Zápis ze zasedání kolejní rady dne 28. 1. 2021

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

Wifi
-

Vše okolo Wifi má na starosti Výpočetní centrum

-

Budou probíhat ještě hlášené zkoušky pokrytí, přičemž se následně mohou případně dodávat
na potřebná místa další routery (AP) – mělo by se jednat pouze o případné výjimky

-

Původní projekt nepokrýval všechny prostory, nyní jsou pokryté i studovny, a kompletně haly

-

Spuštění wifi se předpokládá na polovinu března 2021
o

Je to kvůli probíhajícímu výběrovému řízení na externího providera

o Ve wifi půjde síť VŠCHT, Eduoram a externí provider
o Nově do kabelového internetu nepůjde VŠCHT síť, ale externí provider
o Přednostně spustit VŠCHT síť a Eduoram nelze, musí být spuštěno zároveň se sítí
externího providera

o Při přepojování dojde ke hlášenému vypnutí internetu na obou kolejích některý víkend
kolem konce února až poloviny března (termín se dozvíme včas). Výpočetní centrum
předpokládá jeden den až dva dny práce. Musí se kompletně upravit serverovny.

o Externí provider by měl být dostatečně rychlý tak, aby nedocházelo k výpadkům.
o Zvýšení ceny na kolejném díky externímu providerovi se promítne v ceně
až od 1. 7. 2021 (prozatímní předpoklad je o 2 Kč/den více, přesná částka zatím není
známá, jelikož není zatím smlouva s providerem).

o Hesla pro připojení budou pravděpodobně generované v ISKAMu na dobu platnosti
ubytovací smlouvy.

o Pro stolní počítače bude pravděpodobně nutný adaptér (pokud není v počítači
zabudován).

Chození do po pokojů dle rozpisu v rámci přípravy Wifi
-

Ohlášené vstupy na pokoj na Sázavě proběhly v jiné dny.
o

Hlásit podobné problémy v budoucnu okamžitě vedoucí koleje (paní Kalinová – Sázava,
paní Vlčková – Volha)

Studovna na Volze
-

Prozatím je málo využívaná

-

Nachází se v 10. patře na červené straně na schodišti a klíče jsou k dispozici na recepci

Vynášení košů Sázava
-

Opět problémy s vynášením košů na určitém patře (dlouho špinavý zapáchající pytel)
o

Paní uklízečka bude upozorněna, aby svou práci konala svědomitěji

Rušení nočního klidu
-

Pokud někdo dělá v současné době party a není s nimi domluva, klidně zavolat policii

-

V rámci nouzového stavu a Nařízení vlády ČR v rámci proti koronových opatření je zakázáno
shromažďování lidí nad 2 osoby, pokud se nejedná o jednu domácnost.
o

Z tohoto důvodu se policie neptá, rovnou Vám dá pokuty (ve výši až 10 000 Kč)

Izolační pokoje na Volze
-

Bude dodán vařič, případně mikrovlnka, aby si studenti v karanténě mohli uvařit jídlo, jelikož
nesmí vycházet do společné kuchyňky

Kuchyňky na Volze

Prosíme Vás, uklízejte po sobě
Umyjte po sobě plech na pečení
Ukliďte po sobě zašpiněnou sklokeramickou desku
Otřete po sobě kuchyňskou linku
Ukliďte po použití kuchyňky i podlahu

