STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299
příspěvková organizace hl. m. Prahy

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ NA POKOJÍCH DOMOVA MLÁDEŽE.
Zásady jsou vydány v souladu s předpisy ČSN 331600 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během používání. V domově mládeže je povoleno
používat pouze elektrospotřebiče splňující základní bezpečnostní předpisy. Ubytovaní žáci a studenti mohou používat elektrospotřebiče, které jsou
součástí vybavení domova mládeže (lampičky na pokojích, lednice, vařiče, toastery, varné konvice, mikrovlnné trouby v kuchyňkách, televizní
přijímače, DVD přehrávače v klubovnách). Nesmí se používat amatérsky vyrobené nebo přestavěné elektrospotřebiče, lednice, kuchyňské spotřebiče,
topná tělesa, žehličky na prádlo. V případě používání vlastních elektrospotřebičů je majitel elektrospotřebiče povinen předložit písemnou žádost.
Nezletilý majitel předkládá písemnou žádost zákonného zástupce, zletilý žák a student předkládá žádost sám. K používání vlastního elektrospotřebiče
je nutný souhlas skupinového vychovatele a poté provedení revize elektrospotřebiče revizním technikem. Revizní technik má právo vyřadit
elektrospotřebič z provozu. Toto právo se vztahuje i na rozhodnutí vychovatele. Revize si žáci a studenti hradí sami. Elektrospotřebič musí být připojen
k síti způsobem určeným. Elektrospotřebič smí být používán pouze v přítomnosti osob (majitel nebo jím zmocněná osoba). V době nepřítomnosti
těchto osob musí být elektrospotřebič vypnut a odpojen ze zdroje elektrického proudu. Nedodržení těchto zásad je chápáno jako hrubé porušení
vnitřního řádu domova mládeže. Majitel spotřebiče zodpovídá za to, že během provozu daného spotřebiče nebude docházet k rušení spolubydlících.

Používání povoleného elektrospotřebiče je vázáno úhradou měsíčního poplatku 20,-Kč/1 spotřebič (mimo
mobilní telefon), který je splatný ihned, předem na celý školní rok.
ŽÁDOST O POVOLENÍ POU ŽÍVÁNÍ V LASTNÍCH ELE KTROSPOTŘEBIČŮ
Jméno Příjmení
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S vydanými zásadami jsem byl seznámen a rozumím jim.
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