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Vnitřní směrnice pro příspěvek na dojíždění žáků a studentů školy 
(příloha k organizačnímu řádu školy č. 28, školní rok 2017-2018) 

 
I. 

Obecné podmínky a finanční rámec programu 

 

 

1. Směrnice vychází z usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje a z pokynů Motivačního programu pro 

střední školství v Ústeckém kraji pro školní rok 2017/18. Výše příspěvku je stanovena na období 

školního vyučování 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018 a 1. 2. 2018– 29. 6. 2018. 

2. Vyúčtování provedou školy do 9. 11. 2018. Nevyužité finanční prostředky za celý školní rok vrátí školy 

na účet poskytovatele do 9. 11. 2018. 

3. V případě, že žák/ student, mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 31. 10. 2018 nevybere, 

nárok mu zaniká.  

4. V případě, že žák/ student závěrečného ročníku, mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 

29. 6. 2018 nevybere, nárok mu zaniká.  

 

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. 

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 III.  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. 

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.  

Termíny žádostí a vyplácení příspěvku 

 

 

Období Termín podání kompletní žádosti žadatele Termín žádosti 

školy 

Výplatní termín 

Září – leden do 5. 2. 2018 13. 2. 2018 Březen, duben 2018  

 

Únor – duben 

/květen 

 

do 15. 6. 2018 – žadatelé po MZ, ZZ a ABS 

 

 

12. 7. 2018 

 

 

Červen 2018  

 

 

Únor – červen 

 

do 3. 7. 2018 – ostatní žadatelé 

 

12. 7. 2018 Září, říjen 2018  

 

 

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

kontroluje a podepisuje na žádosti TU. 

 

 

 



 

 

IV. 

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. Podle pokynů Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji nemá na příspěvek v daném 

období nárok žák/student: 

a) který má v daném období neomluvenou absenci, 

b) kterému bylo v daném období uloženo výchovné opatření důtka ředitele školy, nebo byl 

podmíněně vyloučen ze školy,  

c) kterému byl v daném období udělen snížený stupeň z chování, 

d) který neukončil úspěšně dané období, 

e) který měl v daném období dlouhodobou absenci vyšší než 50%, 

f) který nevykonal úspěšně v řádném termínu maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo 

absolutorium, 

g) který opakuje ročník a pobíral příspěvek v minulém ročníku. 

          

 

 

V. 

Způsob vyplácení příspěvku 

 

1. Vyplácení příspěvku je prováděno v termínech, uvedených v čl. II. v sekretariátu budovy A ul. Z. 

Fibicha 2778 nebo v sekretariátu budovy B ul. J. E. Purkyně 272. Přesný termín bude upřesněn 

zřizovatelem a zveřejněn na webových stránkách školy. Vyplácení bude provedeno hotovostně proti 

podpisu žáka/studenta na podpisový list, který bude dále obsahovat příjmení a jméno žáka/studenta, 

obor vzdělání, datum narození, adresu trvalého bydliště, částku a datum vyplacení. Žák/student může 

být zastoupen zákonným zástupcem s ověřenou plnou mocí. 

 

 

 

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 Mgr. Vladimír Šaloun. 

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 18. 10. 2017 

 

 

Ing. Jitka Hašková                                                                                                                                                   

 ředitelka školy 


