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PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Provozní řád ubytovacího zařízení při Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve
Skutči (dále jen UZ) upravuje podmínky ubytování. Ustanovení tohoto provozního řádu se
vztahuje na všechny ubytované.
I. Základní ustanovení
1. Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči (dále jen ŠPO), jehož
činnost vykonává školská právnická osoba, že je oprávněno v ubytovně poskytovat
ubytovací služby v rámci své činnosti.
2. Ubytovaní jsou přijati k ubytování na základě uzavřené Smlouvy o ubytování.
.
II. Práva a povinnosti ubytovaných
Práva ubytovaných:
1. Využívat veškerá zařízení UZ určená pro ubytované (wc, sprchy, kuchyňka, chodby).
Ubytovaný má právo používat společné prostory (wc, sprchy, chodby, kuchyňka). Při
používání kuchyňky je povinen ubytovaný uvést vše do původního stavu (zejména
umýt nádobí po každé přípravě jídla, při skladování potravin sledovat jejich dobu
spotřeby a prošlé potraviny včas likvidovat).
2. Umožnění vlastní přípravy stravy v kuchyňce s tím, že žák bude dodržovat Řád
kuchyňky.
3. Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v UZ.
4. Přijímat návštěvy - přitom jsou povinni ubytovaní hlásit příchod i odchod návštěvy
ubytovatelce.
5. Se souhlasem spolubydlících používat vlastní radiopřijímač nebo přehrávač
(magnetofon, CD) se zapojením do sítě za poplatek, který určí ŠPO. Povoluje se
bezplatné používání fénů, holicích strojků, radiobudíků a počítačů s příslušenstvím po
provedení platné elektrorevize, kterou hradí ubytovaní.
6. Na ochranu soukromí i všech osobních údajů.
Povinnosti ubytovaných:
1. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu UZ a řídit se pokyny ubytovatelek.
2. Dodržovat pravidla společenského soužití, mít úctu a respekt k zaměstnancům i
ostatním ubytovaným.
3. Ihned po příchodu do UZ informovat ubytovatelku o jakýchkoli aktuálních
zdravotních či jiných problémech, které by mohly mít vliv na průběh ubytování.
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4. Udržovat čistotu a pořádek v osobních věcech, ve svém pokoji.
5. Umožnit provozním pracovníkům provádět úklidové práce (na podlaze a nábytku
nesmí být poházené věci, aby bylo možné tyto otírat).
6. Při odjezdu na více dní uklidit pokoj (ustlat postel, uklidit své osobní věci do skříněk).
7. Dodržovat pravidla osobní hygieny.
8. Zacházet šetrně se zařízením, šetřit elektrickou energií a vodou.
9. Zachovávat pravidla společenského chování a vzájemného soužití.
10. Vhodně se oblékat v budově UZ, při vstupu do UZ se přezout do domácí obuvi. Pro
uložení obuvi domácí, venkovní i sportovní používat botník.
11. Hlásit okamžitě ubytovatelce zjištěné závady na zařízení, eventuelně na budově, škody
způsobené úmyslně nebo z nedbalosti, poškození nábytku, malby, výzdoby uhradit
v plném rozsahu.
12. Zachovávat pravidla bezpečnosti a protipožárních předpisů, chránit zdraví vlastní i
spolubydlících.
13. Dodržovat pravidla ochrany společného i osobního majetku.
14. Oznámit ubytovatelce ihned každý úraz a onemocnění.
15. Před odchodem mimo UZ zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zamknout pokoj.
Ubytovaným není dovoleno:
1. Kouření a užívání alkoholických nápojů a drog, stejně jako přechovávání alkoholu a
drog a vstup pod jejich vlivem do UZ. Ubytovaní jsou při podezření povinni podrobit
se případné zkoušce na přítomnost těchto látek.
2. Přechovávání v UZ všech typů střelných zbraní, nábojů, chemikálií a výbušnin.
3. Přechovávat jakékoli materiály propagující násilí, rasovou či jinou nesnášenlivost,
pornografii, návykové látky.
4. Přechovávání cenných předmětů a vyšších částek peněz (UZ neručí za ztráty peněz a
cenných předmětů). V případě potřeby požádat o jejich úschovu ubytovatelku UZ.
5. Obsluhovat přístroje v klubovně (televize, video) bez souhlasu ubytovatelky.
6. Jakékoli přemísťování inventáře UZ bez souhlasu ubytovatelky.
7. Manipulovat s otevřeným ohněm, elektrickou instalací, rozvodem tepla i vody.
8. Manipulovat se záklopkami vstupních dveří UZ, zakládat je rohoží či jinými
předměty.
9. Obtěžovat svým chováním okolí UZ.
10. Není povoleno používat další spotřebiče, kromě uvedených v bodě 3 odst. práva
ubytovaných.

III. Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana před sociálně-patologickými
a ostatními negativními jevy
1. Ubytovaní jsou povinni chovat se tak, aby nezpůsobili úraz sobě ani jinému
přítomnému v UZ.
2. Každý úraz či poranění jsou ubytovaní povinni hlásit ubytovatelce, která je povinna
zajistit první pomoc, informovat ředitelku UZ a provést zápis do knihy úrazů.
3. Na začátku umístění ubytovaného v UZ provede ubytovatelka jeho seznámení s tímto
vnitřním řádem a bezpečnostními a požárními předpisy a učiní o tom záznam.
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4. Setká-li se ubytovaný s jakýmikoli projevy šikany, diskriminace, nepřátelství či násilí,
hlásí je okamžitě ubytovatelce UZ. Napadený má právo na okamžitou pomoc a
ochranu všemi pracovníky UZ.
5. Jakékoli projevy šikany, násilí, rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti budou
hodnoceny jako závažné porušení tohoto řádu.
6. V UZ je zakázána jakákoli propagace hnutí směřujících k potlačování lidských práv či
k rasové či jiné nesnášenlivosti.
7. K zajištění bezpečnosti a ochrany slouží důsledné dodržování pravidel uvedených
v části III.

IV. Pokyny ředitelky
Provozní opatření
1. Každý ubytovaný si zajišťuje vlastní lůžkoviny (povlečení a prostěradlo, příp. peřiny)
a pravidelnou výměnu. Po domluvě s ubytovatelkou je možné zapůjčení povlečení.
Stravování ubytovaných
1. Stravování ubytovaných ubytovaných je možné po domluvě ve školní jídelně.
2. V jídelně ubytovaní dodržují řád školní jídelny.

Ing. Dagmar Kučerová
ředitelka ubytovny
Provozní řád UZ je v platnosti od 1. 9. 2015.
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Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………
Datum narození ………..……………………………………………………………………..
Bydliště

..……………………………………………………………………………..

Byl/a jsem seznámen/a s provozním řádem ubytovacího zařízení.

…………………………………
podpis ubytovaného

V …………………………….
Dne ………………………….

