
 

 

 

 

Oznámení o výši úplaty za ubytování v domově mládeže pro II. pololetí 

školního roku 2018/19  

 

Ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace stanovuje dle § 123 

odst. 4 školského zákona pro II. pololetí školního roku 2017/18 s platností od 1.2.2019 úplatu 

za ubytování v domově mládeže takto: 

měsíční úplata za ubytování:        1 300,00 Kč 

snížená úplata při střídání teoretické a praktického výuky na jiném místě  

pro obory, kde se střídá teoretická a praktická výuka pravidelně po týdnu        650,00 Kč 

snížená úplata při střídání teoretické a praktické výuky na jiném místě pro obory,  

kde ve 2-týdenním cyklu je 4 dny praktická výuka a 6 dnů teoretická výuka    780,00 Kč 

 

Úplata za ubytování (dále jen úplata) je stanovena dle Vyhlášky 108/2005 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů vždy na kalendářní měsíc, který je úhrnem všech kalendářních dnů, tj. 

včetně sobot, nedělí a státních svátků, bez ohledu na provoz domova mládeže. Výše úplaty 

se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci.  

U žáků, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování obvykle 

po týdnu a na jiném místě (žák opakovaně střídavě po týdnu není ubytován v domově 

mládeže), bude snížena úplata za ubytování po podání žádosti. Žádost je nutné podat předem 

před zahájením období, na které je žádost uplatňována.  

Žákům přijatým v průběhu započatého školního roku se měsíční úplata snižuje o kalendářní 

dny v měsíci, po které žák nebyl ubytován před nástupem k ubytování. Rozhodným dnem je 

rozhodnutí o umístění do domova mládeže od stanoveného data, popř. jiná závazná písemná 

dohoda. Případný další odklad nástupu k ubytování, např. nemoc a další, není důvodem ke 

snížení úplaty. 

Při ukončení ubytování v průběhu školního roku je úplata snížena na polovinu žákům, kteří 

řádně ukončí ubytování do 15. daného měsíce.  Datum ukončení ubytování v domově mládeže 

se stanoví dnem, kdy žák řádně předal všechny prostředky jemu svěřené k užívání, vyklidil 

své věci z pokoje, předal řádně vyplněný výstupní list z domova mládeže.  

 

 

 

 

        Ing. Andrzej Bartoś 

                           ředitel 

V Brně 29. ledna 2019 


