Zasedání kolejní rady dne 9.12.2021
Přítomni: Starý, Příhoda, Kalinová, Vlčková, Konečný, Kašová, Skácelík
Vytápění na koleji Volha
Byl diskutován problém nefungujícího vytápění na koleji Volha. K výpadkům došlo z důvodu
výměny kotlů, která se z organizačních důvodů, (mimo pravomoc SÚZu), bohužel protáhla do
topné sezony. Aktuálně by vytápění mělo být plně funkční a permanentně monitorované
automatickým systémem. Pokud zaznamenáte, že se přestalo topit, okamžitě kontaktujte
kancelář koleje, aby byla ihned zjednána náprava.
Drobné krádeže Sázava
Byly zaznamenány drobné krádeže na koleji Sázava. Z tohoto důvodu bylo ze strany SÚZ
doporučeno uzamykat vchodové dveře do buňky. V případě, že nějaký pokoj má závadu na
dveřích, která kompromituje jejich funkci (dveře jdou otevřít bez klíče) nahlaste tuto
skutečnost do knihy závad a dveře budou opraveny.
Ohlašování a informace o nemoci COVID-19
Připomínáme povinnost informovat kolej o pozitivním testu na COVID (platí pro antigenní i
PCR test) emailem nebo telefonem (telefonicky preferovaná varianta). V případě pozitivního
testu nestačí pouze nahrát výsledek testu do systému. Každý pozitivně testovaný student
obdrží informace o dalším postupu dle zvoleného způsobu komunikace. Po dobu izolace,
nebo karanténního opatření studenta je zakázáno využívat společné prostory koleje, jako je
menza, posilovna, prádelny, kuchyňky a další. Ubytovaní, kteří nemají potvrzení o očkování
nebo platný test nahraný v ISKAMU a průběžně testy nenahrávají, budou pokutováni. Tito
ubytovaní měli dostatek času od zavedení opatření, aby tak učinili.
Wi-Fi
Sázava: Routry, které budou umístěny na pokojích xx20 budou nastaveny tak, aby nesvítily
jejich kontrolky stejně tomu tak je na Volze. Výjimečně mohou chvilku blikat, když bude
výpadek a bude docházet k obnovení provozu sítě.
Obě koleje jsou pokryty dostatečně silným signálem, aby byl umožněn provoz notebooku a
podobných zařízení. Bylo zjištěno, že některé mobilní telefony mají nízkou citlivost pro
zachycení signálu Wi-Fi. Z tohoto důvodu mohou mít problém se stabilitou připojení na
některých pokojích. Konkrétně se jedná o pokoje v blízkosti výtahu na Volze a krajní pokoje
v T části koleje Sázava. Tento problém nebude řešen přidáním dalších routrů, protože se jedná
o chybu některých zařízení. Nikoliv o nedostatečné pokrytí signálem.
Náklady na provoz neomezené wifi sítě aktuálně nese od září SUZ, který takto pokryl testovací
období. Od 1. ledna budou náklady připočítány do kolejného ve výši 1,-Kč na den, jak bylo
plánováno. Oproti původním odhadům je navýšení kolejného nižší (původní odhad byl 2,- Kč
až 3,- Kč na den.)
Filtrovaná voda
Na koleji Volha byl zprovozněn automat na filtrovanou a sycenou vodu. Jedná se o stejný
přístroj, jako na koleji Sázava. Využívá se stejné aplikace pro obsluhu.

Robocopy
Upozornili jsme na časté problémy s použitím Robocopy. Provozovatel bude vyzván k sjednaní
nápravy, aby nedocházelo k výpadkům. Zároveň byl předložen návrh na řešení problému
v podobě tiskáren ze školy, které by využívaly stejný systém jako kopírovací centrum. Tento
návrh bude projednán a v závislosti na jednáních s provozovatelem Robocopy bude v nějaké
podobě podstoupen k realizaci. Přesná podoba případné realizace je v tuto chvílí neznámá a
bude řešena na dalších zasedaní kolejní rady.

Žádáme všechny obyvatele kolejí:
•
•
•
•
•

Nerušte noční klid na kolejích po 23. hodině
Uklízejte po sobě kuchyňky
Noste ve veřejných prostorech respirátory
Nesypte prací prášek do místa, kam patří aviváž
Pokud si pošlete balíček na kolej, vyzvedněte si ho co nejdříve na recepci a balíčky
musí být poslané na jméno ubytovaného v případě, že je balíček na jméno někoho,
kdo tu není ubytovaný, nepřevezme jej vrátný od kurýra
• Veškeré závady na pokoji, nebo ve společných prostorech hlaste do knihy závad v
ISKAMu, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění problému
• Na koleji Volha je stále možnost zapůjčení klíčů od kuchyněk po 22. hodině

