Privátní ubytování /dále jen PU/ pro žáky
JEZDECKÁ AKADEMIE střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.
Práva a povinnosti ubytovaného žáka
1. Žák má na PU zajištěno ubytování, pomoc a dohled vychovatelky.
2. Na pokoji a v prostorách PU udržuje pořádek a šetří zařízení a vybavení. Pokud
poškodí majetek, je povinen škodu uhradit.
3. Prostory PU opouští po dohodě s vychovatelkou, po návratu se ohlásí.
4. Odjezdy domů jsou hlášeny vychovatelce. Mimořádné odjezdy pouze po telefonické
dohodě vychovatelky a rodiče.
5. Žák má možnost řešit osobní i organizační záležitosti denně s vychovatelkou.
6. Vzájemné návštěvy chlapců a dívek jsou povoleny pouze po dohodě s vychovatelkou.
7. V prostorách PU se smějí pohybovat pouze ubytovaní žáci. Pohyb cizích lidí je
přísně zakázán!
8. Ve svém pokoji, osobních věcech a společných prostorách udržuje průběžně
pořádek. Ráno před odchodem do školy opouští svůj pokoj uklizený. Zkontroluje
vypnutí osobní elektroniky (PC, notebooky, tablety, telefony) a vyjmutí nabíječek ze
sítě! Ostatní elektrospotřebiče nejsou na pokoji povoleny! Pračky, lednice, varné
konvice, toustovače, elektrické a mikrovlnné trouby i vařiče jsou povoleny pouze v
prostorách k tomu určených, nikoliv na pokoji!
9. Na pokoji je zakázáno sušit a skladovat koňské deky a sedla /k tomu je vyhrazen
jiný prostor/!
10. Na pokoji je zakázáno chovat jakékoliv domácí mazlíčky.
11. Ke svým spolubydlícím se chová slušně, ohleduplně, respektuje potřebu studia
ostatních spolubydlících, neruší je a dodržuje večerku.
12. Svoje zdravotní problémy ihned ohlásí vychovatelce.
13. V celém areálu /nejen na PU, ale i ve stájích a na jízdárně/ platí přísný zákaz
kouření.
14. Žák v době pobytu na PU nesmí být pod vlivem alkoholu a žádné jiné návykové
látky.
15. Žák při odchodu z PU za sebou zamyká nejen pokoj, ale i chodbu. Dbá o uzamčení
svých "koňských" věcí v určené skřínce!
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-----------------------------------------------------------------Podpis ubytovaného + zákonného zástupce

