DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU,
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Úplata za služby, poskytované Střediskem výchovné péče v Koblově
(Antošovická 258, Ostrava-Koblov, 711 00)

(INTERNÁTNÍ POBYTY)
Příkaz MŠMT č. 21/2007, č.j. 14744/2007-24
(výše nákladů na ubytování a úplata za ubytování - § 16, odst. 4., zák. 109/2002 Sb.)
(výše nákladů na stravování a úplata za stravování – vyhláška o šk. stravování č. 107/2005 Sb. a 107/2008 Sb.)
Metodický pokyn – čl. 4, odd. I., (2) 3), odd. II., (5) 2), 3), 4)
:účinnost od 29.6.2007
Směrnice ředitele DÚM, SVP a ŠJ Ostrava (úhrady za péči a služby)
:platnost pro SVP od 1.12.2007
Rozhodnutí ředitele DÚM, SVP a ŠJ Ostrava ze 27.1.2012 (stravování) :platnost od 1.2.2012
(s odkazem na zákon č. 561/2004 a vyhlášky č. 107 – viz výše – a 463/2011)
(dodatek č.1 směrnice o výši úhrady za péči, úplatě za služby – poskytované střediskem – bod 2.)
Vyhláška 463/2011 Sb. – úprava ze dne 31.3.2013 – platnost od 1.4.2013

náklady na stravu/den +

náklady na ubytování/měsíc
na 1 kalendářní měsíc, i když není klient ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci

klienti do 10 let

84,- Kč/den

+

200,- Kč/měs.

klienti od 11 – 14 let

90,- Kč/den

+

200,- Kč/měs.

klienti nad 15 let
100,- Kč/den
+
200,- Kč/měs.
…………………………………………………………………………………………………..

Pobyt 8 týdnů (56 dnů):
-----------náklady na stravu/8 týdnů + náklady na ubytování
2 měsíce /
3 měsíce

celkem

klienti do 10 let

4.704,- Kč

+ 400,- Kč / 600,- Kč

5.104,- Kč / 5.304,- Kč

klienti od 11-14 let

5.040,- Kč

+ 400,- Kč / 600,- Kč

5.440,- Kč / 5.640,- Kč

klienti nad 15 let

5.600,- Kč

+ 400,- Kč / 600,- Kč

6.000,- Kč / 6.200,- Kč

…………………………………………………………………………………………………...
(uváděné částky odpovídají pobytu klienta od nástupu před obědem a odchodem po dopolední svačině)

Kapesné pro klienty od osob odpovědných za výchovu na aktivity ve středisku (výchovné,
kulturní, sportovní akce, doprava, výlety…) ve výši cca 400,- Kč/pobyt
Zpracovala: Jarošová D. – soc. prac. SVP (r. 2016)

