
Zápis ze zasedání Kolejní Rady koleje 17.listopadu ze dne 8.6.2007 
 
 
Přítomni: 
 
Kolejní rada: Jan Šimek, Alexander Kutka, Michal Švagerka, Ľuboš Píš, Kateřina Helisová 
Hosté:   Josef Toman, Matej Vitásek, Marie Kolovratníková, Lukáš Stříteský 
 
 
Program: 
 
1. Návrh hostí a ostatních studentů bydlících na koleji 
2. Kufrárny 
3. Zámluvy pokojů na školní rok 2007/2008 
4. Alkomat 
5. Kodex KR 
 
 
Jednání: 
 

1. Kolejní rada (KR) dostala z řad hostů podněty k řešení následujících problematik: 
a) Kouření na chodbách koleje – KR se rozhodla řešit tuto situaci navrhnutím vedení, aby byly na chodbách 

prováděny kontroly dodržování požárních předpisů pověřenými zaměstnanci koleje. V případě zjištění 
porušení požárních předpisů studentem hrozí dotyčnému disciplinární řízení s následným vyloučením 
z koleje. Zároveň chce KR upozornit vedení na nedostatečné uklízení popelníků z chodeb koleje. 

b) Hasicí přístroje sloužící jako zarážka protipožárních dveří – KR navrhne vedení koleje umístit hasicí 
přístroje na stěnu a dostatečně je zajistit. KR zároveň tímto upozorňuje studenty, že umísťování hasicích 
přístrojů do protipožárních dveří je také porušením požárních předpisů a studentovi přistiženém při 
umísťování hasicích přístrojů do těchto dveří rovněž hrozí disciplinární řízení. 

c) Nedostatečné větrání v počítačové laboratoři – KR projedná možná řešení s vedením koleje. 
2. KR dostala z řad studentů opakovaně e-mailem stížnost na hraní tenisu v areálu koleje s využitím stěny budovy 

A koleje. Důvodem stížnosti je jednak nadměrná hlučnost, jednak podezření z poškozování stěny budovy A 
koleje. KR bude řešit s vedením koleje míru poškozování stěny a také možnosti řešení nadměrné hlučnosti. KR 
zároveň žádá studenty, aby brali při hře tenisu ohled na ostatní studenty bydlící na koleji a zvláště aby 
přihlédli ke skutečnosti, že právě probíhá zkouškové období (tj. přizpůsobili tomu dobu hry apod.). 

3. Od pondělí 18.6. budou otevřené tzv. kufrárny (tj. místnosti, kde je možno přes léto uložit věci). Pravidla 
ukládání věcí budou vyvěšena na dveřích příslušných kufráren. Jména správců a otevírací doby kufráren budou 
vyvěšeny na nástěnkách KR. 

4. Zámluvy pokojů na příští rok budou probíhat po ukončení druhého kola žádostí o kolej na školní rok 2007/2008. 
Zámluvy pokojů proběhnou ve třech kolech, a to: 

• 1.kolo - 29.-31.8. – možnost rezervace pokoje, na kterém student bude bydlet přes léto 
• 2.kolo - 1.-4.9. – možnost rezervace pokoje, na kterém student bydlel v tomto školní roce (pokud ještě 

bude volný) 
• 3.kolo - 5.9.-nástup na kolej – možnost rezervace zbylých volných pokojů 

5. Návrh KR zřídit na koleji automat s alkoholem, hlavně pivem, byl ředitelem Kolejí a Menz Ing. Mojmírem 
Bémem zamítnut. Důvodem jsou nežádoucí jevy spojené s prodejem a konzumací alkoholických nápojů. 

6. KR VŠK 17.listopadu požádá v nejbližších dnech Grémium předsedů kolejních rad (GPKR) o vyjádření 
k navrhovanému kodexu upřesňujícího povinnosti členů KR VŠK 17.listopadu podle odst.2, čl.1 Volebního a 
jednacího řádu kolejních rad.  

 
 
 

Zapsala: Kateřina Helisová 


