
Zasedání kolejní rady dne 26.5.2021 

Přítomni: Starý, Příhoda, Vlčková, Hraničková, Hronová, Konečný, Skácelík, Kašová 

 

Wifi 

- Již je vybrán provozovatel externí sítě 

- Nyní se dolaďuje smlouva a podmínky 

- Dle navrhované ceny ve výběrovém řízení provozovatele bude zdražení kolejného  

o cca 1 Kč/den 

- Přes kabel (ethernet) by měla nakonec jít stálá všcht síť, pokud to bude technicky 

proveditelné, mohla by být i externí 

- Dříve zmiňovaný výpadek internetu pro zapojení sítí a zprovoznění wifi by mělo dojít 

v červenci co nejdříve po termínech odevzdání bakalářských a diplomových prací, aby 

nedošlo k výpadku některý víkend před termíny ve škole 

Povinné zasílání antigenního testu 

- Dle změn vládního nařízení platí to, co pro školu 

o Antigenní test platí 7 dní – každý týden tedy zasílat nový výsledek antigenního 

testu 

o Očkování – pokud někdo má 22 dní po 1. dávce očkování proti onemocnění 

COVID-19, doloží fotografii potvrzení o provedení testování. Tito ubytovaní 

nemusí být testovaní, ale mohou dle vlastního uvážení 

o Po prodělaném onemocnění COVID-19 – doloží potvrzení o nemoci COVID-19 

a následně se 180 dní nemusí testovat 

- Stále je snaha o obnovení testovacího místa v konferenčním centru na koleji Sázava, 

v případě obnovení budete informováni 

Ubytování v době léta pro studenty, kteří mají mít náhradní laboratoře ve škole 

- Platí to, co je v Pravidlech o ubytování (viz webové stránky) 

- Studenti si zažádají o letní ubytování na ubytovacím studentů (kancelář Valachová, 

Skálová) 

o V případě bydlení méně než 30 dní je kolejné 1,2 kolejného, pokud doloží 

potvrzení ze školy, že to je jen kvůli laboratořím, je šance běžné ceny 

kolejného 

o Vše ohledně ubytování přes léto pro studenty i jen pro období turnusu 

laboratoří zodpoví a řeší ubytovací kancelář studentů 

Webové stránky SÚZ 

- Je snaha zpřehlednit webové stránky, proto se na nich bude pracovat s účastí  

a podněty kolejní rady 

- Pokud máte nějaké podněty (co Vám vadí, co Vás ruší) a návrhy (co byste uvítali jako 

změnu), pošlete kolejní radě skrz email grpkolejnirada@vscht.cz 

 

mailto:grpkolejnirada@vscht.cz


Rekonstrukce kotelny na koleji Volha 

- Během tohoto léta dojde k výměně kotlů, které jsou umístěny na střeše. Proto bude 

při rekonstrukci použita těžká technika (jeřáby).  

- Bohužel dojde prozatím na neurčitou dlouhou dobu (dolaďují se detaily s firmou) – 

pravděpodobně týden – na výpadek teplé vody na koleji Volha → o všem budete včas 

informováni 

Hřiště 

- Příští léto (rok 2022) by se měl aktualizovat prozatím pozastavený projekt  

pro rekonstrukci hřiště (bohužel pandemie pozastavila tento projekt) 

 

 


