
Podmínky a kritéria pro přijetí do DM pro školní rok 2022/2023 
Domov mládeže TU 

Kapacita DM:  65 lůžek (Z toho: 30 lůžek pro HOREGAS, 30 lůžek pro ČLA, 5 lůžek rezerva) 

Přihlášky do 1. kola:  nejpozději do 30. 6. 2022 do sekretariátu (poštou nebo osobně na adresu Volanovská 243, 541 01 

Trutnov), neodevzdávat vychovatelům!! 

- uchazeči přijatí k ubytování budou informováni na webu školy v sekci DM-Trutnov, nepřijatí budou informováni písemně 

nebo telefonicky nejpozději do 15. 7. 2022; 

- Žáci, kteří získají za celkový bodový zisk záporný počet bodů nebo nulu nebudou přijati ani v případě volné kapacity DM. 

- V případě volné kapacity po 1. kole se bude do domova mládeže přijímat v posledním týdnu v srpnu a v září 

- Přihlášky se budou posuzovat podle následujících kritérií,  

Kritéria pro přijetí 

1. Vzdálenost trvalého bydliště od domova mládeže 

2. Dopravní obslužnost z trvalého bydliště do domova mládeže 

3. Věk žáka 

4. Chování žáka v předchozím školním roce (pokud byl ubytován) 

ad 1. Vzdálenost trvalého bydliště od domova mládeže (maximální počet možných bodů je 10)  

- sleduje se vzdálenost z místa trvalého bydliště od domova mládeže, k posouzení se použijí informace získané 

z přihlášky, vzdálenost bude vypočtena z portálu „Google mapy“ Mapy Google (nejkratší trasa) 

- bodování:  

▫ Vzdálenost menší jak 20 km - 0 bodů, Vzdálenost 21–50 km – 7 bodů, vzdálenost větší jak 50 km - 10 

bodů 

 

ad 2. Dopravní obslužnost z trvalého bydliště do domova mládeže: (maximální počet bodů je 10) 

- sleduje se celkový čas, za který se žák dopraví z místa trvalého bydliště do domova mládeže, k posouzení se použijí 

informace získané z přihlášky, doba bude vypočtena z portálu IDOS IDOS • Všechny jízdní řády • Vyhledání 

spojení (idnes.cz) – (nejrychlejší spojení ve všední den do 8 hodin ráno) 

- bodování:  

▫ Do 1 hodiny - 5 bodů, 1-2 hodiny – 7 bodů, nad 2 hodiny – 10 bodů 

 
ad 3. Věk žáka (maximální počet bodů je 10) 

- sleduje se věk, kterého žák dosáhne k 30. 6. příslušného roku  

- bodování:  

▪ 15-16 let - 10 bodů, 17-18 let – 5 bodů, 19 a více – 3 bodů 

 

Celkový bodový zisk 

Maximální možný počet získaných bodů je 30. Celkový bodový zisk vznikne sečtením bodů za první tři dílčí kritéria. Pokud byl žák 

ubytován v domově mládeže i v předchozím školním roce, odečte se od “celkového bodového zisku” ještě penalizace za případná 

udělená kázeňská opatření (5 bodů za dŘŠ, 10 bodů za PodVy) či prokázanou účast na škodní události v DM (např. svévolné ničení 

majetku – za každou škodní událost se odečte 10 b). Celkový počet bodů jednotlivých uchazečů se setřídí sestupně (od nejvyššího 

po nejnižší). Vznikne pořadí, podle kterého ŘŠ rozhodne dle volné kapacity v DM o přijetí či nepřijetí žáka. V případě rovnosti bodů 

rozhoduje o pořadí nejdříve vyšší počet bodů získaný za věk, následně za dopravní obslužnost pak za vzdálenost. Žáci, kteří 

dosáhnou za celkový bodový zisk záporný počet bodů nebo nulu nebudou přijati ani v případě volné kapacity DM.  

 

V Trutnově 4. května 2022       Ing. Petra Jansová, ředitelka školy 

https://www.google.cz/maps/@50.5903,16.135098,14z?hl=cs
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

