
Pokyny při vystěhování studentů z buňky na koleji Sázava 

 

 

Za úklid buňky odpovídá každý stěhující se student z buňky, i když na buňce zůstávají spolubydlící. 

 

Důležité – bez splnění níže uvedených pokynů není možné včasné a řádné vystěhování !!!!! 

 

1. Při vystěhování je nutné mít v protokolu o předání inventáře záznam z pokladny koleje Sázava o 

zaplacení kolejného do data vystěhování nebo záznam o přestěhování v rámci koleje Sázava nebo 

přestěhování z koleje Sázava na Volhu. 

 

2. Ve 4. patře naproti výtahům je nástěnka, obsahující formulář, do kterého je zapotřebí vyplnit následující 

údaje: datum, jméno, příjmení, číslo pokoje a čas vystěhování. 

 

3. Před příchodem pracovnic úklidu přemístěte všechny osobní věci z pokoje do společného prostoru 

buňky. 

 

4. V uvedeném čase, vyčkejte na pokoji pracovnici úklidu, které předáte uklizenou buňku a klíče.  

 

5. Po předání klíčů bude pokoj pracovníky úklidu uzamčen !! 

 

6. Pokud bude buňka řádně uklizena, podepíše pracovnice úklidu Protokol o předání inventáře, obsahující 

informace: záznam o zaplacení kolejného nebo záznam o přestěhování, případné nedostatky a škody. 

 

7. Vyplněný formulář Protokol o předání inventáře a lůžkoviny odevzdejte v kanceláři koleje v pracovní dny 

mezi 7-10 hodinou, nebo po dohodě nejpozději do 12 hodin. 

 

Pro řádný a úplný úklid celé buňky používejte vhodné dezinfekční, čistící a úklidové prostředky 

(ubytovaný hradí na své náklady) a dodržujte následující pokyny: 

 

- nábytek umístěte na původní místo  

- vyměňte rozbité židle a nefunkční lampičky ve skladu za jiné (u hospodářek koleje) 

- ukliďte pokoje (setřete prach, umyjte dveře a podlahy, ukliďte lodžie, odstraňte plakáty, 

samolepky, provázky, hřebíčky apod.) 

- umyjte WC a koupelnu (sprchový kout, umyvadlo podlahu), 

- kuchyňku, dveře, setřete podlahy  

- vyčistěte vařič 

- umyjte lednici zevnitř i z venku 

- poslední vystěhovaný z buňky odmrazí lednici 

- vykliďte veškeré věci ze skříní, regálů a úložných prostor 

- vyčistěte odpadkový koš a odneste veškerý odpad do venkovních kontejnerů umístěných před 

kolejí Sázava (PET láhve, noviny, skripta, časopisy, knihy, láhve od alkoholu)  

- z kapacitních důvodů při vystěhování nepoužívejte koše na tříděný odpad umístěných v budově u 

výtahů.  

- ke košům na tříděný odpad, umístěných u výtahů nepokládejte odpad na podlahu 

 

 

Vedení koleje Sázava 

 

 

 


