
Příloha č. 1 k Vnitřnímu řádu KDS 
 
Ceník KDS 

Druh poplatku Způsob platby Výše poplatku 
   

Ubytovné předem na měsíc 900 Kč/měs 

Příspěvek za školské služby (provoz kroužků, posilovny, 
pronájmy sportovišť, vstupní dokumenty, možnost 
využívat/půjčit si předměty denní potřeby apod.) 

předem na měsíc 200 Kč/měs 

Stravné celodenní 
             Snídaně 23Kč – oběd 30Kč – večeře 30Kč 

předem na měsíc 99 Kč/den 

Vlastní povolený elektrospotřebič  
                                         (po provedené odborné revizi) 
např. nabíječka na mobil, audio přehrávač, rádio, budík, 
žehlička na vlasy... 

předem podle typu  
(nevratná, výjimka při 
dřívějším ukončení ubytování 
nebo odnesení přístroje 
domů - vrácená platba od 
dalšího měsíce od nahlášení) 

10 Kč/měs/kus 

Vlastní povolený elektrospotřebič  
                                         (po provedené odborné revizi) 
např. tiskárna k PC, šicí stoj, tablet, mini-notebook do 
velikosti 13 palců... 

předem podle typu  
(nevratná, výjimka při 
dřívějším ukončení ubytování 
nebo odnesení přístroje 
domů - vrácená platba od 
dalšího měsíce od nahlášení) 

20 Kč/měs/kus 

Vlastní povolený elektrospotřebič  
                                         (po provedené odborné revizi) 
např. PC, notebook… 

předem podle typu  
(nevratná, výjimka při 
dřívějším ukončení ubytování 
nebo odnesení přístroje 
domů - vrácená platba od 
dalšího měsíce od nahlášení) 

50 Kč/měs/kus 

Vstupní odborná revize elektrospotřebiče jednorázově (nabídka, pokud 
není zajištěna revize vlastní) 

45 Kč/kus 

Poplatek za WIFI – týká se všech elektrospotřebičů, které 
mají připojení k internetu 

předem (nevratná, výjimka 
při dřívějším ukončení 
ubytování nebo odpojení se 
od sítě vrácená platba od 
dalšího měsíce od nahlášení) 

60 Kč/kus 
90 Kč/2kusy 
100 Kč/3kusy 

Pokuta za nenahlášený spotřebič na místě 100 Kč/kus  
+ 100 Kč/WIFI 

Půjčení náhradních klíčů od skříní vratná záloha 50 Kč/kus 

Půjčení náhradních klíčů od botníku vratná záloha 100 Kč/kus 

Ztráta klíče od pokoje jednorázově 100 Kč/kus 

Nový plastový štítek ke klíčům (skříň, botník) jednorázově 20 Kč/kus 

Nová kovová visačka s číslem pokoje jednorázově 200 Kč/kus 

Vyhotovení duplikátu průkazky KDS, knihovny jednorázově 20 Kč/kus 

Vyhotovení duplikátu vycházkové knížky  jednorázově 50 Kč/kus 

Příspěvek na materiál některých zájmových kroužků nebo 
jednorázových aktivit  

jednorázově dle nákladů 

Telefonické oznámení neohlášené nepřítomnosti nezletilé 
studentky 

jednorázově 20 Kč 

Za způsobenou škodu jednorázově dle výše škody 


