Informace o ubytování na domově mládeže
Střední průmyslová škola stavební Pardubice - Rybitví
pro školní rok 2020/2021

Domov mládeže (dále jen DM) slouží pro ubytované žáky a žákyně SPŠ stavební Pardubice i dalších
pardubických středních škol.
Kapacita DM je 91 míst na 2 – 3 lůžkových pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.
Vybavení pokojů: válenda, šatní skříň, noční stolek, pracovní stůl, polička. Na každém patře je
společenská místnost s televizí, kuchyňka vybavená lednicí, varnou konvicí a mikrovlnou troubou.
Žáci a žákyně používají své vlastní ložní povlečení (povlak na polštář, povlak na přikrývku,
prostěradlo).
Pravidla, práva a povinnosti ubytovaných žáků jsou určeny vnitřním řádem DM, který je přístupný
na internetových stránkách školy a v domově mládeže.
Domov mládeže můžete navštívit a prohlédnout si od pondělí do čtvrtka v 8 - 9 hodin, 12 - 20 hodin,
v pátek od 8 do 14 hodin.
Domov mládeže dále nabízí:
•
•
•
•
•
•

celodenní stravování
klidné prostředí pro studium,
školní autobusy na začátky a konce vyučování, MHD č. 18, staví 100 m od DM,
internetové připojení (Wi-Fi) v ceně ubytování,
sportovní vybavení (multifunkční hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu, posilovnu, minigolf,
běžeckou dráhu, dálkařské doskočiště, stoly na stolní tenis),
relaxační činnost (kulečník, šipky, stolní fotbal, atd., vše v ceně ubytování).

Příjezd na DM:
Autem:
Z Pardubic směr Lázně Bohdaneč, projet Semtínem, za železniční vlečkou na křižovatce odbočit
z hlavní silnice směr Černá u Bohdanče. Domov mládeže se nachází v areálu SPŠ stavební Pardubice
v Rybitví.
MHD Pardubice:
Z hlavního nádraží můžete využít autobusovou linku MHD č. 18 do stanice Rybitví, křižovatka,
případně do stanice Rybitví, stavební škola.

Ceny pokojů
Dvojlůžkový pokoj – 1540,- Kč
Trojlůžkový pokoj – 1440,- Kč
Ceny stravy
Podrobné informace o cenách stravy naleznete v Informacích o organizaci stravování pro školní rok
2020/2021.
výpočet částky: cena daného jídla x 22 dnů
ceny jídel: snídaně včetně přesnídávky … Kč 26,00
oběd ………………………… Kč 34,00
svačina ……………………… Kč 11,00
večeře ………………………. Kč 29,00
druhá večeře ………………... Kč 15,00 ….. celodenní strava 115,-Kč.
Způsob úhrady ubytování
Způsob úhrady ubytování se řídí stejnými pravidly jako úhrada stravy. Podrobné informace naleznete
v Informacích o organizaci stravování pro školní rok 2020/2021.
a) variabilní symbol je tvořen z čísla jednacího Rozhodnutí o přijetí ke studiu u žáků SPŠ
stavební, žáci jiných škol uvádějí číslo jednací Sdělení o přijetí k ubytování;
b) splatnost k 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20. 8. 2020 na září 2020;
c) pokud nemáte odsouhlasen typ pokoje, zadejte prosím vyšší částku k úhradě = 1.540,-Kč;
d) platbu za stravování a ubytování provádějte převodním příkazem z účtu. Obě platby lze
sloučit do jedné částky.
Vyrovnání za ubytování bude provedeno 1x do roka. V druhé polovině července Vám vrátíme
přeplatky na Váš účet.
Přihlášky posílejte nejpozději do 25. 5. na adresu Střední průmyslová škola stavební Pardubice,
Sokolovská 150, 533 54 Rybitví.
Sdělení o přijetí či nepřijetí do DM zašleme na vaši adresu do 30. 6.
Kontakt: Roman Kopáček, vedoucí domova mládeže SPŠ stavební Pardubice
tel.: 702 286 664, 466 680 339
webové stránky: www.spsstavebni.cz
e-mail: kopacek@spsstavebni.cz, skola@spsstavebni.cz

