Domov mládeže a Školní jídelna,
Písek, Budějovická 1664

UBYTOVACÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE
platný od 1. 9. 2017
1. Základní ustanovení
-

domov mládeže (dále též DM) poskytuje dle prostorových možností v rámci své
doplňkové činnosti ubytování a stravování studentům vysokých škol
ubytování je poskytováno na základě smlouvy uzavřené mezi studentem a domovem
mládeže a za předpokladu respektování tohoto ubytovacího řádu
ubytování se poskytuje v době školního roku pro střední a vyšší odborné školy.
Ubytování v době hlavních prázdnin dle provozních možností domova mládeže.

2. Ubytovaný student má právo
-

užívat vybavení přiděleného pokoje a příslušenství
dle možností využívat zařízení domova mládeže pro volný čas
za stanovenou úhradu používat vlastní hudební spotřebiče nebo počítač napájené ze
sítě
užívat za stanovenou úhradu připojení k internetu
dostávat doporučené listovní a poštovní zásilky
parkovat uzamčené jízdní kolo v určeném prostoru budovy A

3. Ubytovaný student je povinen
-

dodržovat ustanovení ubytovacího řádu
respektovat dodržování nočního klidu od 22.00 hodin a nerušit hlukem ostatní
vracet se do DM nejpozději do 24.00 hodin. Výjimečný pozdější příchod je nutno
domluvit s vychovatelem, který vykonává noční službu.
zachovávat pravidla občanského soužití a respektovat práva spolubydlících
při odchodu z DM uzamknout pokoj a klíč odevzdat ve vrátnici
udržovat pořádek ve svém pokoji a provádět jeho úklid. Úklid ostatních prostor
(příslušenství, chodby) bude zajištěn uklízečkami DM.
dodržovat pokyny pracovníků DM
uhradit škody způsobené na majetku DM

4. Studentům není dovoleno
-

nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
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-

kouření v prostorách DM- § 8 odst. 1 zákona č. 379/2005 Sb.
pití, donášení a přechovávání alkoholických nápojů a hraní hazardních her
přechovávání střelných i chladných zbraní, střeliva, chemikálií a výbušnin
provádění zásahů na elektrických zařízeních a inventáři pokojů a společenských
místností
z požárních důvodů používání vlastních elektrických tepelných spotřebičů (vařiče,
ponorné vařiče, varné konvice, žehličky)
poškozování nebo znečišťování zdí a nábytku výzdobou a plakáty. K výzdobě
využívat stěnových lišt.
používání vnesených elektrospotřebičů bez provedené revize vždy na období školního
roku
pořizování kopií klíčů od pokojů

5. Ubytování
-

ubytování probíhá od neděle 17.30 hodin do pátku 15.00 hodin
provoz DM se přerušuje v době školních prázdnin pro střední a vyšší odborné školy
úplata za ubytování činí 2 100,- Kč měsíčně. Platební podmínky jsou stanoveny
smlouvou na ubytování pro aktuální školní rok.

6. Stravování
Ceny jídel:
Snídaně
Oběd
Večeře

40,- Kč
61,- Kč
64,- Kč

7. Poplatky
vlastní síťový spotřebič
5,- Kč/měsíc
vlastní počítač na pokoji
20,- Kč/měsíc
používání internetu v pokoji
60,- Kč/měsíc
Vnesené elektrospotřebiče studentů musí mít doklad o revizi od oprávněné osoby (revizní
technik):
a/ doklad si obstará student sám
b/ revizi provede za poplatek 20,- Kč za jeden spotřebič přizvaný revizní technik. Hrazení
případných poplatků probíhá na základě inkasních plateb za ubytování, případně stravování.

8. Závěrečná ustanovení
-

tento ubytovací řád nabývá platnost od 1. 9. 2017
znalost ubytovacího řádu je povinností studenta a tento ji potvrzuje svým podpisem
ubytovací řád je v DM vyvěšen na veřejně přístupném místě a je k dispozici na
internetových stránkách DM: www.dm-pi.cz
porušování nebo závažné porušení tohoto ubytovacího řádu může být důvodem pro
okamžité ukončení ubytování ze strany DM

V Písku dne 3. 7. 2017

……………………………….
Mgr. Milan Rambous
ředitel SOŠ a SOU Písek
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