Turistická ubytovňa na Strednej odbornej škole
so sídlom na ulici Jarmočnej 108, 064 01 Stará Ľubovňa

UBYTOVACÍ PORIADOK
Tento ubytovací poriadok je vypracovaný za účelom stanovenia podmienok pre ubytovaných
v Turistickej ubytovni školy

Počas ubytovania v Turistickej ubytovni je potrebné dodržiavať tieto pravidlá
ubytovacieho poriadku:
1. Ubytovaní používajú izbu, v ktorej sú ubytovaní výhradne len počas doby, na
ktorú sa dohodli s ubytovateľom. Ubytovaní do izby, v ktorej sú ubytovaní musia
umožniť vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností údržbárovi, chyžnej,
vedúcej ubytovne a ich nadriadeným.
2. Ubytovaní môžu prijímať návštevy (rodičov, súrodencov a návštevy iných osôb) v čase od
16.00 hod. do 19.30 hod. Návšteva sa zdržiava iba v priestoroch izby ubytovanej osoby
alebo vo vonkajších priestoroch areálu školy.
3. V izbe a ostatných miestnostiach ubytovacieho zariadenia nie je dovolené premiestňovať
zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do televíznych prijímačov,
prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie, vylepovať plagáty a poškodzovať
ostatné zariadenie ubytovne.
4. V izbách ako aj v spoločenských priestoroch nie je povolené ubytovaným používať
vlastné elektrické spotrebiče. Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na
osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov a pod. ).
5. Ubytovaným je k dispozícii kuchynka so základným vybavením, ktoré sú po jeho použití
povinní zanechať v čistom a funkčnom stave. Ubytovaní sú povinní v mikrovlnnej rúre
zohrievať jedlo v príslušných nádobách, ktoré musia byť prikryté. V chladničke sa
zakazuje skladovať staré potraviny. Ubytovaní sú povinní svoje potraviny označiť
menom.
6. Ubytovaní sú povinní pri odchode z izby uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť
elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a zamknúť dvere.
7. Počas pobytu sa zakazuje plytvať vodou, elektrickou energiou a teplom.
8. V sprchovacích kútoch a umývadlách ubytovaní musia používať ochranné sitká na
zachytávanie vlasov a po osobnom použití ich udržiavať v čistote. Ubytovaní na
podlahách v predsieni, v kúpeľni a v izbe nesmú mať kvôli upratovaniu chyžnou
položené žiadne veci. Ubytovaní sú povinní vynášať za sebou odpadkový kôš.

9. Ubytovaní majú právo využívať všetky zariadenia izby, v ktorej sú ubytovaní a spoločné
miestnosti. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovne zodpovedajú podľa platných
predpisov a spôsobenú škodu sú povinní nahlásiť vedúcej ubytovne a dohodnúť sa na
náhrade.
10. Ubytovaní sa nesmú na izbe ani na chodbách ubytovacieho zariadenia hlučne zabávať,
spievať, nahlas počúvať hudbu, rádio alebo televíziu. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.
sú ubytovaní povinní dodržiavať nočný pokoj.
11. V priestoroch ubytovacieho zariadenia je prísny zákaz fajčenia, donášania, prechovávania
a používania alkoholických nápojov, drog i iných toxických, omamných a psychotropných
látok v akejkoľvek forme, taktiež donášania, prechovávania, rozširovania a propagovania
pornografie a materiálov navádzajúcich k násiliu, či akejkoľvek diskriminácii.
12. V priestoroch ubytovacieho zariadenia je prísny zákaz používania a manipulovania
s otvoreným ohňom.
13. Príchod ubytovaných žiakov je do ubytovacích priestorov v deň pred začiatkom
vyučovania, zvyčajne v nedeľu a je stanovený od 16.00 hod. – 21.30 hod. V posledný
deň vyučovania v týždni, zvyčajne každý piatok sú ubytovaní žiaci povinní opustiť
ubytovacie priestory najneskôr do 14.30 hod. Počas víkendu nie je možný pobyt
v ubytovacích priestoroch (iba vo výnimočných prípadoch a to s osobným dovolením
vedúcej ubytovacieho zariadenia). Kľúče od izby sú ubytovaní žiaci z ubytovacieho
zariadenia povinní odovzdať v prípade, že sa jedná o prázdniny alebo akékoľvek voľno,
ktoré trvá dlhšie ako jeden deň, a to najneskôr do 14.30 hod. vedúcej ubytovne.
14. Ubytovaní žiaci sa v čase ich pravidelného vyučovania stanoveného príslušným rozvrhom
hodín, môžu zdržiavať na izbách len z výnimočných dôvodov (práceneschopnosť žiaka,
...). O týchto dôvodoch ubytovaní žiaci upovedomia vedúcu ubytovacieho zariadenia.
15. Ubytovaní sú povinní udržiavať počas ubytovania dobré medziľudské vzťahy, dodržiavať
pokyny zamestnancov zodpovedných za ubytovanie v Turistickej ubytovni a usmernenia
riaditeľa školy.
16. Za ubytovanie a ostatné služby sú ubytovaní povinní zaplatiť v termíne dohodnutom
s vedúcou ubytovacieho zariadenia. Ubytovaní žiaci sú povinní zaplatiť za ubytovanie
a ostatné služby najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
17. Ubytovaní sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku pre
ubytovaných od momentu, kedy sa ubytovali a oboznámili sa s daným poriadkom.
V prípade, že ubytovaní aj napriek výstrahe hrubo porušia svoje povinnosti vyplývajúce
z poriadku, ubytovateľ má právo ubytovaného vykázať z ubytovacieho zariadenia aj pred
uplynutím dohodnutej doby.

V Starej Ľubovni, dňa 03.09.2018
PaedDr. Vladimír Buvalič
riaditeľ školy

