
 

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeže 
 Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim 

 
V souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 108/2005 Sb., o 
školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 
436/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů je vydána tato směrnice. 

 

čl. 1 
Základní ustanovení 

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

čl. 2 

Výše úplaty 

Úplata za ubytovací služby (dále jen úplata) je stanovena dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vždy na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech kalendářních dnů, tj. včetně 
sobot a nedělí. 
Výši úplaty stanoví ředitel školského zařízení při přijetí žáka nebo studenta (dále jen žáka) k ubytování 
vždy pro následující školní rok.  
V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., § 5, odst. 4 ve znění vyhl. č. 436/2010 Sb., se výše 
úplaty nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Možnosti a podmínky 
snížení úplaty za ubytování stanoví čl. 3. 

▪ Měsíční úplata za ubytování činí:  třílůžkový pokoj 1.200,-- Kč  
čtyřlůžkový pokoj     900,--Kč. 
 

▪ Cena za ubytování pro žáky a studenty při praxi a studenty VOŠ v době zkouškového období (žáci 
a studenti nejsou trvale ubytováni a vedeni ve stavu ubytovaných) činí za jednu noc 60,--Kč (DPH 
osvobozeno). 

  čl. 3 
Snížení měsíční úplaty 

Na základě žádosti plátce se sníží měsíční úplata za ubytování studentům, kteří v době zkouškového 
období nebudou opakovaně ubytováni v DM, a to v trvání nejméně pěti po sobě jdoucích pracovních 
dnů. 

Žákům, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování po týdnu, nebo 
jsou ubytováni v DM pouze část týdne (dva a více po sobě jdoucích dní), bude stanovena výše úplaty 
na polovinu stanovené částky. 

Měsíční úplata se snižuje o kalendářní dny v měsíci, po které žák nebyl ubytován před nástupem 
k ubytování, protože byl přijat v průběhu započteného školního roku. 

Při ukončení ubytování v průběhu školního roku se za poslední pobytový měsíc stanoví úplata 
poměrně ke dni ukončení ubytování. Toto ustanovení neplatí pro závěr školního roku, a to nejdříve 
od 24.6. 

 

 



 

Pro uvedené případy tohoto článku se úplata za jeden kalendářní den vypočte jako podíl stanovené 
měsíční úplaty (i snížené) a počtu kalendářních dnů v daném měsíci. Předpis náhrad za všechny dny 
v daném měsíci, po které žák nebo student nebyl ubytován, se zaokrouhluje na celé koruny. 
Vyúčtování je provedeno měsíc následujíc. 

 

čl. 4 
Způsob úhrady a splatnost úplaty 

Úplatu za ubytování a stravování hradí plátce během školního roku bezhotovostní cestou ze svého 
účtu na účet školy 35-6492120267/0100 inkasním převodem, je nutné dát souhlas k inkasu 
s finančním limitem bez variabilního symbolu, nebo trvalým příkazem s přiděleným variabilním 
symbolem.  
Před zahájením školního roku je nutné uhradit do 20. 8. zálohu ve výši jednoho měsíce 
jednorázovým převodem dle platného ceníku za ubytování a stravování. 
Úplata na kalendářní měsíc je splatná do 15. dne předchozího kalendářního měsíce. První měsíc 
úhrada proběhne 15. 9., poslední úhrada proběhne 15. 5. na měsíc červen.  
Jestliže plátce neuhradí úplatu, může ředitel po předchozím písemném upozornění plátce 
rozhodnout o okamžitém ukončení ubytování žáka nebo studenta ve školském zařízení (§ 35 odst. 1 
písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ukončení ubytování není konáno ve správním řízení). 

 

čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. září 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chrudimi dne: 25. 08. 2020  Bc. Radomíra Neumanová    Ing. Stanislav Valášek  

         vedoucí vychovatelka DM                  ředitel  


