Zasedání kolejní rady dne 21.9.2021
Přítomni: Starý, Příhoda, Kalinová, Vlčková, Hanus, Konečný, Kašová, Skácelík

WiFi







Dne 22.9.2021 přijde všem ubytovaným SMS s loginem a heslem. Neomezené připojení až pro
tři zařízení na ubytovaného.
Nutné je mít v ISKAMu aktuální telefonní číslo.
Pokud se vyskytne nějaký problém s připojením, tak řešit primárně osobně na IT oddělení
(Sázava) případně mailem.
Zásuvky na připojení přes ethernet (kabel) zůstanou bez sítě VŠCHT budou mít neomezené
připojení stejné jako na wifi Sázava/volha
Pro připojení na PC je nutné nejprve zrušit PROXY SERVER. Všechny dostupné informace
naleznete na webu https://www.vscht-suz.cz/.
Heslo je vázané na dobu ubytování.

Nové postele




V termínu od 10.11.2021 proběhne výměna 99 postelí na Volze.
Jedná se o 7.,6. a 0. patro.
Konkrétní pokoje budou před výměnou osloveny s tím, že staré postele musí být vyklizené.

Email – ohlášení nového spolubydlícího v pokoji


Systém se nastaví tak, aby v době, kdy je na pokoj přidělený nový člověk, přišlo upozornění
všem ubytovaným na daném pokoji.

Webové stránky SÚZ




Na web se bude umisťovat zápis z kolejní rady.
Bude možné zjistit otevírací dobu ubytovacích kanceláří.
Za pomoci kolejní rady je snaha zpřehlednit webové stránky SÚZ. Vaše připomínky ohledně
webových stránek můžete posílat kolejní radě na email grpkolejnirada@vscht.cz .

Odpadkové koše



Byl předložen podnět ohledně nedostatečného vynášení odpadkových košů na Sázavě.
Bude se dále řešit s úklidovou firmou.

Otevření kuchyněk po 22. hodině na koleji Volha







Klíče od vybraných kuchyněk je možné vypůjčit si na recepci oproti dokladu po 22. hodině.
Po uvaření je nutné klíč okamžitě vrátit.
Je třeba dbát požární bezpečnosti, tzn. neodcházet z kuchyňky v době vaření.
Nutné vždy po sobě kuchyňku uklidit. To platí i při návštěvě během dne.
Pokud se půjčování klíčů od kuchyněk po 22. hodině neosvědčí (nadměrný nepořádek,
hluk…), vrátí se do původního režimu.
Připomínáme povinnost udržovat pořádek na kuchyňkách i v době kdy jsou otevřeny přes
den

Rekonstrukce kotelny na koleji Volha



V pracích se pokračuje dle harmonogramu.
Nehrozí odstávka teplé vody.

Chození na pokoje bez ohlášení




Bylo apelováno na ohlašovaní mailem plánované návštěvy, kontroly, údržby. (Nevztahuje se
na akutní problémy tipu havárie vodovodního potrubí atd..)
To se netýká, pokud bude nahlášen problém do knihy závad. Musí se počítat s tím, že aby se
problém vyřešil musí daný údržbář buňku/pokoj navštívit.
Nutné ověřit, zda máte v ISKAMu správný email.

Pevná linka (Volha)




Je možné zpět získat na pokoj telefon, IP telefon nesnižuje počet zásuvek na internet, které je
možné využít na pokoji.
Napište požadavek na IT oddělení a následně si ho vyzvedněte.
Pouze omezené množství.

Možnost vegetariánského jídla v menze Volha


Návrh předložen. Až se zlepší, ustálí počet strávníků v menze, pokusí se vedení koleje
navrhnout tuto možnost.

Nahrávání očkování, PCR a antigenních testů







Ubytovaný je povinen nahrát jedno z výše uvedených certifikátů do systému v ISKAMu.
Očkovaní se nahraje pouze jednou a platí po celou dobu platnosti smlouvy o ubytování.
Důvodem, proč je nutné znovu toto nahrávat, když jste se prokázali při nastěhování, je
přehlednější systém kontroly ubytovaných.
Antigenní a PCR testy je nutné nahrávat pravidelně, aby byla prokázána bezinfekčnost.
Pokud z nějakého důvodu nebudete delší dobu na koleji a nebudete nahrávat certifikát, je
možné uvést Vaši nepřítomnost v poznámce či to ohlásit.
Jedná se o vládní nařízení, ne o výmysl kolejí.

Mytí větráků



Od 27.9.-11.10.2021 proběhne na koleji Sázava mytí větráků.
Plánuje se revitalizace ventilačního zařízení na koleji Volha.

Odstávka výtahu na koleji Sázava


Na koleji Sázava je odstaven velký výtah z důvodu poruchy. Předpokládaná doba je zhruba
dva měsíce.

