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Nabídka ubytování v Domově mládeže při SŠ Polytechnické 

 

Vážení rodiče, 
 

dovolujeme si Vám nabídnout ubytování na našem Domově mládeže, který je součástí  

SŠ Polytechnické, na kterou bylo přijato Vaše dítě. 

 

Nabídku Vám zasíláme proto, abyste měli základní informace při rozhodování o možnosti 

ubytování Vašeho dítěte na Domově mládeže a mohli včas zvážit výhodnost ubytování ve 

vztahu k dojíždění, stravování, přípravě na vyučování a nabídce volnočasových aktivit. 

 

Mezi přednosti našeho Domova mládeže patří: 

➢ cenová dostupnost (1090,-Kč měsíčně, včetně připojení k internetu) 

➢ možnost celodenního stravování 

➢ výhodná poloha a dopravní návaznost (cca 10 min. chůze do centra města, blízkost 

zastávek MHD, vlakového i autobusového nádraží, nákupních center aj.) 

➢ bezprostřední blízkost školy a jídelny (ubytovaní žáci mohou ráno déle spát než žáci 

dojíždějící) 

➢ pestrá nabídka volnočasových aktivit – zájmové kluby na DM: sportovní – fitness, 

sálovka, florbal, volejbal, basket, stol. tenis.; gastronomický, hudební, filmový, aj. 

➢ vybavené klubovny a studentské kluby pro samostatné trávení volného času  

 (k využití v rámci DM: tělocvična, posilovna, běžecké pásy, rotopedy, boxovací pytel, 

kuchyňka, stolní fotbálek, stoly na stolní tenis, el .šipky, deskové hry, PC, kytary aj.) 

➢ připojení na internet v ceně ubytování 

➢ dostatek osobního volného času a vycházek, nastavení na základě domluvy s rodiči 

 

Podrobnější informace o DM naleznete na www.sspcb.cz , případně e-mailu nebo telefonu: 

DM Skuherského (chlapci): Skuherského 39, tel.: 770 110 281 mail: dmskuherskeho@sspcb.cz 

DM Nerudova (dívky): Nerudova 59, tel.: 778 761 501 mail: dmnerudova@sspcb.cz 

Vedoucí vychovatel DM: tel. 723 213 054 mail: bach@sspcb.cz 

 

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala. Přihlášku na DM, další dokumenty a postup k přihlášení 

naleznete na webových stránkách školy nebo můžete zažádat o jejich zaslání. Místo na DM si 

včas zarezervujte. Přihlášku s náležitostmi pak zašlete na adresu školy nebo e-mailem v co 

nejkratším termínu, nejpozději však do 15.6.2022. Osobní předání dokumentů nebo získání 

informací je možné po domluvě v kanceláři vedoucího vychovatele nebo v sekretariátu školy. 

 

Na spolupráci s Vámi a ubytovanými žáky se těší  

 

Mgr. Tomáš Bach 

vedoucí vychovatel DM 
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