
Střední odborná škola Luhačovice 

VNITŘNÍ SMĚRNICE 

ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE SOŠ LUHAČOVICE, MASARYKOVA 999 

Tato směrnice vychází z Vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních a školských účelových zařízeních a z Vyhlášky č. 436 ze dne 22. prosince 2010, 

kterou se mění Vyhláška č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízeních. 

1. Výše úplaty pro školní rok 2021/2022 je stanovena na 1 kalendářní měsíc takto: 

Dvoulůžkový pokoj 1200,- Kč 

Třílůžkový pokoj 1000,- Kč 

Čtyřlůžkový pokoj   900,- Kč 

 

2. Výše úplaty za ubytování v domově mládeže 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 důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo 

studentem, opakovaně nebude v domově mládeže ubytován, úplata se mu 

přiměřeně sníží. 

3. Organizace vyučování vychází z Dokumentu č.j. MSMT- 5214/2020-3 Organizace 

školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních 

uměleckých školách a konzervatořích. 

Podzimní prázdniny  27. 10. – 29. 10. 2021 

Vánoční prázdniny  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

Pololetní prázdniny  4. 2. 2022 

Jarní prázdniny  7. 2. – 13. 2. 2022 

Velikonoční prázdniny 14. 4. – 18. 4. 2022 

 

4. Výše úplaty je závislá i na počtu dnů, ve kterých žák nebo student nemůže být 

v domově mládeže ubytován v důsledku toho, že se v souladu se schválenými 

učebními dokumenty účastní praktického vyučování v jiné obci, než v které probíhá 

teoretické vyučování a vzdálenost této obce od obce, v níž je umístěn domov 

mládeže, neumožňuje žákovi či studentovi v této době ubytování v domově mládeže 

využívat. 

5. Úplata za ubytování se snižuje i o volné dny v roce, které může ředitel školy vyhlásit 

v závažných (organizačních a technických) případech podle § 24 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb. 

6. Postup výpočtu snížení výše úplaty je stanoven takto: 

Výše úplaty za 1 kalendářní měsíc se podělí počtem dnů v příslušném měsíci. 

Výsledná částka se vynásobí počtem dnů, ve kterých nemůže být žák ubytován 



v domově mládeže. Výsledná částka se odečte od výše úplaty stanovené pro školní 

rok 2021/2022. 

 

7. Směrnice nabývá účinnost dne 1. září 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Luhačovicích 1. 9. 2021      Ing. Jana Šuráňová 

             ředitelka školy 


