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Směrnice pro příspěvek na dojíždění žákům a studentům školy 
  

 
I. 

Obecné podmínky a finanční rámec programu 

 

 

1. Program bude realizován od září 2018 pro žáky s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, kteří ukončili 

povinnou školní docházku a ve školním roce 2018/2019 navštěvují střední školu zřizovanou Ústeckým 

krajem.  

2. Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více ve 

výši 1000,- Kč za pololetí školního roku.  

3. Příspěvek náleží také dojíždějícím žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště jejich školy. 

4. Vyúčtování finančních prostředků školy provedou do 15. 11. 2019. Vyúčtování bude rozděleno na pololetí 

školního roku a bude obsahovat seznam žáků, kteří měli nárok na vyplacení příspěvku, místo jejich trvalého 

bydliště, výši vyplaceného příspěvku a výši nevyplaceného příspěvku s odůvodněním.  Nevyužité finanční 

prostředky za celý školní rok 2018/2019 vrátí školy na účet poskytovatele do 15. 11. 2019.   

 

II. 

Pravidla pro přidělení příspěvku 

 

1. Příspěvek ve výši 1 000,- Kč/pololetí je určen žákům a studentům denní formy vzdělávání střední školy 

a vyšší odborné školy, kteří jsou po celé 1. nebo 2. pololetí žáky a studenty školy, mají současně 

v požadovaném období 1. nebo 2. pololetí trvalý pobyt v Ústeckém kraji a vzdálenost zastávek meziměstské 

dopravy nejbližší trvalému bydlišti žadatele a nejblíže adrese školy je 40 km a výše – měřeno ze zastávky, 

která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy.  

2. O příspěvek požádá zletilý žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo student písemně doručením 

kompletně vyplněné žádosti o „Příspěvek na dojíždění“ do termínu uvedeném v odstavci IV.  Nedílnou 

součástí žádosti je jeden souhrnný výpis IDOS doložený podepsaným čestným prohlášením, kterým žadatel 

potvrzuje správnost údajů. Výpis IDOS bude obsahovat pouze spojení meziměstské dopravy, uvádění spojení 

MHD bude považováno za pokus obejití podmínek zřizovatele (na výpisu bude uvedena vzdálenost v km). 

Posuzována bude vzdálenost spojení, které žák při přepravě do školy reálně využívá, přičemž kritérium 

40 km musí být splněno minimálně ve směru z trvalého pobytu žáka do sídla školy.  

3. V případě pozdní žádosti žadatele nebo žádosti neúplně nebo nesprávně vyplněné, nebude příspěvek za dané 

období nárokován u zřizovatele a nebude tedy žadateli vyplacen. 

 

 

III. 

Kritéria pro vyplácení příspěvku žákům a studentům školy 

 

1. Na vyplacení příspěvku na dojíždění má v daném období nárok žák/student, který splňuje podmínky čl. II. 

směrnice. 

          

2. Příspěvek na dojíždění bude poskytnut, pokud žák v příslušném pololetí školního roku splnil všechny 

následující podmínky:  

  

- Žák se vzdělává v denní formě studia ve střední škole nebo vyšší odborné škole zřizované Ústeckým 

krajem a má trvalý pobyt na území Ústeckého kraje.  

- Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 

1 a 3 školského zákona.   

- Celková omluvená absence žáka nepřesáhla 50 %.  

- Žákovi nebylo uděleno žádné kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo podmíněné 

vyloučení ze školy.  

- Žák nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování.   



- Žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí v žádném z předmětů klasifikován 

stupněm nedostatečný a nebyl ani neklasifikován či nehodnocen s výjimkou lékařem doporučeného 

uvolnění. 

- Žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku nebo ve 4. ročníku 

maturitní zkoušku.  

- Žák nepřerušil studium.   

- Příspěvek neobdrží žák, který opakuje ročník a pobíral příspěvek v předchozím období.  

- V případě přestupu žáka z jiné školy, obdrží příspěvek až za následující pololetí školního roku. 

 

IV.  

Termíny žádostí a vyplácení příspěvku 

 

 

Období Termín podání kompletní žádosti žadatele Termín žádosti školy Výplatní termín 

Září-leden do 7. 2. 2019 11. 2. 2019 duben-květen 2019 

 

Únor-duben /květen 

 

Únor-červen 

 

do 14. 6. 2019 – žadatelé po MZ, ZZ a ABS 

 

 

do 3. 7. 2019 – ostatní žadatelé 

 

10. 7. 2019 

 

 

10. 7. 2019 

červen 2019  

 

 

září-říjen 2019 

 

 

Žádost je podávána pouze při splnění všech kritérií uvedených v bodu III. Správnost údajů dle bodu III. 

kontroluje a podepisuje na žádosti TU. 

 

 

V. 

                                               Oprávnění žadatelé a postup při podávání žádosti  

 

 Školy podávají podepsanou žádost na schváleném formuláři zveřejněném na internetových stránkách 

Ústeckého kraje za každé pololetí školního roku samostatně, v písemné podobě, a to v následujících 

termínech:  

                                                    

Termíny a obsah žádostí školy 

     1. žádost 

- obsah: 

a) počet všech žáků k 31. 1. 2019, kteří splnili podmínky programu za 1. pololetí  

b) počet žáků 3./4. ročníku, kteří budou ve 2. pololetí absolvovat závěrečnou nebo maturitní 

zkoušku  

- termín podání žádosti: do 15. 2. 2019  

              

     2. žádost 

- obsah: 

a) počet žáků k 28. 6. 2019, kteří splnili podmínky programu za 2. pololetí  

b) počet žáků 3./4. ročníku, kteří úspěšně absolvovali závěrečnou nebo maturitní zkoušku  

- termín podání žádosti: do 12. 7. 2019 

 

Způsob podání žádostí 

a) písemně – poštou   

b) písemně – osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje  

c) datovou zprávou do datové schránky (ID: t9zbsva)  

                

Označení obálky pro zaslání žádostí: Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 



VI. 

Způsob vyplácení příspěvku 

 

1. Příspěvky na dojíždění budou žákům vypláceny zpětně za celé pololetí.  

2. Za 1. pololetí školního roku bude vyplacení provedeno v průběhu měsíců dubna a května 2019 a za 

2. pololetí školního roku v měsících září a říjnu 2019.   

3. Pro žáky 3. nebo 4. ročníků bude vyplacení příspěvku na dojíždění za 2. pololetí školního roku 

provedeno do 28. 6. 2019, po úspěšném absolvování závěrečné nebo maturitní zkoušky. Pokud si žák 

příspěvek na dojíždění do tohoto data nevyzvedne, nárok na příspěvek zaniká.  

4. Vyplácení příspěvku je prováděno v termínech, uvedených v čl. IV. v sekretariátu 

budovy A ul. Z. Fibicha 2778 nebo v sekretariátu budovy B ul. J. E. Purkyně 272.  

5. Vyplácení bude provedeno hotovostně proti podpisu žáka/studenta na podpisový list, který bude dále 

obsahovat jméno, příjmení, obor vzdělání, adresu trvalého pobytu, částku vyplaceného stipendia, podpis 

a datum převzetí. 

6. Příspěvky škola nevyplácí za období hlavních prázdnin a ani po dobu přerušení studia žákem.  

7. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 31. 10. 2019 nevybere, nárok 

mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena s ostatními nevyčerpanými finančními 

prostředky na účet poskytovatele. Neplatí pro žáky 3. a 4. ročníku, kteří absolvovali závěrečnou nebo 

maturitní zkoušku (viz bod 2.). 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. S podmínkami pro vyplácení příspěvku dojíždějícím žákům/studentům a s touto směrnicí seznámí 

TU žáky/studenty neprodleně a prokazatelně po vyhlášení programu zřizovatelem, o čemž provede 

záznam do třídní knihy.  

2. Kontrolou dodržování směrnice je pověřen zástupce ředitele PhDr. Věra Potužáková. 

3. Na poskytování finančních prostředků nevzniká školám zapojením do programu právní nárok.  Žákům 

vzniká nárok na příspěvek vůči své škole pouze po splnění podmínek na poskytnutí příspěvku, do jeho 

výše a pouze v rámci škole programem poskytnutých finančních prostředků 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 31. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 Ing. Jitka Hašková                                                                                                                                                   

 ředitelka školy 


