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Ubytovací řád 
pro organizace a kolektivy 

 

I. Úvod 
 
ISŠ Cheb, příspěvková organizace, Obrněné brigády 2258/6, poskytuje ubytování organizacím a 
různým skupinám o víkendech a v době prázdnin v měsíci červenci – s kapacitou 121 lůžek  
  
 dle následujících podmínek:  

 
1. Ubytování je možno poskytnout za předpokladu volné kapacity na DM. 
2. Ubytování je nutno sjednat předem  
3.  Žadatel předloží objednávku, která obsahuje: 
    - termín ubytování a hodinu příjezdu 
    - počet osob, dělení na muže a ženy 
    - jméno, příjmení, adresa a kontakt zodpovědné osoby 
    - u dětských kolektivů zabezpečení dozoru 
    - další specifické požadavky 
    - u skupin jmenný seznam účastníků, trvalý pobyt, číslo OP / u dětí datum narození / 
4.  Cena za ubytování je 250,- Kč za osobu a noc. 
 
 

II. Zabezpečení ubytování 
 
1.  Pověřený pracovník školy proškolí výše uvedenou osobu v oblasti BOZP a PO (upozorní zejména  
      na zákaz kouření a zákaz požívání alkoholických nápojů ve školském zařízení). 
2.  Při skončení ubytování provádí pověřený pracovník školy kontrolu stavu všech prostor využívaných     
     ubytovanými. Kontrola se vždy provádí fyzicky za přítomnosti vedoucího ubytovací skupiny.  
3.  Jakékoliv rozdíly (poškození, zcizení apod.) vyznačí pracovník školy do protokolu a ten nechá        
     podepsat ubytovaným. Při okamžité hotovostní úhradě škody vystaví pokladní stvrzenku. 
4.  Probíhá-li ubytování souběžně s běžným provozem domova mládeže, musí ubytovaná skupina  
     respektovat denní režim domova mládeže. 
5.  Při ubytování dětí a mládeže do 18 let je žadatel o ubytování povinen zabezpečit pedagogický 
     dozor podle příslušných pedagogických předpisů pro školní zařízení. Totéž se týká i sportovních  
     skupin nebo jiných organizací.  
6.  Zvířata nejsou na domově mládeže povoleny  !!! 
 
 

III. Povinnosti ubytovaných 
 
1.  Ubytovaný je povinen dodržovat všechna ustanovení ubytovacího řádu. 
2.  Je zakázáno stěhovat, demontovat a poškozovat inventář domova mládeže. 
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3.  V celém areálu domova mládeže je přísně zakázáno: 
    - kouřit 
    - konzumovat alkohol 
    - přechovávat a konzumovat drogy 
     Tento zákaz se vztahuje i na všechny dospělé osoby. 
 
 
4.  Vznikne-li porucha na elektroinstalaci, vodoinstalaci nebo jiném zařízení, je ubytovaný povinen  
     bezodkladně to nahlásit pověřenému pracovníkovi školy. Je zakázáno snažit se provést opravu    
     vlastními silami. Ubytovaný vždy vyčká příchodu pracovníka školy, který je způsobilý k provedení     
     oprav.  
 
5.  Je zakázáno otevírat uzamčené skříňky, poškozovat výzdobu na pokojích a přemisťovat  
     inventář domova mládeže. 
6.  Ubytovaný je povinen pokoj a vchod do budovy vždy zamknout. / hlavně o víkendech, večer… /  
7.  Ubytovaný je povinen dodržovat pořádek a čistotu v celém objektu a zachovávat noční klid  
     v době od 22:00 hod. do 6:00 hod.  
8.  Ubytovaný je povinen při skončení ubytování odevzdat povlečení, klíč od pokoje a vchodových    
     dveří. 
 
 
IV. Závěrečná ustanovení 
 
1.  Hrubé porušení pravidel BOZP, PO, ubytovacího řádu, vandalismus a rušení nočního klidu, 
     mohou vést k okamžitému zrušení ubytování bez náhrady. 
2.  Ubytovaný musí opustit pokoj do 9:00 hod. v den, kdy mu končí pobyt. 
 
 
 
     Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2019 do odvolání 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Sojková 
vedoucí vychovatelka DM 

 Ing. Jan Homolka 
ředitel školy 

 


