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Razítko a podpis:

V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů,
s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních a ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb., vydávám tuto směrnici.
1.

Základní ustanovení

Školské služby se poskytují za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost
daného školského zařízení.
Úhradu hradí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák, dále jen plátce.
2.

Výše úplaty za ubytování

Úplata za ubytování je stanovena dle vyhlášky č.108/2005 Sb. §5, odst. 1,2,3 a ve znění
novely č.436/2010 Sb., odst. 4.
Citace odst. 4: „Výše úplaty za ubytování v DM se nemění, i když žák není ubytován po
všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák, student
z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, studentem, opakovaně nebude
v DM ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.“
Měsíční úplata za ubytování

3.

1) 1 540,- Kč /+ vlastní povlečení/ u dvoulůžkových pokojů
2) 1 440,- Kč /+ vlastní povlečení/ u třílůžkových pokojů
4.

Ubytovací kapacita DM

Celková kapacita DM je 91 lůžek.
Třílůžkový pokoj ze soc.zařízením – 21x
Dvoulůžkový pokoj ze soc.zařízením – 14x
5.

Stanovení výše úplaty za ubytování a její úhrada

1) Ode dne nástupu na ubytování do dne v měsíci, kdy je ubytování ukončeno, musí být
splněny veškeré závazky /odevzdání klíče, vyklizení pokoje atd./.
2) Úhrada úplaty za ubytování a stravování probíhá trvalým příkazem. Úhrada na měsíc
následující je splatná do 20. dne předchozího kalendářního měsíce.
3) Pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák neuhradil úplatu za ubytování ve
stanoveném termínu a nedohodl si s vedoucím DM jiný termín úhrady, je mu umístění v DM
ukončeno.

Roman Kopáček
Vedoucí Domova mládeže
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