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DOMOV MLÁDEŽE při SPŠel.it Dobruška 
Františka Kupky 308, 518 01 Dobruška 

tel. 775984548 
 
                                                                                                                         
                                                                                                             Dobruška 2020 
Vážení rodiče, 
     vaše dítě bylo přijato ke studiu na SPŠel.it v Dobrušce. Pro žáky školy, kteří nemohou denně dojíždět, 
přinášíme základní informace o možnostech ubytování v našem domově:  
 
1. Žáci jsou ubytováni od 1. 11. 2009 v rekonstruovaném domově mládeže (DM) v ulici Františka 
Kupky v třílůžkových pokojích 1. kategorie. Vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení (WC, dvě 
umývadla, sprchu). Celý DM byl nově vybaven (válendy, pracovní stoly, noční stolky, skříně). 
     V DM mají žáci k dispozici také 2 kuchyňky vybavené chladničkou, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí 
a elektrickým sporákem, dále ubytovaní mají k dispozici topinkovač a toustovač. Žáci mohou využívat dvě 
studovny (na jedné jsou k dispozici 2 počítače s připojením na internet), velkou podkrovní společenskou místnost 
s televizorem a herny (stolní fotbálek, stolní tenis, boxovací pytel, posilovací kolo). DM také zapůjčuje sportovní 
vybavení na hry v přírodě a společenské hry. 
     V celém objektu DM je možnost bezdrátového připojení WIFI, zároveň lze využít i pevného připojení 
k internetu (internet zdarma). 
 
2. Stravování žáků. Snídaně si žáci připravují individuálně v kuchyňkách DM, popř. mohou využít školního 
bufetu, obědy a večeře si mohou zajistit ve školní jídelně SODEXO ZŠ Františka Kupky v sousedství DM. 
Cena dotovaného oběda je 29 Kč, večeře 26 Kč, nutno hradit bezhotovostně předem. Ceny se mohou k 1. 9. 
2019 změnit. Dotazy na telefonním čísle kanceláře jídelny 494 623 416. Večeři si také ubytovaní žáci mohou 
připravit samostatně na kuchyňkách DM (nejlépe vlastní nádobí). 
 
3. Nabídka zájmové činnosti žáků je pestrá a obsahuje např.: 
- sportovní aktivity s využitím herny na DM, sportovní haly školy, posilovny školy, venkovního hřiště např. 
stolní tenis, stolní fotbálek, kopaná, volejbal, basketbal, florbal, badminton, nohejbal, společenské a deskové hry, 
šachy, pétanque, kroket, aj. 
- nabídku aktivit městských zařízení, kino, divadlo, základní uměleckou školu, knihovnu, sportovní oddíly, 
dále plavání v krytém bazénu, saunu, bowling, kulečník, biliár, šipky, deskové hry, karate, aj. 
- využití počítačů na DM - všichni ubytovaní žáci si mohou své soukromé počítače na pokojích připojit 
k internetu (kabelem i Wi-Fi). 
 
4. Příjezdy žáků na DM jsou v neděli od 16.30 hod. do 21.00 hod. a v pondělí od 6 hod. do 7.15 hod., odjezdy 
domů jsou v pátek po vyučování do 15.00 hodin. 
     Autobusové nádraží je ve vzdálenosti cca 15 minut od DM, zastávka autobusu 5 minut. 
 
5. Měsíční poplatek za ubytování činí 1000,- Kč. Vedení školy si vyhrazuje právo ve zdůvodněném případě 
upravit cenu i v průběhu školního roku. Úhrada poplatku musí být uskutečněna převodem na účet školy:  
č. 19-2152770257/0100 u KB Dobruška vždy do 20. dne předchozího měsíce. Do variabilního symbolu 
platby uvádějte rodné číslo Vašeho syna (dcery). Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák 
nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. (dle vyhlášky MŠMT ČR č. 436, ze dne 
22. 12. 2010, §5, odst. 4, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb.). 
     První platba v daném školním roce musí být na účtu školy nejpozději 25. srpna. Pokud nebude platba 
do tohoto data na účtu školy, má se za to, že přijatý žák do DM nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalšímu 
uchazeči. 
 
6. Žáci mohou používat pouze schválené a registrované vlastní elektrické spotřebiče a jejich 
příslušenství (nutnost uzavření písemné dohody). Na všechny přenosné elektrické spotřebiče se provádí 
pravidelná revize dle ČSN 33 1600 ed.2. Jedná se např. o holicí strojky, kulmy, fény, žehličky na vlasy, 
vysoušeče vlasů, nabíječky mobilů, aktivní reproduktory, věže do příkonu 40 W, lampičky, stolní počítače a 
notebooky atd.  
Nepovolené vybavení žáků na DM: televizory, zesilovače, reprografická zařízení, dále je zakázané používat 
vlastní elektrické tepelné spotřebiče (vařiče, přímotopy, varné konvice, infrazářiče apod.), chladničky. 
  
7. Povinností žáka je šetřit zařízení DM, chránit jej před poškozením a zničením. Škody způsobené úmyslně 
nebo z nedbalosti je povinen uhradit viník v plné výši (jeho zákonní zástupci) nebo všichni zainteresovaní účastníci 
škody. 
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8. Pokud budete souhlasit, budeme Vám běžnou korespondenci z DM zasílat e-mailem. Adresu nám 
doplňte v přihlášce. Běžnou korespondencí se rozumí informace o změnách v organizaci DM, vzkazy, dotazy, 
upomínky plateb a jiná sdělení. Nepatří sem kázeňská opatření s právními důsledky a udělení důtky ředitele nebo 
jiné závažné informace a pokyny. 
 
9. Podání přihlášky do domova mládeže. V případě zájmu o ubytování nám vyplněnou přihlášku zašlete 
obratem (nejpozději do ) na adresu školy – SPŠel.it Dobruška, Čs. odboje 670, 518 01 DOBRUŠKA. 
Přihlášku nezasíláme, ale naleznete ji na internetových stránkách školy. Překročí-li poptávka po ubytování 
možnosti ubytovací kapacity DM, budou uchazeči přijímáni na základě dosažených bodů daných kritérií: 
 

 Kritérium Počet bodů 

1 Věk žáka ke dni nástupu na DM 

žák mladší 16 let 30 

žák mladší 17 let 20 

žák mladší 18 let 10 

zletilý žák 0 

2 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (nutné potvrzení školského poradenského zařízení 
(PPP, SPC)) 5 

3 Dopravní obslužnost 

do 30 min 5 

do 60 min 10 

nad 60 min 15 

4 Počet přestupů z místa trvalého bydliště žáka do místa 
DM (Dobruška) 

přímé spojení 0 

1 přestup 5 

2 přestupy 10 

3 a více přestupů 15 

 
O přijetí do domova mládeže budete písemně informováni do 30. června 2020. 
 
10. Věříme, že se vašim dětem bude v našem zařízení líbit a že budete spokojeni.  
 
O ubytované žáky se starají kvalifikovaní vychovatelé. Každý z vychovatelů se věnuje výchovné skupině, 
kde pečuje o studenty, s kterými projednává školní výsledky, přípravu do školy, náplň volného času, účast 
v kroužcích, omlouvání ve škole, nemocnost atd. 
 
Hlavním úkolem vychovatelů je zajistit ubytovaným žákům co nejlepší podmínky ke studiu a zároveň vytvořit 
pro ně takové prostředí, které by jim co nejvíce připomínalo jejich rodinné prostředí. 
Vychovatelé kladou důraz na individuální zájmy žáků a snaží se jejich zájmy nadále rozšiřovat a prohlubovat. 
Vedou je k zodpovědnosti a samostatnosti. Připravují je tak spolu se školou pro budoucí život. 
 
Více informací a fotodokumentaci z každodenního života žáků na domově naleznete na internetových 
stránkách školy/domov mládeže/procházka domovem. 
 
Zpracoval: Mgr. Viktor Šafář – vedoucí DM 
 
Naše adresa: DOMOV MLÁDEŽE při SPŠel.it Dobruška, ul. Františka Kupky 308,  
                      518 01 Dobruška 
E-mail domova mládeže:  dm@spselitdobruska.cz 
Internetové stránky:     http://spselitdobruska.cz/ 
ID datové schánky školy:  secxcqp 
Telefon DM:   775 984 548 
                                                             
                                                                                 Ing. Milan MARŠÍK 
                                                                                                   ředitel školy 
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