Dodatek č.1 k Provoznímu řádu penzionu Horácko, Tři Studně 104
Smluvní podmínky pobytu v penzionu pro školy v přírodě
1. Výklad pojmů:
Škola
- pedagogové a/nebo žáci příslušného školského zařízení a další doprovod
Žáci
- žáci příslušného školského zařízení
Penzion - objekt penzion Horácko, případně osoba provozního penzionu Horácko

2. Všeobecně
-

Škola před zahájením pobytu písemně potvrdí proškolení a seznámení s platným
Provozním řádem a Požárními směrnicemi
Škola bude respektovat přísný zákaz používání otevřeného ohně a varných elektrických i
plynových spotřebičů na pokojích penzionu
Škola nebude bez vědomí penzionu používat audio/video systémy v jídelně a na pokojích
přelaďovat televizní programy.
Škola nebude takové pomůcky pro výuku/hry, které mohou zařízení pokojů znečistit a
poškodit, ukládat na pokojích, ale na místech k tomu penzionem určených, na vyžádání
uzamykatelných, prostorách.

3. Pohyb a chování žáků v prostorách penzionu
-

-

-

-

Škola bude používat pouze ty pokoje, které jí byly přiděleny penzionem.
Seznam pokojů s počtem ubytovaných osob škola zašle penzionu nejpozději týden před
příjezdem
Žáci se nesmí shromažďovat na pokojích v počtu větším, než pro které je pokoj určen. Při
přítomnosti pedagogickém dozoru je možné na pokoji shromáždit maximálně dvojnásobek
osob, než pro které je pokoj určen.
Žáci se nesmí pohybovat bez dozoru v suterénu penzionu a v okolí penzionu
Žáci nesmí bez dozoru používat venkovní ani vnitřní herní a cvičební zařízení
Škola bude poučena, které prostory penzionu jsou v noci chráněny zabezpečovacím
systémem a bude respektovat zákaz vstupu do těchto prostor v určené noční době. Při
porušení zákazu pohybu v těchto chráněných prostorách a následné aktivaci
zabezpečovacího systému škola uhradí vzniklé náklady případného výjezdu agentury
pověřené ostrahou objektu
Žáci se budou v ubytovacích prostorách penzionu pohybovat pouze v domácí obuvi,
pedagogický dozor prosíme (z důvodu použití převážně kobercových krytin na celém
penzionu) v rámci možností o totéž
Škola bude respektovat dodržování nočního klidu v penzionu v době 22:00 - 07:00 hod.

4. Předcházení škodám a jejich řešení
-

-

Škola příslušným dozorem a organizačními pokyny předanými žákům zajistí především
předcházení možným škodám, zejména škodám úmyslným
Před vstupem žáků do penzionu po příjezdu budou škole přidělené pokoje zástupcem
školy písemně převzaty zápisem, v němž bude podchycen aktuální stav pokojů a jejich
vybavení
Po uvolnění pokojů žáky před odjezdem budou školou používané pokoje zástupci
penzionu písemně předány zápisem, v němž budou zaznamenána případná zjištěná
poškození vybavení pokojů.
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-

-

-

-

Škola bez vyzvání nahlásí penzionu případná poškození zařízení i průběžně
bezprostředně po jejich zjištění
Zjištěná poškození budou zdokumentována a škola bude vyvíjet potřebnou součinnost k
vypátrání viníka poškození
Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, kdy nebude možné uvedení do
původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození čalounění, matrací,
lůžkovin, nábytku, elektroniky apod.), zavazuje se škola uhradit hodnotu poškozeného
zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.
Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení penzionu ve
společných prostorách (jídelna, vestibul, bar, chodby, atd.)
Vzhledem ke skutečnosti, že některé výmalby a tapetování jsou provedena speciálními
grafickými výtvarnými technikami za použití nadstandardních materiálů, bere škola na
vědomí, že oprava bude v těchto případech provedena specializovanou firmou a bude
respektovat fakturu za tuto speciální opravu
Při takovém poškození maleb, kdy by lokální přemalování znehodnotilo vzhled pokoje, se
škola zavazuje uhradit kompletní vymalování příslušné stěny, případně podle rozsahu
poškození i celé místnosti
Při poškození tapet se škola zavazuje uhradit přetapetování takového rozsahu, aby bylo
dosaženo původního vzhledu tapetovaného prostoru

Tři Studně 22.12.2011
Dana Dušková
provozovatel penzionu
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