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UBYTOVACÍ  ŘÁD 

Práva a povinnosti ubytovaných  v Domově mládeže, Masarykova 999, Luhačovice 

I. Charakteristika ubytovacího zařízení 

1. Domov mládeže má k dispozici 2, 3 a 4 lůžkové pokoje. U každého pokoje je vlastní koupelna 

se sprchovým koutem a samostatným WC. Úklid se provádí každý den nebo dle přání 

jednotlivých hostů. Dále jsou k dispozici 2 kuchyňky, vybavené lednicí, mikrovlnou troubou a 

varnou konvicí. Zájemci o ubytování mají  k dispozici společenskou místnost s televizí a malou 

knihovnou, PC místnost. Zároveň mají na každém pokoji WIFI připojení. Všechny místnosti jsou 

každý den řádně uklízeny. Součástí domova je vybavený pohostinský pokoj, se samostatným 

vchodem. 

2. Na domově mládeže je i školní jídelna, kde je možné se stravovat při větším počtu zájemců. 

II. Práva ubytovaných 

1. K dispozici má ubytovaný host klíč od pokoje a klíč od hlavního vchodu. Příchod a odchod není 

omezen. Při větším počtu ubytovaných je na vrátnici určená služba z řad pedagogických  

pracovníků nebo provozních zaměstnanců. Povlečení se při dlouhodobém pobytu mění 1x za 

14 dnů (u ubytovaných žáků 1x za 3 týdny). Při znečištění je možné vyměnit u ubytovaných 

hostů za poplatek. 

2. Používání kuchyněk, sledování televize, používání WIFI je bez poplatku, je tedy zahrnuto v ceně 

za ubytování. 

 

III. Platba za ubytování 

1. Cena za ubytování je dle aktuálního ceníku, který je součástí platné Směrnice o doplňkové 

činnosti. 

2. Za každou osobu na den je vybírán lázeňský poplatek ve výši 15 Kč. 

3. Od lázeňského poplatku jsou osvobozeny děti do 18 let a osoby starší nad 70 let. 

4. Ubytování je možné dle předchozí telefonické dohody v den příjezdu. 

5. Při ubytování je potřeba předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Osoba bez 

dokladů nemůže být ubytována. Při ukončení je nutné opustit pokoj do 10 hodin (nebo dle 

dohody na vrátnici domova) a klíče řádně předat osobě konající službu. Totéž se týká při 

ubytování na pohostinském pokoji. 

6. Platba celého pronájmu pokoje (pohostinského pokoje) se provádí v den nástupu ubytování. 

Prodloužené ubytování se platí jeden den před uplynutím zaplaceného nájemného. Pokud není 

platba provedena včas, považuje se ubytování za ukončené.  

7. Věci, které jsou nalezeny při ukončení ubytování, se ukládají do skladu a po dobu 30 dnů jsou  

uschovány. Po uplynutí této lhůty propadají ve prospěch ubytovatele a jsou zlikvidovány. 

8. V případě plné kapacity může být ubytovaný po předchozím upozornění ubytovatelem, 

přestěhován na jiný pokoj. 
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IV. Povinnosti  ubytovaných 

1. Po 22. hodině dodržovat noční klid 

2. Při odchodu zamykat pokoj, hlavní vchod 

3. Návštěvy na pokojích nejsou povoleny 

4. Vlastní rádia se smí používat pouze v přiměřené hlučnosti tak, aby nedocházelo k rušení klidu 

ostatních ubytovaných 

5. Přísný zákaz kouření  na pokojích a všech prostorách domova mládeže! 

6. Zákaz přechovávání zbraní a jiných nebezpečných předmětů 

7. Zákaz přechovávání zvířat (psi, kočky) 

8. Zákaz přespávání cizích osob (řádně nepřihlášených) na pokojích 

9. Nevstupovat ve znečištěné obuvi 

10. Na pokojích, chodbách a společných prostorách udržovat čistotu a pořádek 

11. Je zakázáno poškozovat jakékoliv zařízení na domově 

12. Závady na pokojích a jinde zjištěných nahlásit a vrátnici domova 

13. Je zakázáno používání soukromých elektrických spotřebičů na pokojích (kromě rádia) 

14. K přípravě jídel používat výhradně kuchyňky, po jejím skončení po sobě uklidit a umožnit 

užívání jiným osobám 

15. Zakazuje se vyhazovat předměty z oken a věšení prádla do oken (k dispozici jsou sušáky na 

prádlo) 

16. Je zakázáno polepovat stěny, dveře, zatloukat hřebíčky a připínáčky do stěn, dveří,  nábytku. 

17. Po dobu topné sezóny při odchodu zavírat okna 

18. Při ztrátě klíčů je účtován poplatek 100,-Kč 

19. Za cennosti při ponechání na pokojích a v jiných prostorách domova v případě ztráty 

ubytovatel neručí 

 

Jakékoliv porušení uvedených povinností je důvodem k okamžitému ukončení ubytování bez 

navrácení ubytovacího poplatku. 

 

Platnost domovního řádu je od 1. 9. 2016 

 

 

 

 

 

Schválil:                     PaedDr. Karel Milička, ředitel školy 


