
 

 

Provozní řád  
Skautské klubovny Chotěboř  

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele objektu. Uživateli jsou lidé disponující klíči (seznam klíčníků je 
uveden v příslušné tabulce), ale i návštěvy a další osoby vstupující do objektu).  

¬ Správce objektu:  

→ Karel Tecl – Lišák, tel. 606 198 928, e-mail: spravce.chotebor@skaut.cz       

¬ Ubytování:  

→  Anna Stehnová – Bubla, tel. 773 053 308, e-mail: ubytovani.chotebor@skaut.cz 

1.  Obecně 
→ V klubovně mohou probíhat jen nahlášené akce (schůzky, výpravy, přespání atd.) pod vedením vedoucího či 

rádce, který nese odpovědnost mimo jiné za stav, v jakém klubovnu zanechá a může  
po něm být požadována náprava. 

→ Při užívání objektu je povinností zamezit vstupu do objektu osobám nepovolaným.  

→ Klubovna není uzpůsobena k pobytu čtyřnohých mazlíčků. 

→ Při pohybu mimo užívané prostory je nutné klubovnu zamykat.  

→ Je nutné při převzetí zkontrolovat funkčnost vybavení a případné závady nebo škody neprodleně nahlásit 
správci – za nehlášené vady může být požadována odpovědnost po posledním uživateli. 

→ Zapůjčené vybavení je uživatel povinen vždy vracet na původní místo. 

→ Je přísně zakázáno užívat vybavení klubovny v rozporu s jeho účelem a záměrně ho poškozovat. 

→ S otevřeným ohněm se v klubovně manipuluje pouze v krbu a jeho okolí (vydlážděná část podlahy)  
a v kuchyni (plynový sporák). 

→ Plakáty a další věci patří pouze na nástěnky, nikoli dveře, zdi či okna. 

→ Do budovy se všichni návštěvníci přezouvají. 

→ Je zakázáno v areálu užívat alkohol, cigarety a jiné drogy.  

→ Na balkón je umožněn vstup pouze v doprovodu vedoucího.  

→ V klubovně se dodržují obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické a protipožární.  

→ V klubovně a jejím přilehlém okolí platí noční klid 22:00 – 7:00.  

→ Heslo k Wifi je na vyžádání u správce. 

2.   Odpad 
→ V celé budově se třídí odpad – papír, plasty, sklo, kov, baterie a bio. Zbylý odpad je likvidován jako komunální 

(netříděný).  

→ Je zakázáno lít olej do odtoku dřezu. Každý uživatel kuchyně zajistí sběr použitých olejů a nádobu následně 
vyhodí do speciálního kontejneru. 

→ Koše jsou umístěny v klubovnách, kuchyni a na WC.  

→ Kontejnery na tříděný odpad se nachází ve dvoře u školní jídelny, bio odpad patří na kompost za klubovnou a 
komunální odpad do popelnice umístěné před vchodem.  

→ Vedoucí zajistí vynesení košů vždy po jejich naplnění, v případě kazícího se obsahu průběžně, nejpozději však 
při skončení akce. 

3.  Energie 
→ Svítí se jen v prostorech, které jsou aktuálně využívány. 

→ Pokud se topí, zbytečně nevětrejte. Pokud je větrání nutné, vypněte dočasně radiátor. Je-li  
v místnosti vedro, stáhněte teplotu na radiátoru.  

→ V zimních měsících probíhá větrání krátce, ale intenzivně. Dočasně se vypne radiátor a na několik minut se 
otevře okno dokořán, aby se místnost vyvětrala. Pak lze radiátor opět zapnout. 

→ Zákaz manipulace s programy nastavenými v termostatu.  

 

 

 

 

 



 

 

4.  Kuchyň 
→ Veškeré použité nádobí bude vráceno na své místo řádně umyté a vysušené, nic nesmí zůstat  

v odkapávači!  

→ Po použití dřezu je nutné vyčistit odtok dřezu tak, aby v něm nezůstaly žádné zbytky. 

→ Sporák i veškeré elektrospotřebiče smí použít pouze osoba s potřebnými znalostmi.  

→ Během vaření je třeba používat digestoř, a pokud je to možné, tak i větrat.  

→ Při odchodu je třeba vypnout lednici a další spotřebiče, rychlovarnou konvici pak vypojit ze zásuvky. Sporák, 
troubu a lednici zanechat řádně vymyté a otevřené! 

→ Špinavé, suché utěrky je třeba uložit do příslušného koše v úklidové místnosti, kde si je vyzvedne služba. 

→ V kuchyni je zakázáno nechávat jakékoliv potraviny, koření je možno zanechat pouze v množství, které se vejde 
do připravených kořenek. 

5.  Venkovní prostory 
→ Při využívání venkovní travnaté plochy je třeba dbát na ohleduplnost k rostlinám a živočichům.  

→ Je zakázáno vstupovat mezi živý plot z tújí nebo ho, jakkoliv poškozovat. 

→ K rozdělání ohně je vyhrazeno pouze připravené ohniště. Je zakázáno ho, jakkoliv zvětšovat nebo přemisťovat. 

→ Během deště nebo vlhkého počasí je nutné vstup na trávník maximálně omezit, aby se zbytečně nepoškodil.  

→ Je přísně zakázáno se věšet, houpat nebo jinak manipulovat s řetězy vedoucími z okapů – hrozí jejich utržení! 

→ Manipulace s venkovním nábytkem je zakázaná. 

5.  Během pobytu či schůzky 
→ Udržujte pořádek a čistotu. 

→ Je nutné využívat pouze prostory předem rezervované, budovu může ve stejném čase navštěvovat více 
uživatelů. 

→ Zacházejte šetrně s veškerým zařízením a vybavením, ničím zbytečně neplýtvejte.  

→ Při ztrátě přidělených klíčů může být požadovaná finanční náhrada. A to až do výše, která koresponduje s 
výměnou zámků.  

→ Po ukončení pobytu je třeba zkontrolovat a zavřít okna, zamést a vytřít podlahy, v případě používání vymést 
krb a vynést a vytřídit odpad, do košů vložit nové sáčky (směs, plast, kov). 

6.  Skladovací prostory 
→ Věci pro úklid jsou uskladněny v úklidové místnosti v přízemí. 

→ Mopy a hadry je třeba umístit tak, aby mohly uschnout a neznehodnotily jiné vybavení klubovny. 

→ Vstup do skladu a je povolen jen vedoucím. 

→ Ve skladu je třeba udržovat pořádek a vše vracet na své místo. 

7.  Po akci pro ubytované 
→ Po ukončení pobytu klubovnu zanechte ve stavu stejném, jako při převzetí, nebo i lepším.  

8.  Zajištění chodu klubovny 
→ Úklid místností určených oddílům se starají příslušné oddíly, které je pravidelně uklízí a zodpovídají za 

pořádek. 

→ Společné prostory uklízí a kontroluje služba (oddíly) dle pravidelného schématu umístěného na nástěnce v 

klubovně. Vždy je pak uklidí účastníci po akci. 

→ Dvakrát ročně (v jarním a podzimním období) je uspořádána brigáda zaměřená na generální úklid, opravy a 
vylepšení skautské klubovny. Je povinností každého zainteresovaného oddílu, aby pro tuto brigádu zajistil 
dostatečný počet pracovníků podle pokynů střediskové rady. 

V případě poškození inventáře, instalací či materiálu bude požadována adekvátní finanční 
náhrada. V případě nedodržení tohoto řádu si vyhrazujeme právo kdykoliv ukončit pobyt, či 

požadovat penále.  
 
 

Schváleno střediskovou radou září 2019. 


