
Provozní řád místnosti se sušičkou 

Místnosti se sušičkou slouží výhradně studentům ubytovaných na VŠK 17. listopadu. Pro tyto 

místnosti platí pouze tento provozní řád v českém jazyce a podepsaný vedoucí 5. správy KaM UK. 

1. Klíče od místností se sušičkou budov A i B jsou uloženy na vrátnici budovy A, půjčují se oproti 

kolejence a poplatku dle aktuálního ceníku dostupného na vrátnici budovy A. 

2. V některých místnostech mohou být sušičky umístěny v uzamykatelných částech místnosti. 

Ubytovaný v těchto případech obdrží zapůjčeny klíče nutné pro přístup do místnosti 

i k sušičce. 

3. Při obsazenosti místností je možno si příslušnou místnost zamluvit u vrátného budovy A. 

4. Vrátný vede přesnou evidenci využívání místností a sušiček tak, aby bylo jednoznačně 

prokazatelné, jakou místnost a sušičku ubytovaný použil a kdo nese za její stav po užití 

odpovědnost. 

5. V místnosti je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a omamné a psychotropní látky. 

6. V místnosti je nutno dodržovat požární a bezpečnostní předpisy. Každý je povinen se před 

použitím konkrétní sušičky seznámit s příslušným návodem k použití, tímto návodem se řídit 

a počínat si tak, aby nedošlo k poškození sušičky. 

7. Místnost nemůže být využita k žádným jiným účelům než k sušení prádla v sušičce. 

8. V místnosti je nutno dodržovat naprostý pořádek. Veškeré prázdné obaly, koše apod. je každý 

povinen po sobě uklidit. 

9. Po vstupu do místnosti je každý povinen překontrolovat stav a funkčnost sušičky. V případě 

poškození nebo nefunkčnosti je povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit vrátnému na 

budově A. Za poškození místnosti a jejího vybavení odpovídá ten, kdo si příslušnou místnost 

nebo sušičku zapůjčil a poškození sám způsobil, nebo jej včas nenahlásil. 

10. Při ukončení programu sušení je každý povinen vylít nádobu na sběr vody po sušení a celý 

buben a víko otřít hadrem, aby na nich nezůstaly zbytky tkanin, chlupů apod. 

11. Půjčování místností za účelem sušení prádla v sušičkách je časově neomezené. 

Tento provozní řád je účinný od 8. 2. 2010. 
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