Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100, 261 01 Příbram

Zřizovatelem je Středočeský kraj

Směrnice č. 2
ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže
pro školní rok 2018 / 2019
Směrnice je stanovena v souladu se zákonem 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Základní ustanovení
Ubytování v domově mládeže školy se poskytuje za úplatu, kterou provádí zákonný zástupce
nezletlého žáka nebo zletlý žák (dále jen plátce).
Výše úplaty za ubytování
a) Úplata za ubytování je stanovena vždy na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech
kalendářních dnů, tj. včetně sobot a nedělí.
Výši úplaty stanoví ředitel školy pro školní rok 2018/2019 je stanovena ve výši :
za pokoj I. kategorie 1 300,- Kč / 1 měsíc
za pokoj II. kategorie 900,- Kč / 1 měsíc
Snížení měsíční úplaty:
a) Ředitel školy může snížit úplatu za ubytování žáka v domově mládeže z důvodu
organizace výuky ve škole (kurzy) a o dny volna, které vyhlásil ředitel v závažných
případech podle paragrafu. 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).
b) Jako pomocný údaj pro výpočet úplaty za ubytování pro část měsíce stanovuje ředitel
školy částku: 65,- Kč / den pro pokoj I. kategorie
45,- Kč / den pro pokoj II. kategorie
c) Snížení úplaty za ubytování žáka se sociálním zvýhodněním podle
paragrafu 123 odst. 4) zákona 561/ 2004 Sb. (školský zákon), probíhá ve správním
řízení na základě žádost podané zákonným zástupcem nezletlého žáka nebo zletlým
žákem a doložením všech skutečných příjmů a dávek rodiny. Žádost o snížení úplaty
se podává každé tři měsíce, trvá-li stav sociální nouze.
d) Úplata za ubytování se snižuje o dny v měsíci, po které žák nebyl ubytován před
nástupem k ubytování.
e) Úplata za ubytování bude snížena o dny, které následují od data řádného ukončení
ubytování do konce kalendářního měsíce, kdy pobyt na domově mládeže ukončil.
f) Pokud by ze závažných důvodů musel být ředitelem školy provoz domova mládeže
omezen, nebo domov mládeže uzavřen, stanoví ředitel školy úplatu za ubytování
podle skutečného počtu dnů provozu domova mládeže v daném měsíci.

Úplata za ubytování se nesnižuje:
a) za soboty a neděle, i když vyučovací týden dle paragrafu 24 zákona 561/ 2004 Sb.
je pouze pětdenní.
b) za dny, po které žák není v domově mládeže z důvodu nemoci
c) za dny, které jsou státním svátkem – v tyto dny je organizován příjezd do domova
mládeže
d) za dny školních výletů, dlouhodobějších exkurzí a soutěží
Platební podmínky
Úhrada za ubytování se plat na účet školy č.: 11439211 / 0100. VS je rodné číslo žáka.
Způsob úhrady:
a) souhlas k inkasu z účtu
b) příkaz k převodu z účtu
Převod z účtu musí být zřízen vždy k 15. předešlého měsíce (15. 8. je platba za měsíc září).
Potvrzené povolení k inkasu je nutné předložit nejpozději při nástupu do domova mládeže.
První platba se v tomto případě provede v prvním týdnu měsíce nástupu na domov mládeže
současně s platbou za stávající měsíc (je nutné na povolení k inkasu mít k dispozici
odpovídající částku).
Vyúčtování úhrad za ubytování v domově mládeže proběhne vždy do 10. následujícího
měsíce.
Pokud zákonný zástupce nebo zletlý žák neuhradí platbu za ubytování v domově mládeže
za stávající měsíc, bude žákovi ukončeno umístění v DM k poslednímu dni neuhrazeného
měsíce.
V případě neuhrazení dlužné částky může škola přistoupit k soudnímu vymáhání.
Závěrečná ustanovení
Výše uvedená směrnice je vyvěšena na webových stránkách školy, její znění obdrží zákonní
zástupci nezletlých žáků a zletlí žáci spolu s rozhodnutm o přijet na domov mládeže školy
nejpozději v srpnu 2018.
Směrnice nabývá účinnost od 1. 8. 2018

Mgr. Milan Lehocký
ředitel školy

