
 

 

 

Kritéria ubytování pro Domov mládeže 9. května 228 Kamenický Šenov Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace na 

školní rok 2023/2024 
 

Jméno žáka:  
 Kritérium hodnocení - specifikace body  

 
 
 
 
 
 
1. 

 
Dopravní obslužnost 
 
Bodové hodnocení vyplňte tak, jak by jel žák do 
školy 22. května 2023 veřejnou dopravou dle 
Informačního dopravního systému – www.idos.cz 
Volte nejrychlejší spojení. Spojení doložte 
k přihlášce. 

Neexistující spojení (není možné se 
dopravit veřejnou dopravou ve 
všední den do 7.00 do KŠ) 

75  

Více než 3 hod. 75 

2 hod. 31 min. - 3 hod. 65 

2 hod. 16 min. - 2 hod. 30 min. 55 

2 hod. 1 min. - 2 hod. 15 min. 45 

1 hod. 51 min. - 2 hod. 35 

1 hod. 41 min. - 1 hod. 50 min. 30 

1 hod. 31 min. - 1 hod. 40 min. 25 

1 hod. 21 min. - 1 hod. 30 min. 20 

1 hod. 11 min. - 1 hod. 20 min. 15 

1 hod. - 1 hod. 10 min. 10 

méně než 1 hod. 5 

 
2. 

 
Věk 

mladší 16 let 30  

mladší 17 let 20 

mladší 18 let 10 

zletilí 0 

 
3. 

Sociální poměry spojené s  výchovou žáka (na 
základě písemné žádosti doložené úředním 
potvrzením příslušných orgánů) 

 10  

4. Zdravotní stav (na základě písemné žádosti 
doložené potvrzením od lékaře) 

 20  

5.  Nový žák ve studiu  30  

 
6. 

 
Pokračování ve vzdělávání v rámci oboru 

Druhý ročník 10  

Třetí ročník 15  

Maturitní ročník 20  

Zkrácené studium 0  

 
 
7. 

 
 
Výchovná opatření (vyplňuje domov mládeže) 

Opakované záznamy v os. spise -10  

Napomenutí vychovatele -20  

Důtka ředitele školy -40  

Podmíněné vyloučení z ubytování -50  

Vyloučení z ubytování -60  

 Součet bodů:  

 Maximální počet bodů: 175 

 
Vedení domova mládeže vytvoří na základě dodaných dokumentů seznam uchazečů. Dle součtu bodového hodnocení 
jednotlivých kriterií stanoví pořadí uchazečů a prvních 64 přijme k ubytování. Ostatní uchazeči budou rozhodnutím 
nepřijati. Proti nepřijetí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů. V případě uvolnění nebo nenastoupení žáka přijatého k 

ubytování, bude nabídnuto místo k ubytování uchazeči, který následuje v pořadí seznamu nepřijatých žáků. 

http://www.idos.cz/

