
Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově 

mládeže 

 
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, vydávám tuto směrnici. 

 
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 nebo zletilý žák či student (dále jen plátce).  
 

Čl. 2. 
Výše úplaty za ubytování  
2.1 Výše úplaty za ubytování (dále jen úplata) je stanovena dle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon, v platném znění (dále ŠZ), vždy na kalendářní měsíc. Tuto výši úplaty stanoví 
ředitelka DM (dále jen ředitelka) při přijetí žáka nebo studenta (dále jen žák) k ubytování vždy pro 
následující školní rok. Pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 900,- Kč.* 
2.2 Dále se výše úplaty stanovuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských 
výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení, v platném znění. 
 

Čl. 3. 
Snížení měsíční úplaty žákům domova mládeže  
3.1 Ředitelka sníží úplatu za ubytování v domově mládeže (dále DM) dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., 
§ 5, odst. 4, v platném znění, pouze těm žákům, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a 
praktického vyučování obvykle po týdnu a na jiném místě. Výše úplaty je stanovena pro školní rok 
2022/2023 ve výši 450,- Kč.* 
Snížení úplaty nemůže být poskytnuto za vícedenní kurzy, odborné praxe, studijní stáže, apod. 
Rovněž nepřítomnost na DM z důvodu nemoci, prázdnin, svátků, volna uděleného ředitelkou školy, 
apod., nejsou důvodem pro snížení úplaty za ubytování.  
3.2 Na domově mládeže se měsíční úplata snižuje o kalendářní dny v měsíci, po které žák nebyl 
ubytován před nástupem k ubytování, protože byl přijat v průběhu započatého kalendářního měsíce. 
3.3 Při ukončení ubytování na domově mládeže v průběhu školního roku se za poslední pobytový 
měsíc stanoví výše úplaty poměrně ke dni ukončení ubytování. 
 

Čl. 4. 
Ukončení ubytování v domově mládeže  
4.1 Datum ukončení ubytování v domově mládeže se stanoví dnem, kdy žák řádně předal všechny 
prostředky jemu svěřené k užívání (inventář pokoje, ložní prádlo, klíče a jiný zapůjčený inventář) a 
vyrovnal případné závazky (škody na majetku, atd.).  
4.2 Nárok na ubytování končí: 
4.2.1 dnem, který je uveden na písemné žádosti zákonných zástupců nebo zletilého žáka nebo 
studenta, podané nejméně 10 dnů před datem ukončení ubytování;  
4.2.2 z důvodu, kdy zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák či student opakovaně 
neuhradil úplatu ve stanoveném termínu a tím porušil platební podmínky podle § 4 odst. 5 písm. b), 
vyhlášky č. 108/2005 Sb., v platném znění, a nedohodl s ředitelkou jiný termín úhrady, event. splátkový 
kalendář;  
4.2.3 dnem, kdy žák nebo student přestal být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné 
školy;  



4.2.4 dnem, kdy žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání;  
4.2.5 dnem, kdy žák či student byl vyloučen z domova mládeže.  
 

Čl. 5. 
Platební podmínky  
5.1 K úplatě plátcem dochází bezhotovostním inkasem z jeho účtu na účet DM u peněžního ústavu 
ČSOB Turnov č. 248665399/0300 poté, co udělí souhlas s měsíčním inkasem. 
5.2 První úplata je provedena v měsíci září v plné výši jako záloha na měsíc červen. 
5.3 Úplata je splatná zpravidla 15. dne v měsíci, provádí se zpětně (poslední platba za celoročně 
ubytovaného žáka je v měsíci červnu za měsíc květen). Případné přeplatky jsou odeslány po skončení 
školního roku zpět na účet plátce. 
5.4 Při nedodržení platebních podmínek účtuje DM plátci k úhradě:  
5.4.1 paušální poplatek ve výši 19,- Kč za obyčejné psaní s upozorněním,  
5.4.2 paušální poplatek ve výši 52,- Kč za doporučené psaní s upomínkou, poplatky se připisují na 
osobní účet žáka.  
5.5 Informaci o nedoplatku - neuhrazení obdrží plátce písemně s uvedením dlužné částky se 
splatností neprodleně po doručení upomínky (1. upozornění – obyčejný dopis, 2. upomínka – 
doporučeně).  
 

Čl. 6. 
Závěrečná ustanovení  
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2022. 
 
 
 
* Výše úplaty může být změněna během školního roku na základě rozhodnutí vlády ČR. 
 

 
 

Ing. Eva Antošová, ředitelka OA,HŠ a SOŠ Turnov 


