Střední průmyslová škola, Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných zdrojích energie
Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové

UBYTOVACÍ ŘÁD PRO DOPLŇKOVOU ČINNOST V DOMOVĚ MLÁDEŽE
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V den příjezdu odevzdáte našemu pracovníkovi jmenný seznam bydlících: jméno a
příjmení, datum narození, adresu bydliště, a číslo OP.
V případě cizinců, požadujeme vyplnění formuláře Ubyport. To je vše co je potřebné
provést ke splnění povinnosti oznámit ubytování cizince ubytovatelem na Policii České
republiky podle § 100 písm. c), § 102 odst. 2 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
V den příjezdu provedete úhradu platby za ubytované osoby našemu pracovníkovi
v hotovosti, proti stvrzence, případně na fakturu.
Ubytovací zařízení neposkytuje hotelové služby (úklid v průběhu pobytu, povlékání
povlečení apod.) ani pedagogický dozor nad nezletilými dětmi.
Při nástupu k ubytování si zkontrolujte vybavení pokoje. Případné závady zavčas
ohlaste na vrátnici. Za Vámi způsobené škody bude požadována na místě náhrada.
Skryté škody na domovním nebo osobním majetku ubytovaných žáků budou
vymáhány dodatečně.
Před vstupem do pokoje se přezouvejte do domácí obuvi.
Dodržujte noční klid od 22 do 06 hodin.
V celé budově je zakázáno kouření! Myslete, prosíme, na to, že škola.
Nepoužívejte osobní věci našich ubytovaných žáků.
Informace žádejte a závady hlaste našemu pracovníkovi, který vás ubytovává.
Ukončete ubytování nejpozději do 9.00 hodin. Větší znečištění odstraňte a
nenechávejte na pokoji láhve a další předměty. Svlékněte povlečení, nechte ho složené
na válendě, klíč odevzdejte na vrátnici.
Hrubé porušení ubytovacího řádu může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu
bez náhrady poplatků.

Děkujeme Vám, že dodržujete ubytovací řád a přejeme Vám příjemný pobyt v našem zařízení
i ve městě.

Zpracoval: Mgr. František Štěpán
V Hradci Králové dne: 31. 8. 2021
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