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Razítko a podpis:

Článek 1
Předmět úpravy a základní pojmy
1. Tato směrnice upravuje základní společné provozní podmínky ubytování na
kolejích SZŠ Pardubice (dále jen „koleje“). Dále stanovuje pravidla pro
obsahování kapacity kolejí, pro stanovení ceny za přechodné ubytování (dále
jen „ubytování“) a za ostatní poskytované služby spojené s ubytováním.
2. Koleje SZŠ Pardubice jsou umístěny v objektu Střední zdravotnické školy,
Pardubice, Průmyslová 395 a to v části přízemí budovy domova mládeže
školy, dále ve 3.NP, 6.NP a 7.NP DM školy (budova D).
3. Pro účely této směrnice se rozumí studentem je student Univerzity Pardubice
(dále jen „univerzita“) nebo její součásti, bez ohledu na formu studia a
v některých případech i uchazeč o studium, kterému bylo sděleno rozhodnutí
o přijetí ke studiu.
Článek 2
Charakter ubytování
1. Ubytování na kolejích je poskytováno ve třech cenových režimech:
a) Dlouhodobé ubytování (studentské zvýhodněné ubytování) souvislé se
sjednává na základě písemné „Smlouvy o ubytování“, jenž se uzavírá na
dobu určitou s pevně stanoveným termínem zahájení a ukončení ubytování
v období zahájení a ukončení ubytování pro příslušný akademický rok.
Zájemci o ubytování v tomto režimu mají přednost před zájemci o
ubytování v ostatních režimech ubytování.
b) Střednědobé ubytování souvislé se sjednává na základě písemné
"Smlouvy o ubytování“ na dobu určitou v trvání minimálně 60 dnů
s termínem zahájení a ukončení ubytování podle individuálního požadavku
ubytovaného. Tento způsob ubytování bude ze strany žadatelů uspokojen
v případě volných kapacit a to až po obsazení požadovaných kapacit pro
dlouhodobé ubytování.
c) Krátkodobé ubytování na dílčí dny nebo souvislé ubytování v rozsahu
kratším než 60 dnů, sjednané většinou na základě objednávky nebo
předchozí dohody.
2. Lůžková kapacita pro dlouhodobé a střednědobé ubytování na kolejích je
nabízena ze strany SZŠ Pardubice pouze pro dívky (studentky).
3. Lůžková kapacita kolejí slouží přednostně k dlouhodobému ubytování
studentů studujících v prezenční formě studia.
4. V případě volných lůžkových kapacit mohou být neobsazená lůžka využita ke
krátkodobému ubytování
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Článek 3
Cena za ubytování a jeho splatnost
1. Cena za ubytování je stanovena na základě nutných finančních nákladů
spojených s odpisem hmotného majetku kolejí, ostatních provozních nákladů
spojených s ubytováním na kolejích a nákladů na údržbu a obnovu kolejí.
K ceně za ubytování je v souladu se zvláštními právními předpisy účtována
daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Ceny za ubytování pro jednotlivé režimy (charakter ubytování) poskytovaného
ubytování stanoví Ceník za ubytování a služby spojené s ubytováním (dále jen
„Ceník“), který je nedílnou součástí této směrnice (příloha č. 1 a 2). V ceníku
jsou stanoveny ceny za ubytování dle režimu ubytování a druhu pokoje. Dále
pak ceny za poskytování služeb spojených s ubytováním, kaucí, poplatků a
smluvních pokut.
3. Cena za dlouhodobé (studentské zvýhodněné ubytování) a střednědobé
ubytování je splatná v pravidelných měsíčních platbách nejpozději do 20.
dne předchozího měsíce a to bezhotovostním převodem na určený účet
školy. Cena za krátkodobé ubytování je splatná v hotovosti při nástupu na
ubytování nebo ve výjimečných případech bezhotovostně na základě
vystavené faktury.
Článek 4
Organizace ubytování
1. Na ubytování na kolejích není právní nárok. Ubytování je poskytováno formou
přidělení lůžka na pokoji na koleji.
2. Počátek a konce období pro dlouhodobé ubytování (studentské zvýhodněné
ubytování) pro příslušný akademický rok je uveden v příloze č. 2 této směrnice
(Zásady pro ubytování na příslušný akademický rok).
3. Ubytování (dlouhodobé, střednědobé) se realizuje na základě písemné
závazné přihlášky (dostupné na http://www.szs-pardubice.cz). Jednotlivá
lůžka jsou obsazována na základě pořadí přijetí žádostí o ubytování až do
vyčerpání stanované kapacity. Přednostně budou obsazovány kapacity za
účelem dlouhodobého ubytování.
4. Za provoz kolejí a organizaci ubytování odpovídá vedoucí technickoekonomického úseku školy (dále jen ekonom školy). Smlouvy o ubytování
uzavírá jménem SZŠ Pardubice ředitelka školy.
5. Na ubytování na kolejích není právní nárok. Ubytování je poskytováno formou
přidělení lůžka na pokoji kolejí.
Článek 5
Výluky z ubytování
1. Vedoucí technicko-ekonomického úseku školy může i v případě volných lůžek
odmítnout ubytovat žadatele o ubytování pokud:
a) má žadatel neuhrazenou pohledávku vůči škole
b) byl nejméně dvakrát v prodlení s placením ceny za ubytování,
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c) byl písemně upozorněn na porušení smlouvy o ubytování nebo směrnice
Ubytovací řád na kolejích SZŠ Pardubice, nebo mu byla smlouva o
ubytování z těchto důvodů v předchozím období vypovězena.
2. Proti rozhodnutí vedoucího technicko-ekonomického úseku školy o odmítnutí
ubytování může žadatel o ubytování podat písemnou žádost o přezkoumání
ředitelce školy.
Článek 6
Rezervační a ubytovací kauce
1. Rezervace dlouhodobého a střednědobého ubytování je podmíněna složením
rezervační kauce.
2. Žadatel o ubytování je povinen složit rezervační kauci do 10 kalendářních dní
po schválení jeho žádosti o ubytování. Výši a způsob složení kauce stanoví
Ceník, který je nedílnou součástí této směrnice (příloha č. 1). Pokud žadatel
nesloží kauci ve stanoveném termínu, rezervace ubytování zaniká.
3. Rezervační kauce může být použita následujícím způsobem:
a) k úhradě smluvní pokuty v případě zrušení rezervace ze strany žadatele
nebo zániku rezervace z důvodu nenastoupení žadatele k ubytování ve
stanoveném termínu,
b) k úhradě ubytovací kauce.
4. Rezervační kauce je po nástupu k ubytování použita na úhradu kauce
ubytovací. Výši a způsob složení kauce stanoví Ceník, který je nedílnou
součástí této směrnice (příloha č. 1).
5. Ubytovací kauce může být použita následujícím způsobem:
a) K úhradě neuhrazené pohledávky školy za poskytnutí ubytování a
s ubytováním spojených služeb,
b) Při rezervaci ubytování na další akademický rok se kauce převádí na další
období,
c) Při úhradě poškození majetku kolejí.
6. Složená ubytovací kauce se při zániku ubytování vrací po vyrovnání všech
finančních pohledávek vzniklých v souvislosti s ubytováním.
Článek 7
Smluvní pokuty
1. Pokud žadatel o ubytování zruší rezervaci lůžka v době kratší než 30 dní před
sjednaným termínem zahájení ubytování nebo se ve stanoveném termínu
neubytuje, je povinen zaplati smluvní pokutu ve výši rezervační kauce.
2. Smluvní pokutu není zájemce povinen platit v případě, že nebyl přijat do
navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu a předložil
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
3. Výši smluvních pokut a poplatků stanoví Ceník, který je nedílnou přílohou č. 2
této směrnice.
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Článek 8
Rozmístění ubytovaných na kolejích
1. Způsob přidělení konkrétního pokoje v rámci ubytování je prováděno na
základě dohody s pověřenými pracovníky kolejí (školy).
2. Určené ubytování na jednotlivých pokojích může být změněno:
a) po vzájemné dohodě ubytovaného s ekonomem školy,
b) z provozních důvodů nebo z důvodu účelného využití ubytovací kapacity.
Článek 9
Zánik ubytování před uplynutím sjednané doby
1. Ubytování zaniká uplynutím doby, na kterou bylo ubytování sjednáno.
2. Ubytování může být před uplynutím sjednané doby ukončeno po vzájemné
dohodě k určitému dni.
3. Ubytování může být před uplynutím sjednané doby ukončeno výpovědí
ubytovaného bez výpovědní doby.
4. Ekonom školy může před uplynutím sjednané doby vypovědět ubytování bez
výpovědní doby v případě, že:
a) ubytovaný je v prodlení se zaplacením ceny za ubytování po dobu alespoň
jednoho kalendářního měsíce,
b) ubytovaný opakovaně, nebo závažným způsobem, porušil hygienické
normy a předpisy o ubytování a provozu kolejí, porušil smlouvu o ubytování
nebo jednal v rozporu s dobrými mravy.
5. Pokud je ubytování ukončeno výpovědí před uplynutím ujednané doby, je
ubytovaný povinen zaplatit smluvní pokutu jako újmu vzniklou ubytovateli
předčasným zrušením ubytování. Výše smluvní pokuty se rovná ceně
kolejného za všechny dny zbývající do sjednaného termínu konce ubytování,
nejvýše však ve výši stanovené Ceníkem smluvních pokut a poplatků (příloha
č. 2 této směrnice). V případě ukončení ubytování výpovědí v posledních 30
dnech před uplynutím sjednané doby ubytování, je ubytovaný povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši ceny ubytování za dny zbývající do uplynutí ujednané
doby ubytování.
Článek 10
Provoz kolejí
1. Vstup na koleje je povolen pouze ubytovaným, jejich řádně ohlášeným
návštěvám a pracovníkům školy a Univerzity Pardubice Při vstupu do budovy
kolejí je každá osoba povinna na požádání předložit vrátné průkaz totožnosti.
2. Návštěvy na pokojích ubytovaných jsou povoleny pouze v době od 6.00 do
22.00 hod. Za nahlášení návštěvy v příslušné recepci a chování návštěvy po
dobu jejího pobytu na kolejích zodpovídá navštívená osoba.
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3. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je stanovena doba nočního klidu. O
výjimkách z dodržování nočního klidu rozhoduje ekonom školy.
4. Návštěva ubytovaného, která bude na kolejích přespávat s písemným
souhlasem všech ostatních ubytovaných na pokoji, se nahlásí a uhradí
příslušnou částku za ubytování na recepci v době do 21:00 hodin.
5. Při ukončení ubytování je povinen ubytovaný tuto informaci nahlásit předem
na recepci z důvodu kontroly stavu pokoje. Tato kontrola stavu pokoje a jeho
předání se provádí po dohodě s recepční v době od 15:00 do 21:00 hod.
V jiném časovém úseku lze provést kontrolu a předání pokoje pouze po
předchozí dohodě s recepční.
Článek 11
Práva a povinnosti ubytovaných
1. Po dobu ubytování má ubytovaný právo:
a) na přidělení základního vybavení pokoje (nábytek, přikrývku a polštář na lůžko)
a na jeho údržbu,
b) využívat nabízených služeb poskytovaných v rámci kolejí,
c) se souhlasem ostatních spolubydlících z pokoje přijímat návštěvy v době od
6:00 do 22:00 hodin.
2. Po dobu ubytování je ubytovaný povinen zejména:
a) řídit se ustanoveními tohoto ubytovacího řádu,
b) při nastěhování na kolej předložit průkaz totožnosti,
c) udržovat čistotu a pořádek na pokoji, zachovávat čistotu a pořádek ve
společných prostorách,
d) ochraňovat majetek kolejí před poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou,
e) šetřit elektrickou energií a vodou,
f) dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, včetně dodržování zákazu
kouření,
g) požádat o povolení k užívání elektrických přístrojů a zařízení stanovených,
zvláštním předpisem a řádně platit poplatky,
h) hlásit bezodkladně zjištěné závady v provozní kanceláří příslušného pavilonu
nebo na příslušné recepci (vrátnici školy nebo vrátnici DM),
i) dodržovat hygienické zásady a podrobit se nařízeným zdravotnickým a
hygienickým opatřením,
j) jízdní kola ukládat pouze ve vyhrazeném prostoru a vždy uzamčená vlastním
zámkem,
k) při ukončení ubytování na kolejích vrátit zapůjčený inventář, předat vyklizený
pokoj, uhradit případné pohledávky, vrátit všechny klíče a odhlásit se z evidence
ubytovaných,
l) platit cenu za ubytování v termínech a způsobem stanoveným ve Smlouvě o
ubytování,
m) platit poplatky za ostatní čerpané služby podle Ceníku.
n) v případě porušení pravidel kolejního řádu platit smluvní pokuty podle Ceníku.
Článek 12
Činnosti zakázané na koleji
Na kolejích je přísně zakázáno:
a) omezovat práva a osobní svobody ostatních ubytovaných,
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b) svévolně měnit nebo poškozovat vybavení a zařízení koleje,
c) zasahovat do jakéhokoliv druhu instalace,
d) blokovat jakýmkoliv způsobem funkci vstupních dveří do kolejí,
e) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo další prostředky požární ochrany,
f) umožnit přebývání a ubytování cizím osobám, které k ubytování na příslušném
pokoji nejsou přihlášeny,
g) využívat ubytovací a společné prostory k provozování podnikatelské činnosti,
h) přechovávat, skladovat a nosit chladné, palné a střelné zbraně, střelivo a munici
ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů,
i) vyrábět nebo přechovávat látky obecně ohrožující zdraví a majetek, zejména
chemické látky, biologické a radioaktivní materiály, výbušiny a jiné látky nebezpečné
výbuchem, včetně zábavné pyrotechniky a přechovávat zařízení a látky pro jejich
výrobu,
j) vyrábět, užívat nebo přechovávat drogy a jiné návykové látky v jakémkoliv
množství,
k) přechovávat a skladovat tlakové láhve všech typů o objemu větším než 0,5 l,
l) kouřit tabákové výrobky včetně používání elektronických cigaret
m) chovat na pokojích zvířata,
n) skladovat potraviny, nápoje či jakékoliv předměty na vnějších parapetech oken.
Článek 13
Přístup na pokoj ubytovaného
1. Bez svolení ubytovaného je neubytovaným osobám vstup do pokoje zakázán.
2. Pracovníci školy (vrátní, uklízečky, školník, ekonom školy a příp. jiný pověřený
pracovník školy) mají právo vstoupit do pokoje i bez svolení ubytovaného
pouze z uvedených důvodů:
a) zamezení ohrožení života nebo zdraví osob,
b) předcházení škodám na majetku,
c) provádění kontrol dodržování protipožárních předpisů,
d) provádění kontrol dodržování bezpečnostních předpisů,
e) provádění kontrol dodržování hygienických norem,
f) provádění kontrol dodržování kolejního řádu,
g) provádění předem ohlášených údržbářských a úklidových prací a inventur.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění a účinnosti dne 6. 6. 2019.

V Pardubicích dne 6. 6. 2019

Mgr. Monika Máslová,
ředitelka SZŠ Pardubice
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Přílohy:
- příloha č. 1 - Ceník ubytování a výše kaucí (platný od 1. 9. 2019)
- příloha č. 2 - Ceník smluvních pokut a poplatků (platný od 1. 9. 2019)
- příloha č. 3 - Zásady pro ubytování na akademický rok 2019/2020

Příloha č. 1 ke směrnici č. 3/2019 – CENÍK UBYTOVÁNÍ A VÝŠE KAUCÍ
Platnost od 1. 9. 2019
Podmínkou je u dlouhodobého a střednědobého ubytování uzavření Smlouvy o
ubytování v rozsahu určeném ekonomem školy a složením příslušné kauce. Krátkodobé
ubytování se sjednává většinou na základě objednávky nebo předchozí dohody.
Stanovené ceny pro dlouhodobé ubytování (studentské zvýhodněné ubytování)
Specifikace
Budova
pokoje

Typ pokoje
3 L pokoj v buňce
2 L pokoj v buňce (omez. počet)
2 L pokoj v buňce po rekonstr. (omez. počet)
Byt 3 +1 přízemí (3 x 2 L pokoj)
Byt 7.NP 1 + 1 (2L pokoj) G7
Garsonka přízemí (1 L pokoj) G1
Garsonka přízemí (2 L pokoj) G3
Garsonka 6.NP (2 L pokoj) G6

VSZb, SK
VSZb, SK
VSZb, SK, L
VSZ, VK
VZS, VK
VZS, KK
VZS, KK
VZS, L

D
D
D
D
D
D
D
D

Cena v Kč vč. DPH/osoba
měsíc
den
2.400,80,3.000,100,3.450,115,3.450,115,3.600,120,4.350,145,3.600,120,3.150,105,-

Stanovené ceny pro střednědobé ubytování
Cena v Kč vč. DPH/osoba
Specifikace
Budova
pokoje
měsíc
den
VSZb, SK
D
3.750,125,VSZb, SK
D
4.200,140,VZS, VK
D
4.500,150,VZS, VK
D
4.800,160,VZS, KK
D
5.400,180,VZS, VK
D
4.800,160,VZS, KK
D
4.800,160,VZS, L
D
4.800,160,-

Typ pokoje
3 L pokoj v buňce
2 L pokoj v buňce (omez. počet)
Byt 3 +1 přízemí (3 x 2 L pokoj)
Byt 7.NP 1 + 1 (2L pokoj) G6
Garsonka přízemí (1 L pokoj) G1
Garsonka přízemí (2 L pokoj) G2
Garsonka přízemí (2 L pokoj) G3
Garsonka 6.NP (2 L pokoj) G6

Stanovené ceny pro krátkodobé ubytování
Typ pokoje
3 L pokoj v buňce
2 L pokoj v buňce (omez. počet)

Specifikace
Budova
pokoje
VSZb, SK
VSZb, SK

Význam zkratek:
VSZb – vlastní sociální zařízení na buňce
VSZ – vlastní sociální zařízení
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Cena v Kč vč. DPH/osoba
1 noc
300,450,-

2 a více nocí
250,350,-

SK – společná kuchyňka na patře
VK – vlastní kuchyňka
KK – kuchyňský kout
L – lednice na pokoji
Cena za noc na kolejích za předpokladu, že nebude volné lůžko (návštěva zůstane
spát s písemným souhlasem ostatních spolubydlících na pokoji) je 150,- Kč.
DRUH KAUCE
REZERVAČNÍ KAUCE - DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ
REZERVAČNÍ KAUCE - STŘEDNĚDOBÉ UBYTOVÁNÍ
UBYTOVACÍ KAUCE - DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ
UBYTOVACÍ KAUCE - STŘEDNĚDOBÉ UBYTOVÁNÍ

Částka v Kč vč. DPH
3.000,- Kč
1.500,- Kč
3.000,- Kč
1.500,- Kč

Žadatel o ubytování je povinen složit rezervační kauci do 10 kalendářních dní po
schválení jeho žádosti o ubytování. Pokud žadatel nesloží kauci ve stanoveném
termínu, rezervace ubytování zaniká. Rezervační kauce je po nástupu k ubytování
převedena na úhradu kauce ubytovací. Složená ubytovací kauce se při zániku
ubytování vrací po vyrovnání všech finančních pohledávek vzniklých v souvislosti
s ubytováním.
Příloha č. 2 ke směrnici č. 3/2019 – CENÍK SMLUVNÍCH POKUT A POPLATKU
Platnost od 1. 9. 2019
DRUH SMLUVNÍ POKUTY
ZRUŠENÍ REZERVACE - DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ
ZRUŠENÍ REZERVACE - STŘEDNĚDOBÉ UBYTOVÁNÍ

Částka v Kč vč. DPH
3.000,- Kč
1.500,- Kč

Pokud žadatel o ubytování zruší rezervaci lůžka v době kratší než 30 dní před
sjednaným termínem zahájení ubytování nebo se ve stanoveném termínu neubytuje,
je povinen zaplati smluvní pokutu ve výši rezervační kauce. To znamená, že
rezervační kauce není žadateli navrácena. Smluvní pokutu není zájemce povinen
platit v případě, že nebyl přijat do navazujícího magisterského nebo doktorského
studijního programu a předložil rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

DRUH SMLUVNÍ POKUTY

Částka v Kč vč. DPH

UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ PŘED SJEDNANOU DOBOU DLOUHODOBÉ UBYTOVÁNÍ

5.000,- Kč

UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ PŘED SJEDNANOU DOBOU STŘEDNĚDOBÉ UBYTOVÁNÍ
2.500,- Kč
POZDNÍ ÚHRADA KOLEJNÉHO
10,- Kč za každý den prodlení
NEOHLÁŠENÉ UBYTOVÁNÍ CIZÍ OSOBY NA POKOJI
2.000,- Kč
NEOHLÁŠENÉ POUŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚLÉHO
VLASTNÍHO SPOTŘEBIČE

150,- Kč / spotřebič

Pokud je ubytování ukončeno výpovědí před uplynutím sjednané doby, je ubytovaný
povinen zaplatit smluvní pokutu jako újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením
ubytování. Výše smluvní pokuty se rovná ceně kolejného za všechny dny zbývající
do sjednaného termínu konce ubytování, nejvýše však 5.000,- Kč u dlouhodobého
ubytování a 2.500,- u střednědobého ubytování. V případě ukončení ubytování
výpovědí v posledních 30 dnech před uplynutím sjednané doby ubytování, je
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ubytovaný povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny ubytování za dny zbývající
do uplynutí sjednané doby ubytování.
Smluvní pokuta za pozdní úhradu kolejného je stanovena paušálně ve výši 10,- Kč
za každý den prodlení.
SMLUVNÍ POKUTY

Způsob výpočtu

neprovedení úklidu při zániku ubytování
neuvolnění pokoje k termínu zániku
ubytování

dvojnásobek sazby za jednorázový úklid
denní sazba krátkodobého ubytování x
počet dnů prodlení

VLASTNÍ SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ BEZPLATNĚ
osobní přístroje - kulma, fén, nabíječka, holící strojek, el. budík
audio-video technika
výpočetní technika - PC, notebook, tiskárna, tablet, e-kniha
VLASTNÍ SPOTŘEBIČE POUŽÍVANÉ ZA ÚHRADU (používání na základě písemné
žádosti)
toustovač, topinkovač, ventilátor
1,- Kč / den
mikrovlná trouba, remoska, fritovací hrnec
3,- Kč / den
el. pánev/hrnec, minitrouba, gril
3,- Kč / den
domácí spotřebiče s příkonem větším 1500 W
3,- Kč / den
lednička s prokázanou energetickou třídou A (doklad) 2,- Kč / den
lednička v energetické třídě B a vyšší nebo s
neprokázanou třídou
ostatní neuvedené spotřebice do 1500 W

4,- Kč / den
1,- Kč / den

Vlastní spotřebiče / přístroje lze vnést, umístit a na kolejích používat jen tehdy,
vyhovují-li normám o bezpečném provozu. Za bezpečnost provozu odpovídá vlastník
přístroje. Umístění a používání vlastních spotřebičů s předepsanou úhradou je
možné pouze na základě předem schválené "Žádosti o povolení umístění
spotřebiče". Používání konvic s příkonem větším než 2000W je zakázáno.

POPLATKY ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
žehlička + žehlicí prkno
lednička - pronájem
pračka v kolejní prádelně
kolárna - pronájem, umístění 1 kola
vystavení opisu Smlouvy o ubytování
mimořádná výměna / zapůjčení sady ložního prádla
mimořádná výměna / zapůjčení 1 ks ložního prádla
jednorázový úklid pokoje na žádost ubytovaného
jednorázový úklid garsoniéry na žádost ubytovaného

Částka v Kč vč. DPH
10,- Kč za každé 4 započaté hodiny
6,- Kč / den
40,- Kč za první 4 započaté hodiny
1,- Kč / den
50,- Kč
100,- Kč / sada
40,- Kč / 1ks
150,- Kč
300,- Kč

Ztráty a škody na majetku kolejí SZŠ Pardubice jsou účtovány v aktuální ceně opravy
nebo znovupořízení.
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NÁHRADA ŠKODY - ORIENTAČNÍ CENY

Částka v Kč vč. DPH

započatá hodina práce uklízečky
započatá hodina práce údržbáře
ztráta klíče
sada ložního prádla
povlak na přikrývku
povlak na polštář
prostěradlo
prošívaná přikrývka
polštář
matrace
matracový potah
odpadkový koš
čalounění židle
hasicí přístroj
mikrovlnná trouba
výmalba 2L nebo 3 L (buňka)

150,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
550,- Kč
250,- Kč
150,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
1500,- Kč
500,- Kč
100,- Kč
400,- Kč
1200,- Kč
1200,- Kč
2000,- Kč

Příloha č. 3 ke směrnici č.3/2019 – ZÁSADY PRO UBYTOVÁNÍ NA PŘISLUŠNÝ
AKADEMICKÝ ROK.
Zásady pro ubytování na příslušný akademický rok
1. Den nástupu na ubytování na kolejích je stanoven dne 15. 9. 2019
(neděle) a to od 16:00 hod. do 22:00 hod. V případě jiného termínu sjednání
ubytování vždy po dohodě s vedoucím technicko-ekonomického úseku školy.
Den nástupu na kolejích je zároveň pevně sjednanou dobou pro počátek
ubytování pro studentské zvýhodněné ubytování (nejpozději začátek zimního
semestru). Konec letního semestru je zároveň pevně sjednanou dobou
ukončení studentského zvýhodněného ubytování, kdy ubytovaný platí za celý
měsíc červen danou částku dle ceníku.
2. Ubytování (dlouhodobé, střednědobé) se realizuje na základě písemné
závazné přihlášky (dostupné na http://www.szs-pardubice.cz ). Rezervace
dlouhodobého a střednědobého ubytování je podmíněna složením rezervační
kauce.
3. Žadatel o ubytování je povinen složit rezervační kauci a to u dlouhodobého
ubytování v předepsané výši dle Ceníku (příloha č. 1) do 10 kalendářních dní
po podání a schválení žádosti o ubytování. Rezervační kauce bude
složena na účet SZŠ č. 115-4118680257/0100. Variabilní symbol pro platbu
bude přidělen každému ubytovanému individuálně po přijetí a schválení
žádosti, pro stávající ubytované, kteří mají zájem být ubytování i
v akademickém roce 2019/2020 platí přidělený variabilní symbol (2. a 3.
ročník).
4. Přednostně budou obsazovány kapacity za účelem dlouhodobého ubytování.
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