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SMLOUVA
o poskytování ubytování na internátu Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice 8,
ve školním roce 2018/2019
Smluvní strany:
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, IČO 00842800, zastoupené ředitelem Mgr. Josefem
Plesníkem (dále jen „škola“)
a
žák (z. z. nezletilého žáka)

…........................................…… ................
jméno a příjmení žáka

(dále jen „žák“)

třída

uzavírají tuto smlouvu o poskytování ubytování na internátu
OU a ZŠ Křenovice ve školním roce 2018/2019

1.

Škola se zavazuje, že poskytne žákovi ubytování v internátu podle vyhlášky MŠMT ČR č.
108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a stravování v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
vše v platném znění.

2.

Škola poskytne ubytování a stravování žákovi školy po dobu celého školního roku 2018/2019.

3.

Ubytování v internátu se poskytuje podle vyhlášky č. 108/2005 Sb. a na základě rozhodnutí
ředitele OU a ZŠ Křenovice, č.j. OUKR/944/2018 ze dne 14.08.2018, v pokojích I. kategorie za
úplatu
25,- Kč za den.

4.

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

5.

Výše úplaty za ubytování se stanoví v souladu s § 9 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb. úměrně
k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

6.

Žák (u nezletilého jeho zákonný zástupce) se zavazuje zaplatit zálohu na ubytování v posledním týdnu na měsíc následující, za měsíc září při nástupu na internát. Žákovi, který nebude
mít poplatek včas zaplacen, nebude ubytování umožněno.

7.

Vyúčtování provede ředitel školy na konci každého měsíce.

8.

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.

9.

Přehled záloh na ubytování ve školním roce 2018/2019:
září
475 Kč (účastníci STK 350 Kč)
únor
říjen
525 Kč
březen
listopad
550 Kč
duben
prosinec
375 Kč
květen
leden
525 Kč
červen

350 Kč (účastníci LVVK 225 Kč)
525 Kč
475 Kč
475 Kč
500 Kč
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10.

Žák ubytovaný na internátu je povinen se dostavit na internát do 21 hodin v posledním dnu
pracovního klidu, ve výjimečných případech povolí ředitel školy na žádost zletilého žáka (zákonného zástupce nezletilého žáka) příjezd v první pracovní den v týdnu do 7.00 hod.

11.

Žák ubytovaný na internátu se zavazuje odebírat celodenní stravu (5 jídel povinně + dobrovolná druhá večeře) ve školní jídelně OU a ZŠ Křenovice a zaplatit poplatek za celodenní
stravu na celý měsíc ve výši 86,- Kč (resp. 95,- Kč s druhou večeří) na den vždy v posledním
týdnu na měsíc následující, za měsíc září při nástupu na internát. Stravu je možno odhlásit den
předem. Částka za včas odhlášenou stravu (nemoc apod.) bude odečtena při platbě na další
měsíc; za odhlášenou stravu v měsíci červnu bude částka vrácena v hotovosti.

12.

První den neplánované a včas neomluvené nepřítomnosti žáka se považuje za pobyt na internátu.

13.

Práva a povinnosti ubytovaných na internátu školy jsou uvedena ve vnitřní směrnici „Vnitřní
řád internátu“, s níž jsou při nástupu na internát prokazatelně seznámeni všichni žáci ubytovaní
na internátu.

14.

Používání vlastních elektrických spotřebičů (vysoušeč vlasů, kulma, rádio, nabíječka mobilu
apod.) je na internátu bez vědomí vedoucí vychovatelky nebo vychovatelky, bez zaplacení
stanoveného poplatku za používání vlastního elektrického spotřebiče a bez doložení platné
revize elektrického přístroje zakázáno.

15.

Výše poplatku je stanovena s přihlédnutím k ceně 1 kW elektrické energie, příkonu spotřebiče
a k průměrné délce používání spotřebiče za měsíc takto:
- vysoušeč vlasů, kulma, varná konvice
20,- Kč za měsíc
- rádio, radiomagnetofon, nabíječka mobilu
10,- Kč za měsíc
- automatická pračka
20,- Kč za hodinu
- notebook, tablet (100W)
45,- Kč za měsíc

16.

Poplatek za používání vlastních elektrických spotřebičů je nutno zaplatit vždy na konci měsíce
za uplynulý měsíc vedoucí vychovatelce proti podpisu. Výše poplatku za používání spotřebiče
se nemění, i když není žák ubytován na internátu po celý měsíc.

17.

Žákům je zakázáno nosit na internát bez závažného důvodu větší částky peněz nebo cenné
předměty a věci nebezpečné životu a zdraví lidí. Peníze a cenné předměty si může žák uložit
do trezoru na služebně internátu. Za ztrátu cenných věcí uložených mimo určené místo škola
nenese odpovědnost.

18.

Ubytovaní žáci jsou povinni šetřit majetek a veškeré vybavení internátu. V případě zjištění
škody a prokázání zavinění je ubytovaný žák (u nezletilého žáka jeho zákonný zástupce) povinen způsobenou škodu nahradit škole v plné výši.

19.

Ubytovaným žákům je přísně zakázáno přesunovat nábytek a vybavení v pokojích a mezi pokoji navzájem. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako hrubé porušení Vnitřního řádu
internátu.

V Křenovicích dne:
…………………………………
jméno a příjmení žáka, třída

……………………………………
jméno a příjmení zákonného zástupce

Mgr. Josef Plesník
ředitel školy

…………………………………
podpis žáka (zákonného zástupce)

