Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas

Směrnice ubytovacího řízení
do studentské koleje Dorkas pro školní rok 2018/19
I.

Žádosti o ubytování a průběh ubytovacího řízení
1. Ubytování na studentské koleji Dorkas (domově mládeže) je určeno studentům Vyšší odborné
školy sociální a teologické – Dorkas (dále jen školy Dorkas) a studentům jiných vyšších
odborných škol (včetně konzervatoře).
2. Ubytování je nabízeno i studentům kombinované nebo dálkové formy studia VOŠ.
3. V případě volných kapacit může být nabízeno ubytování i studentům vysokých škol (komerční
ubytování). Aktuální informace o nabídce ubytování studentům vysokých škol budou zveřejněny
na webových stránkách školy.
4. Ubytovací řízení probíhá na základě podaných písemných přihlášek k ubytování do studentské
koleje (formulář Přihláška do domova mládeže).
5. Studenti denní formy studia VOŠ podávají přihlášky v termínech:
a) pro 1. kolo – od 9. května do 31. května 2018,
b) pro 2. kolo – od 1. června do 31. srpna 2018,
c) pro 3. kolo – od 1. září 2018 průběžně do naplnění kapacity – nejpozději však do
31. října 2018.
6. Studenti kombinované nebo dálkové formy studia VOŠ podávají přihlášky od 1. června 2018
průběžně do naplnění kapacity – nejpozději do 31. října 2018.
7. V případě uvolnění míst po 31. říjnu 2018 může být vyhlášeno doplňovací ubytovací řízení.
8. Termíny k podávání přihlášek pro jednotlivá kola ubytovacího řízení vyhlašuje ředitel
školy a zveřejňuje na webových stránkách školy.
9. Z ubytovacího řízení budou vyřazeni studenti:
a) kteří byli v předchozím školním roce vyloučeni ze studentské koleje,
b) kteří při ukončení ubytování v předchozím školním roce řádně nepředali přidělený pokoj,
c) vůči kterým má škola pohledávky z předchozího školního roku.
10. O vyřazení z ubytovacího řízení informuje příslušné žadatele hospodářka školy.
11. O případných výjimkách ohledně znovuzařazení do ubytovacího řízení rozhoduje ředitel školy na
základě písemné žádosti studenta.
12. Hospodářka školy v souladu se směrnicí vyhodnocuje podané přihlášky k ubytování, předkládá
řediteli školy ke schválení jeho výsledky a připravuje příslušná rozhodnutí.
13. Ředitel školy vydává rozhodnutí o umístění nebo neumístění k ubytování. Rozhodnutí
o umístění k ubytování zasílá hospodářka školy na e-mailové adresy uvedené v přihlášce
k ubytování. V rozhodnutí o umístění k ubytování se uvádí termín k uhrazení ubytovací jistiny
a příslib uzavření Smlouvy o ubytování.
14. Před nástupem k ubytování musí být uhrazena vratná ubytovací jistina a uzavřena Smlouva
o ubytování, ve které bude uvedeno číslo přiděleného pokoje.
15. Rozmístění ubytovaných do jednotlivých pokojů provádí hospodářka školy, podle možností
s přihlédnutím k individuálním požadavkům studentů.
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II.

Zásady ubytovacího řízení
1. Celková ubytovací kapacita studentské koleje se člení na ubytovací kapacity:
a) pro stávající studenty školy Dorkas,
b) pro denní studenty z jiných vyšších odborných škol,
c) pro studenty kombinované nebo dálkové formy studia vyšších odborných škol,
d) pro studenty vysokých škol (komerční ubytování).
2. V 1. kole ubytovacího řízení se k 31. květnu 2018 rozhoduje o umístění k ubytování
v následujícím pořadí:
1) stávající studenti školy Dorkas,
2) stávající ubytovaní studenti z jiných škol.
3. V 2. kole ubytovacího řízení se k 31. srpnu 2018 rozhoduje o umístění k ubytování
v následujícím pořadí:
1) stávající studenti školy Dorkas,
2) studenti denního studia z jiných vyšších odborných škol.
4. V 3. kole ubytovacího řízení se od 1. září 2018 rozhoduje o umístění k ubytování průběžně
podle pořadí přihlášených. Třetího kola ubytovacího řízení se mohou zúčastnit:


stávající studenti školy Dorkas,



studenti denního studia z jiných vyšších odborných škol.

V případě volných kapacit může být začátkem měsíce září vyhlášeno ubytovací řízení i pro
studenty vysokých škol.
5. Ubytovací řízení studentů kombinované formy studia z jiných vyšších odborných škol
probíhá samostatně, počínaje 1. červnem 2018. Pro tyto studenty se vyčleňují samostatné
pokoje. O umístění k ubytování se rozhoduje průběžně podle pořadí přihlášených.

III. Kritéria vyhodnocování žádostí o ubytování
1. Vyhodnocování žádostí probíhá po jednotlivých kolech ubytovacího řízení.
2. V jednotlivých kolech probíhá vyhodnocování žádostí v etapách podle hlavy II., odst. 2–6.
3. V případě převisu žádostí o ubytování se při vyhodnocování jednotlivých etap ubytovacího řízení
přihlíží:
a) ke vzdálenosti místa bydliště žadatelů,
b) k dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště,
c) ke zdravotnímu stavu žadatelů,
d) k sociálním poměrům žadatelů.

V Olomouci 27. dubna 2018

Mgr. Petr Hlaváček
ředitel školy a domova mládeže
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