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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Směrnice pro poskytování příspěvku na dojíždění

Číslo jednací:

42/2018

Vypracovala:

Mgr. Štěpánka Přibylová, zástupce ředitele

Schválil:

Ing. Roman Jireš, ředitel

Pedagogická rada projednala dne:

13. listopadu 2018

Datum platnosti:

13. listopadu 2018

Datum účinnosti:

1. prosince 2018

Určení:

všem žákům a třídním učitelům

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

Předmět programu
Program je 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 Obchodní
akademii a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (dále jen škola).
Finanční rámec programu
Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy vzdálené
40 km a více ve výši 1000 Kč za pololetí školního roku.
Příspěvek náleží také dojíždějícím žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště
jejich školy.
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Poskytnutí programového příspěvku školám
1. Výše příspěvku se stanoví na období vyučování školního roku 2018/2019 (10 měsíců).
2. Na poskytnutí finančních prostředků nevzniká škole zapojením do programu právní
nárok. Žákům vzniká nárok na příspěvek vůči škole po splnění podmínek na poskytnutí
příspěvku, do jeho výše a pouze v rámci škole programem poskytnutých finančních
prostředků.
3. Finanční prostředky budou krajem školám poskytnuty jako navýšení příspěvku
provozních výdajů.
4. Kontrolním podkladem pro poskytnutí finančních prostředků je vždy výkonový výkaz
regionálního školství (zahajovací výkaz).
5. Vyúčtování finančních prostředků školy provedou do 15. listopadu 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.
6. Nevyužité finanční prostředky za celý školní rok 2018/2019 vrátí škola na účet
poskytovatele do 15. listopadu 2019.
Vznik nároku žáka na příspěvek
Nárok na příspěvek vzniká, pokud vzdálenost zastávek meziměstské veřejné dopravy je
40 km a více – měřeno ze zastávky, která je nejblíže adrese trvalého pobytu žáka, do
zastávky, která je nejblíže adrese sídla školy. Vzdálenost prokáže žák doložením čestného
prohlášení, v případě nezletilosti žáka bude čestné prohlášení podepsáno jeho zákonným
zástupcem, spolu s výpisem z aplikace IDOS nebo obdobného informačního dopravního
systému (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.
Podmínky a kritéria k vyplacení příspěvku žákům, kteří v příslušném pololetí splní všechny
následující podmínky
1. Se systémem (metodikou) pro vyplácení příspěvku dojíždějícím žákům budou dotčení
žáci prokazatelně seznámeni s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Ústeckého kraje.
2. Žák se vzdělává v denní formě studia.
3. Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67
odst. 1 a 3 školského zákona.
4. V případě dlouhodobé absence žáka (více než 50 % z daného období) jeho nárok na
vyplacení příspěvku v tomto období zaniká.
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5. Žákovi nebylo v daném období uděleno výchovné opatření v podobě důtky ředitele
školy, resp. podmíněného vyloučení ze studia.
6. Žák je klasifikován z chování stupněm velmi dobrý.
7. Žák nebyl k ukončení řádné klasifikace v žádném z předmětů klasifikován stupněm
nedostatečným a nebyl ani neklasifikován či nehodnocen.
8. V případě, že žák opakuje ročník a pobíral příspěvek v předchozím období, příspěvek
neobdrží.
9. V případě přestupu žáka z jiné školy, obdrží příspěvek až za následující pololetí školního
roku.
10. V případě, že žák přeruší studium, nárok na příspěvek mu zaniká.
11. Žák 4. ročníku úspěšně a v řádném termínu vykonal maturitní zkoušku.
Oprávnění žadatelé a postup při podávání žádosti
O zařazení do programu může požádat střední škola, konzervatoř nebo vyšší odborná škola
zřizovaná Ústeckým krajem (dále jen škola). Škola podává 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.
1. žádost
 obsah
a) počet všech žáků k 31. ledna 2019, kteří splnili podmínky programu za 1. pololetí
b) počet žáků 4. ročníku, kteří budou ve 2. pololetí absolvovat maturitní zkoušku
 termín podání žádosti: 15. února 2019
2. žádost
 obsah
a) počet žáků k 28. června 2019, kteří splnili podmínky programu za 2. pololetí
b) počet žáků 4. ročníku, kteří úspěšně absolvovali maturitní zkoušku
 termín podání žádosti: 12. července. 2019
Označení obálky pro zaslání žádostí
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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Způsob vyplácení příspěvku žákům školou
1. Příspěvky na dojíždění budou žákům vypláceny zpětně za celé pololetí. Za 1. pololetí
školního roku bude provedeno v průběhu měsíců dubna a května 2019 a za 2. pololetí
školního roku v měsících září a říjnu 2019.
2. Pro žáky 4. ročníku bude provedeno do 28. června 2019 po úspěšném absolvování
maturitní zkoušky. Pokud si žák příspěvek do tohoto data nevyzvedne, nárok na
příspěvek zaniká.
3. Vyplacení každé části příspěvku (finanční podpory) bude prokazatelně potvrzeno žákem
na podpisovém listu. Podpisový list obsahuje: jméno a příjmení, obor vzdělání, datum
narození, adresu trvalého bydliště, výši příspěvku, podpis a datum převzetí.
4. Příspěvek (finanční podpora) není vyplácen za období hlavních prázdnin ani po dobu
přerušení studia.
5. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku, si příspěvek do 31. října 2019
nevybere, nárok mu zaniká a výše jeho nevybraného příspěvku bude vrácena s ostatními
nevyčerpanými finančními prostředky na účet poskytovatele do 15. listopadu 2019.
(Neplatí pro žáky 4. ročníku, kteří absolvovali maturitní zkoušku, těm musí být příspěvek
vyplacen nejpozději do 28. června 2019.)
6. Případy hodné zvláštního zřetele budou řešeny ve spolupráci ředitele školy a odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ing. Roman Jireš v. r.
ředitel
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