
Zápis ze zasedání kolejní rady dne 15. 4. 2021 

 

Přítomni: Příhoda, Vlčková, Kalinová, Hraničková, Konečný, Hronová D. 

 

Wifi 

- Bližší oficiální informace po projednání s vedením SÚZ VŠCHT Praha přišel e-mailem  

18. 4. 2021 

- Vedení kolejí udělá vše proto, aby výpadek internetu nebyl v době zkouškového 

období, termínů odevzdávání bakalářských a diplomových prací. 

Výměna postelí na koleji Volha 

- Nyní běží výběrové řízení na dodavatele. Bude vyměněno zbylých 300 postelí za nové 

(posledních pár let již byla některá patra vyměněná). V plánu je výměna na 3 roky (vždy 

100 postelí) s tím, že první 100 postelí bude vyměněno již toto léto 2021 

Výměna kotle na Volze 

- Nyní běží výběrové řízení 

- V létě 2021 dojde k celkové rekonstrukci kotelny s výměnou kotlů. Bližší informace  

o konkrétním termínu a případně nutné odstávce teplé vody (možná nebude potřeba) 

budou až po výběru firmy a upřesnění detailů.  

Informace studentům na koleji Sázava 

- Informace o vstupech na buňku či do pokojů se nyní dávají vědět několika  

způsoby – e-mailem, informací v papírové podobě za dveřmi nebo jsou informace 

vyvěšeny u výtahů, případně na stránkách SÚZ. Do budoucna by informace měly být 

rozesílány výhradně e-mailem.   

- Je možné, že někdy přijde e-mail některým pokojům navíc, jelikož nelze vložit filtr  

na konkrétní buňky, ale jen na patra. Toto bude řešeno informacemi v e-mailu,  

kde bude napsáno, kterých buněk se to případně týká. 

- Podali jsme žádost, aby například přišel e-mail např. při celotýdenním mytí oken včas, 

a dále dílčí e-maily den předem s informací např. zítra bude potřeba vstup  

na 8. – 6. patro (vždy se chodí odshora).  

 

 

Prosíme ubytované, kteří mají gmail, aby si kontrolovali spam, může se stát,  

že informační e-maily od kolejí nechodí do doručené pošty. 

 

  



Telefony na pokojích a buňkách 

- Pro kolej Sázava se nic nemění, mají je funkční a ponechány v předsíni 

- Na koleji Volha  byly telefony odebrány z pokojů 

o Nové telefony budou v budoucnu na vyžádání u hospodářek (zejména  

pro zaměstnance a doktorandy) a evidované  

na konkrétní jméno ubytovaného (zatím neznáme termín, kdy budou k dispozici 

k vyzvednutí) 

Kuchyňky na koleji Volha 

- Prosíme, aby si ubytovaní využívající společné kuchyňky po sobě uklízeli 

o Umýt varnou desku, umýt plechy, desku, stůl apod. tak, aby další po Vás mohl 

v klidu kuchyňku využít k vaření 

- Pokud budou stále ve stavu nepoužitelného (kolikrát po jednom vaření pro dalšího 

ubytovaného nepoužitelné kvůli silnému nepořádku), kuchyňky budou zamčené 
- Dbejte také na to, abyste horké pánve či hrnce neodkládali na kuchyňskou linku, která se tak 

ničí 


