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DOMOV MLÁDEŽE při SPŠel.it Dobruška,  
Františka Kupky 308, 518 01 Dobruška 

 
 

Směrnice ředitele školy 
ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže ve školním roce 2018/2019, 

platná od 1. 9. 2018 
 
 
 
     Dnem 1. 9. 2012 vstoupil v platnost článek I. §5 odst. 4 vyhlášky MŠMT ČR č. 436/2010 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb. „O školských výchovných a ubytovacích 
zařízeních a školských účelových zařízeních“, který zní: 
„Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po 
všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student 
z důvodu organizace vyučování ve škole, jejíž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude 
v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží“. 
 

čl. 1 
Základní ustanovení 

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

čl. 2 
Stanovení kategorie ložnic domova mládeže Střední průmyslové školy el.it v Dobrušce 

 
     V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. § 5, odst. 1,2,3 „O školských výchovných 
a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních“ stanovuji s přihlédnutím k počtu 
ubytovaných žáků na pokoji (maximálně 3), k vybavení domova mládeže a k úrovni 
poskytovaných služeb, zařazení všech pokojů domova mládeže do I. kategorie. 

Zdůvodnění: 
     Ubytování je poskytováno v nově postaveném domově mládeže, v maximálně třílůžkových 
pokojích, ke každým dvěma pokojům náleží sociální zařízení se sprchou, dvěma umývadly a 
WC. 
 

čl. 3 
Stanovení výše úplaty za ubytování v domově mládeže 

 
     V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. § 5, odst. 3 „O školských výchovných a 
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních“ s přihlédnutím k vybavení domova 
mládeže a úrovni poskytovaných služeb, stanovuji s platností od 1. 9. 2018 pro domov mládeže 
výši úplaty 1. 000,- Kč za jedno lůžko a kalendářní měsíc. 
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čl. 4 
Způsob úhrady a splatnost úplaty 

 
     Úplatu hradí zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák pouze bezhotovostně a to 
převodem z účtu zákonného zástupce nebo zletilého žáka na školní účet číslo: 
19-2152770257/0100 u KB v Dobrušce vždy do 20. dne předchozího měsíce. Ve variabilním 
symbolu se uvádí rodné číslo žáka. 
 

čl. 5 
Neuhrazení úplaty za ubytování 

 
     Dle vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb. § 4, odst. 5b „O školských výchovných a 
ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních“ je v průběhu školního roku 
ukončeno umístění v domově, pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo 
student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve 
stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady. 
 

čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. září 2018. 
 
     Seznámení zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: 
1) úvodní informací o možnostech ubytování na DM (na webu školy, písemně) 
2) ve sdělení o přijetí k ubytování na DM (písemně) 
3) v úvodních schůzkách se žáky a jejich rodiči (podepsáno zákonnými zástupci v „Prohlášení 
zákonných zástupců …“, uloženo v osobním spise žáka). 
 
 
Zpracoval: Mgr. Viktor ŠAFÁŘ, vedoucí vychovatel DM 
 
 
V Dobrušce dne 29. srpna 2018 

                      
                                                                                   
………………………………… 

                                                                                                          Ing. Milan MARŠÍK 
                                                                                                                   ředitel školy 
                      
 


