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ZÁZNAM O UŽÍVÁNÍ VLASTNÍHO SPOTŘEBIČE 
Interní tiskopis, č. j. SOSDCR/01144/2018 

Údaje o žákovi/žákyni – žadateli: 
 
Jméno a příjmení:  .......................................................................................................................  
Číslo pokoje:  .......................................................................................................................  
Školní rok:  .......................................................................................................................  
Částka v Kč:  .......................................................................................................................  

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:  …………………………………. ........................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:   .......................................................................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Spotřebič (druh, název, popis): .......................................................................................................................  
Výrobní číslo:   .......................................................................................................................  
Rok výroby:  ……..………………… 

Hlavní zásady užívání vlastního spotřebiče: 

1. V DM je povoleno používat pouze elektrospotřebiče splňující základní bezpečnostní předpisy. Nesmí 
se používat amatérsky vyrobené nebo přestavěné spotřebiče. 

2. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy (opravy) do vnitřního ústrojí spotřebiče pod elektrickým 
proudem. Majitel je povinen kontrolovat neporušenost přívodní šňůry a při zjištění závady spotřebič 
odstavit. 

3. Spotřebič smí být užíván v chodu pouze za dozoru majitele nebo pověřené osoby. Uživatel musí být 
seznámen s návodem k použití. Při odchodu z místnosti musí být spotřebič odpojen od zdroje 
elektrického proudu. Jedná se i o nabíječky. 

4. DM neručí za ztrátu nebo poškození spotřebiče. Majitel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo 
k odcizení spotřebiče cizí osobou. 

5. Akustické spotřebiče (radia, přehrávače, mobily, aj.) se používají pouze na pokoji. Jejich hlasitost 
musí být regulována dle okolností, aby nebyli rušeni spolubydlící. 

6. Ubytovaní mohou používat pouze spotřebiče uvedené v záhlaví tohoto záznamu. Mohou je půjčovat 
jiným osobám v DM s tím, že ručí za dodržování těchto zásad. 

Prohlašuji, že jsem se seznámila s výše uvedenými zásadami, návodem výrobce k obsluze a údržbě 
spotřebiče a zavazuji se k jejich dodržování. Jsem si vědoma, že při porušení zásad mohu být dočasně nebo 
zcela zbavena práva užívání vlastních elektrospotřebičů v DM. 

V ……………..…………………………. dne ……………..…………………………. 
 
……………..………………………….                                                          .......................................................  
podpis vychovatele                                                                                    podpis žáka 
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