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OZNÁMENÍ  

o změně termínu pro podání přihlášky k ubytování v domově mládeže  

pro školní rok 2021/2022 

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice v zastoupení ředitelky Mgr. Bc. Aleny Krabcové mění 

na základě doporučení zřizovatele termín pro podání přihlášek k umístění do domova mládeže 

ve školním roce 2021/2022 stanovený Výzvou k podání přihlášek ze dne 22. února 2021, čj. DM-

060/0172/2021 následovně: 

1. Termín pro podání přihlášky a její přílohy je nově 15. červen 2021. 

2. V důsledku změny termínu pro podání přihlášky k ubytování se mění časový harmonogram 

přijímacího řízení. Nově stanovené termíny jsou  pouze PŘEDPOKLÁDANÉ, budou vždy 

upřesněny v e-mailové komunikaci a na webových stránkách:   

Úkony ve správním řízení Termín 

1.  Výzva pro podání přihlášky včetně aktualizace  22. 2. - 30. 4. 2021 

2.  Podání přihlášky uchazečem 15. 6. 2021 

3.  

Oznámení o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování 

zveřejněním na úřední desce správního orgánu a současné:  

 zaslání informace o zahájení řízení elektronickou cestou na 

sdělené adresy uchazečem, ověření kontaktů  

 přidělení registračního čísla  

16. 6. 2021 

4.  
Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí  

 přezkum úplnosti podání, vykazování údajů v příloze  
16. –  25. 6. 2021 

5.  Vyhodnocení podkladů rozhodnutí 25. 6. 2021 

6.  

Oznámení rozhodnutí, kterým se žádosti v plném rozsahu vyhovuje 

zveřejněním na úřední desce a webu www.dmpce.cz. Oznámení o 

vyvěšení informace prostřednictvím e-mailu. 

25. 6. 2021 

7.  Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů 26. - 30. 6. 2021 

8.  
Vydání rozhodnutí o nepřijetí k umístění do domova mládeže 

a předání k doručení do vlastních rukou 
do 15. 7. 2021 

3. Zkrácení doby procesu od podání přihlášek ke konečnému rozhodnutí závisí na rychlosti 

zpracování přihlášek (čitelnost údajů zejména kontaktních adres, e-mailů).   

4. Nepřijatí žáci k ubytování (po vydání rozhodnutí) mají možnost podat: 

a) Žádost uchazeče o vydání nového rozhodnutí (původní žádost byla pravomocně 

zamítnuta) – žadatel splnil kritéria pro přijetí a nebyl přijat z kapacitních důvodů 

https://www.dmpce.cz/novinky/vyzva-k-podani-prihlasek-k-ubytovani-v-domove-mladeze-pro-skolni-rok-202122
http://www.dmpce.cz/
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b) Odvolání (podání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí)  

Žáci, pokud projeví zájem a podají žádost uchazeče o vydání nového rozhodnutí, zůstanou 

v pořadí náhradních uchazečů. 

5. Vzhledem k posunu termínu pro podání přihlášek a změně časového harmonogramu přijímacího 

řízení a také s ohledem na vysoký počet podávaných přihlášek k ubytování (ca 850) je zřejmé, že 

nebudou moci být uspokojeni všichni zájemci o ubytování z kapacitních důvodů (kapacita DM 

700 lůžek).  

Zvažte prosím, zda si nepodáte i přihlášku na jiný domov mládeže (starší 18 let, z bližší 

vzdálenosti od Pardubic). 

Dalšími možnosti ubytování v domově mládeže s dobrou dopravní obslužností a časovou 

dostupností pro Pardubice jsou:                                                          

 

Střední průmyslová škola Chrudim           www.sps-chrudim.cz/domov-mladeze  

SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim                        www.szes-chrudim.cz/domov-mladeze   

SPŠ stavební Pardubice v Rybitví            www.spsstavebni.cz/domov-mladeze    

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč     www.gyasos-prelouc.cz/ubytovani  

SOU plynárenské Pardubice (chlapci)                 www.sou-plynarenske.cz/dm_prihlaska.html  

 Střední zdravotnická škola Pardubice (dívky)    www.szs-pardubice.cz/domov-mladeze-157  

 

6. Ostatní informace ve Výzvě k podání přihlášek k ubytování, ze dne 22. února 2021 čj. DM-

060/0172/2021, se nemění. 

 

 

Pardubice 23. května 2021 

Mgr. Bc. Alena Krabcová 

Ředitelka 
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