarest. 
Žáci mohou do DM nastupovat v neděli od 17.00 hodin, případně v pondělí před nebo po ukončení 
vyučování. Domů pak odjíždí v pátek do 15.00 hodin. 
Ubytování v DM se poskytuje zásadně na dobu jednoho školního roku. Přihlášky k ubytování 
podává zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák a to nejpozději do 20. 5. 2019.  
 
O umístění žáka rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky do DM podané zletilým žákem či 
zákonným zástupcem nezletilého žáka. 
Kritéria přijetí k ubytování v DM – stanovení prioritního pořadí: 

1. Žák, který nastupuje do 1. ročníku SPŠ Hranice; 
2. Žák SPŠ Hranice, který již byl ubytován dříve a nastupuje do vyšších ročníků, zároveň se 

posuzuje: 
− stupeň ukázněnosti a sociální přizpůsobivosti; 
− vzdálenost místa trvalého pobytu (bydliště); 
− zdravotní stav 
− ročník vzdělávání; 

3. Žák hranické střední školy, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj; 
4. Žák jiné hranické střední školy. 

 
Současné náklady pro žáky ubytované na DM jsou: 
1100,- Kč měsíční částka za ubytování  
  102,- Kč celodenní stravné pro žáky  
    72,- Kč stravné pro žáky z ostatních hranických středních škol (oběd odečten). 
 
Nepřijati k ubytování mohou být žáci, kteří již v DM byli ubytováni a opakovaně porušili vnitřní řád 
DM nebo byli z ubytování vyloučeni pro hrubé porušení vnitřního řádu DM. Dále pak mohou být 
nepřijati žáci nad kapacitu plánovanou pro příslušný školní rok – rozhoduje termín podání přihlášek. 
Seznam přijatých žáků bude vždy následující den po termínu k podání přihlášek zveřejněn na 
veřejně přístupném místě v přízemí DM – Studentská 1431, 753 01 Hranice.  
 
Případné rozhodnutí o nepřijetí k ubytování bude žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých 
žáků odesláno poštou do vlastních rukou neprodleně po ukončení termínů stanovených k podání 
přihlášek. 
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí žadatele k ubytování v DM je možné podat odvolání do 15 
dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  
 
Přihlášku do DM zasílejte na adresu školy:  Střední průmyslová škola Hranice 
      Studentská 1384 
      753 01 Hranice 
   
 
 
Ing. Ivan Doležel, v.r. 
ředitel školy          


