
PLATBY ZA UBYTOVÁNÍ 
PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘI PANDEMII 

 
ŘÍJEN 2020 
 Do 9. října probíhá výuka standardně. 

 Od 11. října v provozu DM zůstává. 

 Provoz DM od 14. října  
Dle nařízení vlády se od 14. 10. 2020 neposkytuje ubytování žákům, kteří mají na území České 
republiky jiné bydliště.  

 

PLATBA 
 Od 4. 10. – do 10. 10. 2020 – výuka standardní 

 Předpis platby ve výši 300,- Kč 
 Od 11. 10. – do 13. 10. 2020 

 Žákům, kteří mají mít dle pokynů výuku prezenčně, je předepsána platba 
za  

                             ubytování 60,- Kč/noc v DM.  
 Platba za ubytování v době distanční výuky se nehradí.  

 Od 14. 10. – 31. 10. 2020 
 Všem žákům, kterým se dle nařízení neposkytuje ubytování, je předepsána   

                platba 0,- Kč 
 Od 14. 10. – 31. 10. 2020 

 Všem žákům, kterým se poskytlo ubytování, protože nemají na území ČR jiné bydliště, je 
předepsána platba 60,-Kč/noc. 

Platba v tomto měsíci je tedy v poměru přítomnosti konkrétního žáka v DM dle  
V případě úhrady v plné výši za tento měsíc bude zbylá částka vedena jako přeplatek, který bude 
odečten v následující platbě za ubytování. 
 

 

LISTOPAD 2020 
 Provoz DM od 24. listopadu 

 

PLATBA  
 Od 24. 11.  

 Žákům, kteří mají mít dle pokynů výuku prezenčně, je předepsána platba 
za ubytování 60,- Kč/noc v DM.  

 Platba za ubytování v době distanční výuky se nehradí.  
Listopad bude vyúčtován v prosinci.  

 
 
PROSINEC 2020 
 

PLATBA  
 Žákům, kteří mají mít dle pokynů výuku prezenčně, je předepsána platba za  

                             ubytování 60,- Kč/noc v DM.  
 Platba za ubytování v době distanční výuky se nehradí.  

 



LEDEN - BŘEZEN 2021 
 Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REBUBLIKY  ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 a č1377 - omezen provoz 

škol, vzdělávání žáků probíhá distančním způsobem.  

 

PLATBA  
 Platba za ubytování v době distanční výuky se nehradí.  

 
 
 

DUBEN 2021 
 Mimořádným opatřením MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 19. 4. 2021 se mění stávající režim 

výuky odborného výcviku a praxe. Odborný výcvik a praxe od 26. 4. 2021 probíhá výhradně 
prezenčním způsobem v dílnách školy a na pracovištích smluvních firem.  

 
PLATBA  

 Žákům, kteří mají mít dle pokynů výuku prezenčně, je předepsána platba za 
ubytování 60,- Kč/noc v DM.  

 Platba za ubytování v době distanční výuky se nehradí.  
 

 


