
 

Smlouva o ubytování a stravování na domově mládeže 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi jmenovanými smluvními stranami: 

 

Střední školou dostihového sportu a jezdectví 

U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 - Velká Chuchle 

IČO 00 069 621 

zastoupené Ing. Soňou Froňkovou Ph.D., ředitelkou školy 

(dále jen "škola") 

 

a 

 

jméno………………………………………………………...………………………………….. 

 

rodné číslo…………………………………………………...………………………………….. 

 

trvalý pobyt/adresa……………………………………………………………………………… 

 

zákonný zástupce…………………………………………….…………nar.………….……….. 

 

telefon ubytovaného............................................. telefon zák. zástupce…………...…………… 

(dále jen "ubytovaný") 

 

u z a v ř e n a 

Smlouva o ubytování a stravování na domově mládeže 

(dále jen "smlouva") 

 

Tato smlouva se uzavírá ve smyslu ustanovení § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), (dále jen školský zákon), podle příslušných ustanovení Vyhlášky MŠMT 

č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových 

zařízeních a podle příslušných ustanovení Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední škola 

dostihového sportu a jezdectví.  

 

Článek I. 

 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednoho lůžka k přechodnému ubytování v domově 

mládeže (dále jen DM) a poskytování stravování po dobu studia žáka na jeden školní rok. 

Žáci ubytovaní na DM se z ekonomických a organizačních důvodů podle § 2 odst. 3 vyhlášky 

MŠMT č. 107/2005 Sb., celodenně stravují ve školní jídelně. Ve školním roce 2022/2023 je 

smlouva platná v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Nedílnou součástí této smlouvy je 

"Přihláška ke stravování", která tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě. Tato smlouva se uzavírá 

výlučně na dobu určitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

 

 



 

 

Článek II. 

 

Škola se zavazuje odevzdat ubytovanému prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, ve 

stavu způsobilém pro řádné užívání a v tomto stavu je udržovat po dobu trvání této smlouvy, a 

to včetně ovladače č. …….. k užívání nové klimatizace (dále jen ovladač). Ubytovaný má 

právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny, společné prostory ubytovacího zařízení a 

služby, jejichž poskytování je s užíváním těchto prostor spojeno. Ubytovaný má právo užívat 

vybavení pokoje včetně výše uvedeného ovladače. Ovladač č. ….. je součástí vybavení 

pokoje č. …….. a užívají ho všichni žáci ubytovaní na pokoji společně. V případě zjištění 

poškození či neúplnosti vybavení je ubytovaný povinen nahlásit poškození. Škola se zavazuje 

závady odstranit. Ubytovaný je povinen při ukončení ubytování předat škole pronajaté 

prostory ve stavu, v jakém je převzal, bez závad, poškození, s přihlédnutím k běžnému 

opotřebení a v původním dispozičním řešení. Současně je povinen předat ubytovateli výše 

uvedený ovladač. Pokud nebude zjištěn konkrétní viník, který poškodil ubytovací zařízení, 

resp. který způsobil škodu na zařízení a vybavení pokoje, případně zavinil ztrátu či poškození 

zapůjčeného ovladače, budou zjištěné závady předepsány k náhradě všem ubytovaným na 

pokoji, kteří jsou povinni uhradit způsobenou škodu společně a nerozdílně. 

 

Článek III. 

 

Škola se zavazuje zajistit ubytovanému na základě Vnitřního řádu domova mládeže nerušený 

výkon jeho práv spojených s ubytováním. Ubytovaný se zavazuje, že nepřenechá svá práva 

vyplývající z této smlouvy jiné osobě. Ubytovaný nesmí při výkonu svých práv omezovat 

práva dalších ubytovaných. Ubytovaný je povinen striktně a bez výjimky dodržovat ve všech 

prostorách DM zákaz kouření, vnášení a požívání alkoholu, omamných látek, zbraní, 

výbušnin, zábavné pyrotechniky a zvířat do ubytovacích prostor. Cenné předměty (zejména 

peníze) je ubytovaný povinen uložit a vyzvednout na místě k tomu určeném (na vychovatelně) 

a škola se zavazuje mu toto uložení umožnit. Pokud ale ubytovaný cennosti na tomto místě 

neuloží, škola za ně žádnou zvláštní odpovědnost nenese.  

 

Článek IV. 

 

Ubytovaný se zavazuje zaplatit za poskytnutí přechodného ubytování a za služby s tím 

spojené měsíčně částku odpovídající kategorii pokoje, ve kterém je ubytován. Cena ubytování 

je stanovena podle § 5 vyhlášky MŠMT č.108/2005 Sb., o školských výchovných 

a ubytovacích zařízeních. Na pokojích dvou a třílůžkových bez vlastního sociálního zařízení 

1.200 Kč za měsíc a na pokojích s vlastním sociálním zařízením 1.600 Kč za měsíc. Platbu za 

ubytování a stravování je ubytovaný povinen zaplatit do 25. dne předchozího měsíce. 

Neuhradí-li ubytovaný příslušnou částku v požadovaném termínu, zavazuje se zaplatit 

od prvního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 10 Kč za každý den prodlení, nedohodnou-li 

se strany jinak. Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když ubytovaný 

není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Škola je oprávněna ubytovanému 

ubytování přerušit na dobu nezbytně nutnou v případě, že je to nutné pro chod školy a 

domova mládeže nebo v souvislosti se zajištěním akcí organizovaných školou. Výjimky ze 

stravování po dohodě se žákem, případně se zákonným zástupcem nezletilých žáků povoluje 

ředitel školy. 

 

Článek V. 



 

 

Tato smlouva zaniká zde uvedenými způsoby:  

a) uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva sjednána 

b) výpovědí ubytovaného žáka prostřednictvím svého zákonného zástupce (pokud není 

plnoletý). Výpovědní doba je měsíční a počítá se od prvního dne měsíce, následujícího 

po měsíci, kdy byla výpověď doručena vedení školy 

c) odstoupením školy od smlouvy z důvodu porušení této smlouvy 

d) vyloučením žáka z DM z důvodu opakovaného či závažného porušování řádu DM 

e) dohodou o ukončení na základě Smlouvy o ukončení ubytování a stravování 

na domově mládeže. 

Při ukončení této smlouvy o ubytování je ubytovaný povinen přenechané ubytovací prostory 

vyklidit a vyklizené předat škole ke dni ukončení této smlouvy dle čl. I. a čl. V..    

 

Pokud tak neučiní, je škola oprávněna věci umístěné v ubytovacích prostorách vystěhovat 

do prostor k tomu určených. Po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne ukončení této smlouvy 

dle čl. I a čl. V., budou tyto věci považovány za věci opuštěné. 

 

Článek VI. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz 

těchto skutečností připojují své vlastnoruční podpisy.  

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží škola a druhý 

ubytovaný, resp. zákonný zástupce nezletilého žáka.  

 

 

V Praze Velké Chuchli dne ........................................  

 

 

 

Zavazuji se dodržovat následující vnitřní předpisy školy a potvrzuji, že jsem se 

seznámil/a s: 

Vnitřním řádem Domova mládeže SŠDSaJ 

Bezpečnostními předpisy Domova mládeže SŠDSaJ  

 

 

 

 

Podpisy účastníků smlouvy: 

 

 

.......................................................... 

                      žák                                                                               

 

 

……………………………………..                                      ………………………………..         

     zákonný zástupce žáka                                                           Ing. Soňa Froňková, Ph.D. 

                                                                                                            ředitelka školy 

Příloha č. 1 Přihláška ke stravování 

 



 

 
Příloha č. 1 ke Smlouvě o ubytování a stravování na domově mládeže 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ 

 
Střední škola dostihového sportu a jezdectví, U Závodiště 325/1, Praha 5 – Velká Chuchle, 159 00 

 

 

OBOR:    a) Jezdec a chovatel koní   b) Chovatelství 
 

Strávník 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………..  datum narození …………..……. 

 

Bydliště:……………………………...…………………………………………………….................... 

 

Rozsah stravování: 

• celodenní 

 

Žáci ubytovaní na DM se z ekonomických a organizačních důvodů, podle § 2 odst. 3 

Vyhl. č. 107/2005 Sb., celodenně stravují ve školní jídelně. 

 

Platba za stravu a ubytování se provádí zálohově, a to nejpozději k 25. v měsíci předem. 

 

Zákonný zástupce: 

 
 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………..…………………. 

Kontaktní telefon:  matka………………………………………………………………….. 

otec……………………………………………………………………. 

V ………………………………………   Dne …………………………………...  

 

 

         podpis zákonného zástupce: 

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se,  

že budu platbu odvádět včas.  

Povinností rodičů je nahlásit změnu osobních údajů    ..………………………………… 

 

         podpis žáka: 

 

 

         …………………………………… 


