
 
 

DOMOV MLÁDEŽE při SPŠel.it Dobruška, Františka Kupky 308, 518 01 Dobruška 
telefon: 775 984 548,  e-mail: dm@spselitdobruska.cz. 

 

Nástupní pokyny pro žáky 1. ročníků 
   

                                                                                                             V Dobrušce dne: 4. 4. 2022 
  

Nástup žáků 1. ročníků na DM je ve středu 31. srpna 2022 od 17 hodin. 
 

Pro rodiče se koná úvodní schůzka k problematice ubytování a pobytu na DM ve 
středu 31. 8. od 17,45 hodin ve velké společenské místnosti na DM. 

 

Sdělení rodičům: 
     Ubytování je poskytováno vždy pouze na jeden školní rok.  
     Ubytování v našem domově 1. kategorie dle vyhlášky MŠMT ČR č.108/2005 se žákům poskytuje za 
úplatu 1250,- Kč měsíčně. Poplatky za ubytování hradí zákonný zástupce žáka výhradně 
bezhotovostním převodem na účet školy č. 19-2152770257/0100 (do variabilního symbolu uvádějte rodné 
číslo Vašeho dítěte) vždy předem do 20. každého měsíce na následující měsíc. Nepřítomnost z důvodu 
nemoci, rodinných záležitostí, jednorázové praxe, školních prázdnin, volna uděleného ředitelem školy apod. 
není důvodem ke snížení úplaty. V případě dlouhodobé nemoci (cca 1 měsíc) doporučujeme přerušit 
ubytování formou písemné žádosti. 
     První platba v daném školním roce musí být na účtu školy nejpozději do 19. srpna.  
     Domov mládeže doporučuje žákům stravování ve školní jídelně ZŠ v sousedství (oběd, večeře). 
     Příjezdy na DM jsou v neděli od 16,30 do 21 hodin nebo v pondělí od 6 do 7,15 hodin. Odjezdy z DM 
jsou každý pátek po vyučování do 15 hodin. Pokud Vaše dítě onemocní, neprodleně DM informujte a 
odhlaste také ve školní jídelně stravování. 
     Dětem nedávejte na DM cenné předměty, vyšší finanční obnosy si může žák uložit v trezoru DM.   
     V prostorách DM platí přísný zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), pití alkoholických 
nápojů, požívání, přechovávání a distribuce drog a přechovávání výbušnin, zbraní, střeliva a 
chemikálií. 
     Všichni ubytovaní žáci si mohou své soukromé počítače na pokojích připojit k internetu. Mohou používat 
i další povolené soukromé elektrické spotřebiče na základě písemné dohody s vedením školy. Všechny 
spotřebiče podléhají elektrické revizi dle ČSN 331600 ed.2, kterou provede pověřený pracovník školy. Jejich 
používání na DM je zpoplatněno (viz Směrnice o používání vlastních spotřebičů …). 
     Povinností žáků je šetřit zařízení DM. Za předaný inventář pokoje odpovídají všichni ubytovaní 
žáci na pokoji. Prokázané škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti je povinen uhradit viník. 
     Žák si přinese v den nástupu na DM s sebou: 
     Léky, které užívá, 1x fotografii, osobní prádlo, ramínko, věci osobní hygieny včetně toaletního papíru, 
vhodnou domácí obuv (ne sportovní), domácí oblečení pro pobyt na DM, sportovní obuv a oblečení do 
tělocvičny a posilovny, pyžamo, plavky (v případě zájmu), kuchyňské potřeby pro drobné občerstvení na 
DM (hrnek, talíř, příbor, skleničku, otvírák, lžičku, apod.). Pokud si bude žák na DM vařit, přiveze si potřebné 
nádobí a potraviny sebou. Stolní lampičky netvoří povinné vybavení pokoje, ale je možné si je přivézt 
z domu. Stejně tak sedáky na židle. 
     Vyplněním „Prohlášení zákonných zástupců“ nám poskytnete zprávu o tom, že jste si vědomi všech 
podmínek ubytování v našem zařízení a současně nám podáváte i další důležité informace k výchově. 

Prohlášení zákonných zástupců včetně potvrzení o bezinfekčnosti se předává až v den 
nástupu k ubytování (vše ke stažení na www stánkách školy v sekci domov mládeže). 

     V případě odstoupení od přihlášky do domova mládeže jsou žadatelé povinni neprodleně písemně 
oznámit své rozhodnutí vedoucímu vychovateli DM. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.   Vyřizuje: Mgr. Viktor ŠAFÁŘ, vedoucí vychovatel DM 
 

S pozdravem  
Ing. Milan MARŠÍK, ředitel školy 
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