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Rozhodnutí  ředitele  č. 30/2018 

Stanovení pravidel pro platby žáků ubytovaných na internátu školy 
 

 
Internát poskytuje dětem a žákům škol samostatně zřízených pro děti a žáky uvedené v 
§ 16 odst. 9 školského zákona ubytování a výchovně vzdělávací činnost navazující na 

výchovně vzdělávací činnost těchto škol a školských zařízení a zajišťuje těmto dětem a 
žákům školní stravování. 
 

 

Pravidla pro platby žáků ubytovaných na internátu: 

1.) V souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o škol-
ských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, 
v platném znění, se všechny pokoje internátu Odborného učiliště a Základní školy, 

Křenovice, zařazují jako pokoje I. kategorie. 

2.) V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky činí úplata za ubytování žáka střední 
školy 25,- Kč/den. 

3.) Výši úplaty za ubytování v internátu stanoví ředitel školy s přihlédnutím k vybavení 
internátu a k úrovni poskytovaných služeb. 

4.) Výše úplaty za ubytování se stanoví v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky 
úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. 

5.) Vyúčtování provede ředitel školy na konci každého měsíce. 

6.) Od úplaty je osvobozen žák, pokud: 

a) je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle 

zákona o státní sociální podpoře pobírá zákonný zástupce nebo jiná oprávněná 
osoba, 

b) má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona 
o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je mu vyplácena, 

pokud skutečnosti uvedené v bodu a) nebo vyplácení příspěvku podle bodu b) prokáže 

řediteli školy. 
 

 
 
 

 
 

Mgr. Josef Plesník 
ředitel školy 
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