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Ubytovací řád turistické ubytovny při DM SŠJŠ Bydlinského 2474 

Platnost od 1. 1. 2022 

− Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokážou platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, 
cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese pracovník vrátnice do knihy 
ubytovaných hostů. 

− Ubytovaný obdrží klíč od pokoje, který během pobytu po dobu své nepřítomnosti na DM odevzdává na 
vrátnici. 

− Ubytovaný používá zařízení pokoje, tekoucí teplou vodu, WC, sprchový kout, společnou kuchyňku na 
patře. 

− Domov se otevírá denně v 4,30 hod. a zavírá ve 22.00 hod.  
Případné pozdější pracovní příchody je nutno dohodnout s vrátným. 

− Možnost stravování mimo soboty a neděle: 
Výdej jídla 
Snídaně  05:00 – 07:15 
Oběd         11:15 – 13:30 
Večeře 17:15 – 18:15 
Cena stravy je dle aktuálně platného ceníku.  
Stravování v rámci školní stravovny z titulu opatření COVID-19 podléhá nařízení vlády, MZ nebo jiných 
státních orgánů, jimž to náleží. 

− Nástup na ubytování je od 14,00 hod., ukončení pobytu do 10,00 hod. 

− Na pokojích je zakázáno vařit a používat elektrické spotřebiče. 

− Z bezpečnostních důvodů je na pokojích zakázáno kouření. 

− Ubytovanému, který bude pod vlivem alkoholu, nebude vstup do ubytovacích prostor umožněn. 

− Nájemné musí být uhrazeno včas podle sjednaného termínu. 

− Jízdní kola je možno umístit pouze v prostoru vyhrazeném na parkovišti před školou v kolostavu – ne v 
budově. 

− V době od 22,00 do 6,00 hod. je každý ubytovaný povinen dodržovat noční klid. 

− V ceně ubytování je zahrnut úklid, ubytovaný je povinen umožnit přístup uklízečce do pokoje. 

− Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla 
porušena, má provozovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení 
poplatků za pobyt. 

− Ubytovaný je povinen doložit bezinfekčnost na COVID-19 dle aktuálně platných pravidel, vyhlašovaných 
ministerstvem zdravotnictví nebo jiným státním orgánem, jemuž to náleží. Případné neshody s tvrzenou 
informací řeší s kontrolující organizací sám ubytovaný a škola se zcela distancuje od dané problematiky. 

− Umístění elektrospotřebičů (vyjma notebooku, tabletu, telefonu, fotoaparátu a jiné drobné elektroniky) 
v pokoji je zakázáno. 

 
Zpracovala: Michaela Aujezdecká, administrativní pracovník      
Zkontroloval: Ing. Zbyněk Nevyhoštěný, ZŘ TES 
 
Schválil: Mgr. Radek Cícha, ředitel školy 
V Táboře dne 3. 1. 2022 
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