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Změnový list ke směrnici B 11 

Změna č.  Původní vydání 

Účinnost od: 1. 9. 2016 

Předmět změny: *)  

Změna č. 1  

Účinnost od: 1. 9. 2017 

Předmět změny: *) Aktualizace – školní rok 2017/2018 

Změna č. 2  

Účinnost od: 31. 7. 2018 

Předmět změny: *) Aktualizace – školní rok 2018/2019 

Změna č. 3  

Účinnost od: 26. 8. 2019 

Předmět změny: *) Aktualizace – školní rok 2019/2020 

Změna č. 4  

Účinnost od: 1. 1. 2020 

Předmět změny: *) Aktualizace – školní rok 2019/2020, školní rok 2020/2021 

Změna č. 5  

Účinnost od:  

Předmět změny: *)  

 

*) Předmětem změny se rozumí, v čem nastala úprava (článek, strana, apod.), při rozsáhlejších úpravách možno 

uvést v celém rozsahu. 

 

 

 

 

OBSAH: 

I. Úvodní ustanovení................................................................................................................................. 3 

II. Výše náhrad za služby ............................................................................................................................ 3 

III.    Výše náhrad za používání vlastních elektrospotřebičů .......................................................................... 3 

IV.    Platby za používání nápojových automatů ............................................................................................ 4 

V. Platby žáků za ubytování a stravování ve školní jídelně Vocelově ul. 1469/5 ...................................... 4 

VI.    Závěrečné ustanovení ........................................................................ Chyba! Záložka není definována. 

 

Příloha č. 1 Seznam škodních případů včetně výše náhrady pro školní rok 2020/2021 
 

 
 

 



3 

 

I. Úvodní ustanovení 

Tato směrnice vychází z níže uvedených zákonů, vyhlášek a nařízení: 

• ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění 

• řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., zákonem o zpracování osobních údajů 

•  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR). 

Směrnice stanovuje výši finančních náhrad za níže uvedené služby, náhrady za způsobené škody 

na majetku DMIŠJ vč. svěřeného majetku do péče žákům.  

II. Výše náhrad za služby 

2.1. náhrady za služby – kopírování, tisk 

kopírování, tisk na multifunkčním kopírovacím 

stroji DM Vocelova a J. Masaryka (přes čipy) 

kopírování, tisk na tiskárně na DM Hradecká 

A4 černobíle - jednostranně       1,00 Kč A4 černobíle - jednostranně                    2,00 Kč 

A4 černobíle - oboustranně (2x A4)      2,00 Kč A4 černobíle - oboustranně                     3,00 Kč 

A3 černobíle - jednostranně (2x A4)      2,00 Kč A3 černobíle - jednostranně                    4,00 Kč 

A3 černobíle - oboustranně (4x A4)      4,00 Kč A3 černobíle - oboustranně                     5,00 Kč 

A4 barevně - jednostranně       4,00 Kč A4 barevně - jednostranně                      5,00 Kč 

A4 barevně - oboustranně (2xA4)      8,00 Kč A4 barevně - oboustranně                     10,00 Kč 

A3 barevně - jednostranně (2xA4)      8,00 Kč  

A3 barevně - oboustranně (4x A4)    16,00 Kč  

 

2.2. poplatky za služby - ostatní 

 poplatky za poštovní služby – obyčejné psaní      19,00 Kč 

 poplatky za poštovní služby – doporučené psaní     47,00 Kč 

 poplatky za bankovní služby              0,00 Kč 

2.3. náhrady za způsobené škody na majetku DMIŠJ svěřeného do péče žákům 

 Výše náhrad za způsobené škody na svěřeném majetku do péče žákům - viz příloha č. 1 

„Seznam škodních případů včetně výše náhrady pro školní rok 2020/2021“. 

III. Výše náhrad za používání vlastních elektrospotřebičů 

jednorázový poplatek při zaevidování spotřebiče za školní rok: 

- rádio, magnetofon, nevýkonné akustické přístroje      60,00 Kč 

- adaptéry (mobil, nabíječka baterií apod., kromě napájení                     

notebooku a příslušenství k PC)                     60,00 Kč 

- kulma, fén na vlasy, žehlička na vlasy, elektrický holicí strojek,  

elektrický budík, apod.                      70,00 Kč 

- počítač vč. monitoru, notebook s adaptérem (vč. příslušenství),  

tablet           300,00 Kč 

- lednice na budově Hradecká a Vocelova (možnost stravování)               500,00 Kč 

- vlastní lednice na budově J. Masaryka do stáří 7 let třídy A++ 



4 

 

nebo A+++ mimo autochladniček, není poblíž DM možnost stravování, 

úhrada pouze za revizi lednice        30,00 Kč 

- vlastní lednice z důvodu zdravotních po předložení potvrzení,  

úhrada pouze za revizi lednice od 1. 1. 2020      30,00 Kč 

Používání vlastních elektrospotřebičů podléhá jejich řádné evidenci. Při nepřihlášení spotřebiče 

se ubytovaný žák vystavuje nebezpečí finančního a kázeňského postihu. 

Prodlužovací šňůry ke spotřebičům bezplatně zapůjčuje DMIŠJ. 

IV. Platby za používání nápojových a prodejních automatů 

Ceny jsou stanoveny dodavatelem nápojových a prodejních automatů. 

V. Platby žáků za ubytování a stravování ve školní jídelně Vocelově ul. 1469/5 

5.1.  Měsíční platby žáků za ubytování na DMIŠJ ve školním roce 2019/2020 

 Úplata za ubytování                           1 300,00 Kč 

 Snížená úplata za ubytování (sociální důvody)    800,00 Kč 

 Snížená úplata – střídající žáci      650,00 Kč 

5.2.  Platby za stravování ve školní jídelně ve Vocelově ul. od 1. 1. 2020 

 Měsíční záloha na stravování       900,00 Kč 

Snídaně vč. přesnídávky (potravinový limit)        26,00 Kč 

 Oběd    (potravinový limit)       36,00 Kč 

 Večeře I.   (potravinový limit)       32,00 Kč 

 Večeře II. vč. přesnídávky (potravinový limit)        23,00 Kč 

 

Podrobnější informace: 

- ve Směrnici ke stanovení úplaty za ubytování v DMIŠJ vč. příloh 

- ve Vnitřním řádu školní jídelny DMIŠJ. 

 

 

 
Mgr. Sylva Nekolová 

                                      ředitelka 
 
  


