Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Zřizovatel organizace

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi jmenovanými smluvními stranami:

1. Integrovanou střední školou technickou, Benešov, Černoleská 1997
IČO: 18620442
Bankovní spojení:
číslo účtu 13939121
kód banky 0100
zastoupenou: Mgr. Janou Fialovou, ředitelkou školy (dále jen ubytovatel))
a
2. Ubytovaným žákem (žákyní)
jméno a příjmení žáka (žákyně)
……………………………………………………………………………
škola a třída

……………………………………………………………………………

trvalé bydliště ……………………………………………………………………………
bankovní spojení:
číslo účtu: …………………..
kód banky: …………………
doručovací adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště: ………………………………….
………………………………………………………………………………………………
zastoupeným (zastoupenou) zákonným zástupcem (jedná-li se o nezletilého žáka/žákyni)
jméno a příjmení zákonného zástupce
……………………………………………………………………………
telefon, e-mail

……………………………………………………………………………

trvalé bydliště ……………………………………………………………………………
(dále jen ubytovaný)
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ve smyslu § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 108/2005 Sb.
uzavřena tato Smlouva o ubytování v domově mládeže:

I.
Předmět smlouvy
1.
2.
3.

Předmětem smlouvy je zajištění přechodného ubytování žáka v domově mládeže ISŠT, stanovení výše a
způsobu úhrady nákladů spojených s ubytováním a stravováním.
Ubytovaný má právo na užívání společných prostor a používání všech služeb, jejichž poskytování je
s ubytováním spojeno.
Ubytovatel se zavazuje předat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu, který je způsobilý
pro jejich řádné užívání.

II.
Stanovení výše poplatku a způsobu úhrady
1.

2.
3.

4.

5.

Na základě rozhodnutí ředitelky ISŠT, v souladu s vyhláškou MŠMT č.108/2005 Sb., o domovech mládeže
v platném znění, činí měsíční úhrada za ubytování v DM ISŠT 800,-Kč pro žáky ISŠT a 1200,-Kč pro žáky
ostatních škol.
Ředitelka ISŠT rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za ubytování v domově mládeže podle § 165 odst.
2 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb. a organizační směrnice ředitelky ISŠT č. 4/2013.
Ubytovaný se zavazuje k úhradě stanoveného měsíčního poplatku vždy nejpozději do 10. dne příslušného
měsíce počínaje měsícem říjen na účet ISŠT vedený u Komerční banky a.s. Neuhradí-li ubytovaný příslušnou
částku v požadovaném termínu, zavazuje se od prvního dne prodlení uhradit smluvní pokutu ve výši 10 Kč
za každý den prodlení, nedohodnou-li se strany jinak. Opakované porušení tohoto ustanovení může být
důvodem k ukončení ubytování na DM.
Za měsíc září uhradí ubytovaný poplatek hotově v kanceláři školy v den zahájení příslušného školního roku
(od 7:00 hod. do 15:00hod.). Zde bude rovněž přidělen ubytovanému variabilní symbol pro bezhotovostní
platbu.
Celodenní stravování je podmínkou pro přijetí na DM. Výjimku z této povinnosti uděluje ředitelka školy
(např. předložení lékařského potvrzení o dietní stravě, obědy zabezpečeny jinou školou,…). Úhradu za
stravování platí ubytovaný firmě TERAD, školní jídelna s.r.o.
V průběhu školního roku může ubytovatel ve výjimečných případech využít lůžka ubytovaných k poskytnutí
noclehu jiných osob (např. při sportovních akcích), a to pouze ve dnech, kdy ubytovaní nemají školní výuku.
Ubytovaní budou se záměrem včas seznámeni.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.
2.
3.
4.

Ubytovaní jsou povinni dodržovat Řád ISŠT a Řád domova mládeže.
Ubytovaný bere na vědomí povinnost úhrady úmyslné škody jím na majetku ISŠT způsobené.
Ubytovaný je povinen oznámit každou změnu skutečnosti, která by mohla mít vliv na změnu podmínek
stanovených touto smlouvou.
Vedoucí vychovatel je povinen po projednání s ředitelkou ISŠT informovat zákonného zástupce a vedení
kmenové školy o chování žáka na DM, které by mělo vliv na předmět této smlouvy.
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IV.
Smluvní období
1. Smlouva se uzavírá výlučně na dobu určitou počínaje dnem uzavření této smlouvy do konce období
vyučování příslušného školního roku dle organizace školního roku (dokument MŠMT pro příslušný

školní rok). Nástup na DM je možný již v den před zahájením školního roku od 16:00 hodin.

V.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uhrazení poplatku za
ubytování.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Sporné otázky, které mohou při plnění smlouvy nastat, budou přednostně řešeny dohodou.
V případě závažného porušení Řádu DM ze strany ubytovaného bude smlouva zrušena okamžitě.
Ubytovaný bere na vědomí, že smlouva může být zrušena z jeho strany před ukončením školního roku pouze
při ukončení studia nebo po projednání s ředitelkou ISŠT.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Ubytovaný podpisem této smlouvy souhlasí s podmínkami Řádu ISŠT a vnitřního řádu DM ISŠT, který je ke
stažení na internetových stránkách školy.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně se souhlasem obou zúčastněných stran formou dodatku k platné
smlouvě.
Smlouva byla uzavřena ze svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, což smluvní strany výslovně potvrzují a připojují své podpisy.

V Benešově dne:

…………………………………………
zletilý žák, zákonný zástupce nezl. žáka
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…………………………………………
Mgr. Jana Fialová
ředitelka ISŠT
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