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Provozní řád 

Internát 

1. Ubytovaný host je povinen se seznámit a dodržovat ustanovení tohoto řádu. 

2. Po příjezdu host předloží příslušnému pracovníkovi svůj platný občanský průkaz. Po 

zaznamenání údajů a zaplacení za ubytování podle délky pobytu a podle platného ceníku, bude 

hostovi předán klíč od pokoje a host ubytován. Organizované skupiny předloží seznam osob 

s potřebnými údaji (jméno, příjmení, rodné číslo, údaje o trvalém bydlišti a číslo občanského 

průkazu), platí většinou dle faktury. 

3. Host si překontroluje pokoj a případné závady neprodleně nahlásí. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že dodatečně zjištěné škody způsobil sám. 

4. Host má na přiděleném pokoji připravené lůžkoviny, které si sám povleče na postel. Před 

ukončením ubytování je stáhne a nechá na lůžku. 

5. V pokojích nesmí být přemisťován nábytek (hrozí poškození lina), prováděny zásahy do elektrické 

či jakékoliv jiné instalace. V pokoji není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, 

které hostům slouží k jejich osobní hygieně. 

6. Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Objednatel je povinen dodržet 

nástupní datum a čas od 17:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt nejpozději 

do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak). Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může 

mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. 

7. Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb 

ubytovacího zařízení. 

8. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu, jak v ubytovně Internátu, tak v přilehlém okolí. 

9. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít dveře a okna, vypnout veškerá zařízení využívající 

elektrickou síť, zhasnout světla. Host si musí zamykat pokoj a vstupní dveře, aby se předešlo 

neoprávněnému vniknutí do prostor ubytovny. 

10. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22.00 do 6.00 hodin. 

11. V prostorách ubytovny a venkovním areálu školy, je zakázáno kouření, rozdělávání ohně, taktéž 

je zakázána příprava teplých pokrmů a nápojů v jiných prostorách než k tomu určených 

(kuchyňky). V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem 

k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení zaplacené částky. 

12. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Při 

platbě je host povinen složit u ubytovatele jistinu ve výši 200,- Kč na den (pokud se nedohodnou 

jinak). Jistina slouží k úhradě případných škod způsobených hostem. Pokud host žádnou škodu 

nezpůsobí, bude mu jistina při odhlášení z pokoje vydána v plné výši zpět. Host odpovídá za 

škody způsobené jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami jemu svěřenými do péče. Takto 

vzniklé škody převyšující částku jistiny je host povinen uhradit na místě. Výše škody se stanoví 

dohodou nebo stanoviskem příslušné odborné firmy. 
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13. Při problémech během dne volejte 569 669 425, 731 612 320 nebo pověřenému pracovníkovi, 

který Vás ubytoval. V případě havárií (voda apod.) volejte 731 612 318. 

 

    Tísňové linky: 

 jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

 národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky: 150 

 národní tísňová linka Zdravotnické záchranné služby: 155 

 národní tísňová linka Policie České republiky: 158 

 

  

  

 

Odpovědná osoba: Ing. Jitka Tutková 

 

V Ledči nad Sázavou 1. září 2016 

 

 

Mgr. Ivana Vitisková 

ředitelka 
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