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Správa školských zařízení-domov mládeže a školní jídelna, příspěvková organizace, Vysoké Mýto jako 
věcně a místně příslušný správní orgán dle § 164 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 11 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje, že ke dni 10.7.2020 ukončila 
shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci umístění žáka nebo studenta do domova 
mládeže. 
V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje 
žádosti o přijetí ke vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s 
výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v budově 
Správy školských zařízení-domov mládeže, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto dne 10.7.2020. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 
Účastníci řízení, kterým se žádosti nevyhovělo, mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k 
podkladům rozhodnutí osobně ve lhůtě 7 dnů, tj. do 17. 7.2020, od zveřejnění pořadí na úřední desce a to v 
podatelně DM každý prac. den od 9.00 do 12.00 hodin. Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k umístění do domova 
mládeže plně nevyhovělo, budou vydána nejdéle do 25.7.2020 a doručena do Vlastních rukou.  
Všichni, kteří na základě přihlášky nebyli přijati, budou domovem mládeže kontaktováni i telefonicky v termínu od 
20. 7. 2020. 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 10.7.2020 
 
Mgr. Lukáš Dejdar 
ředitel 
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