DOHODA O PODMÍNKÁCH PRIVÁTNÍHO UBYTOVÁNÍ
UZAVŘENA NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 MEZI
1. Ondřejem Nágrem, 353 01 Mariánské Lázně 569,
IČ: 70928061, DIČ: CZ 7009210681 (ubytovatelem)
a
žákem/žákyní (jméno, příjmení, datum narození, škola, ročník) .......................................................

..................................................................................................................................................................
a
2. Zákonnými zástupci žáka/žákyně (jméno, příjmení, bydliště)

......................................................................................................................................................
NÁSTUPU K UBYTOVÁNÍ
1. Nástup k ubytování je možný pro žáky den před oficiálním zahájením školního roku 2021 2022, tedy úterý 31. 8. 2021 v době od 14 hodin. Pro žáky 1. ročníků je možnost ubytování
v následující den v dopoledních hodinách dne 1. 9. 2021 – tedy při zahájení školního
roku. Nejpozději v den nástupu žák předloží stejnopis těchto smluvních podmínek,
podepsaný zákonnými zástupci, pokud nebyl zaslán, nebo předán do kanceláře.
2. Při nástupu k ubytování si žák přiveze základní hygienické potřeby, osobní věci, domácí
obuv, povlečení.
Zákonní zástupci žáka popř. zletilý žák, výslovně souhlasí s uhrazením případných škod na
majetku, které žák úmyslně nebo z nedbalosti způsobí v průběhu ubytování. Zákonný
zástupce a žák svým podpisem stvrzují převzetí pokoje, viz. Příloha: Inventární seznam –
vybavení pokoje.
PODMÍNKY POBYTU ŽÁKŮ
1. Ubytování je určeno žákům, kteří nemohou denně dojíždět do školy. Na ubytování není
právní nárok a poskytuje se vždy na období jednoho školního roku.
2. Poplatky jsou stanoveny měsíčně na 2 600 Kč včetně DPH za ubytování. Platba za
ubytování bude probíhat bezhotovostně na základě zaslané faktury, vždy k 1. v daném měsíci
/tedy k 1. 9. na měsíc září, k 1. 10. na měsíc říjen…./.
Pokud zákonný zástupce nebo žák neuhradí opakovaně příspěvek spojený s ubytováním,
dojde ze strany ubytovatele k ukončení ubytování žáka.
Používání vlastních elektrospotřebičů, které splňují podmínky ČSN pro elektrické spotřebiče
a musejí doložit doklad o platné elektrorevizi), je v ubytovacích prostorách vázáno na jejich
typ (pouze radia, CD přehrávače, radiobudíky, notebook, stolní PC apod.), dále na souhlas
vychovatele. Platby za spotřebu elektrické energie budou u jednotlivých vnesených spotřebičů
stanoveny individuálně v závislosti na spotřebě uvedené výrobcem.
Udělení souhlasu ubytovatele je nutné také při výjimečném vnesení dalších nadstandartních
věcí žáka např. (sportovních potřeb apod.).
3. Stravování si mohou žáci zajistit v restauraci Levada.

4. Ubytovaný žák zodpovídá za všechny škody, které způsobí úmyslně nebo z nedbalosti, a
zákonný zástupce, nebo žák je hradí v plné výši. V případě nutnosti si majitel ubytovacích
prostor vyhrazuje právo požadovat částku potřebnou k pokrytí výloh spojených se škodou
(dokladovaného protokolem o způsobené škodě).
5. Pokud dojde v průběhu školního roku k ukončení ubytování ze strany žáka z důvodů
ukončení studia na střední škole, ze zdravotních důvodů, z rodinných důvodů apod., je
povinností zákonného zástupce nebo plnoletého žáka tento pobyt ukončit bezodkladně
písemnou formou s vyřízením výstupních formalit, nejpozději ke dni ukončení.
6. V celém areálu platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a návykových látek. Jeho
porušení je dostatečným důvodem k ukončení ubytování žáka. Ubytovatel upozorňuje
zákonné zástupce žáka a zletilé žáky, že v případech hodných zvláštního zřetele, je možné při
uděleném souhlasu použití prostředků ke zjištění přítomnosti návykových látek (testrů na
alkohol, drogy apod.). Výsledky s naměřenými hodnotami budou protokolárně zaznamenány
a následně s nimi seznámen žák i zákonný zástupce.
7. Při projednávání zvláště závažných porušení bude ubytovatelem požadováno osobní
jednání se zákonným zástupcem žáka.
8. Při nepřítomnosti žáka/žákyně ze zdravotních či jiných důvodů platí pro zákonné zástupce
(příp. zletilého žáka) povinnost informovat o důvodech a délce absence.
9. Nedílnou součástí této dohody jsou PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÉHO.
+ 420 354 673 621 -2 kancelář jezdecké školy, klubu ( 353 01 Mariánské Lázně 569 )

---------------------------Ondřej Nágr

-------------------------žák/žákyně

---------------------------zákonný zástupce

