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Váš průvodce životem na kolejích…
Důležité kontakty
Kolejní rada
kolejni.rada@vscht.cz
Ředitel SÚZ

Ing. Stanislav Starý

stanislav.stary@vscht.cz
Vedoucí koleje Volha

Alena Vlčková

alena.vlckova@vscht.cz
Vedoucí koleje Sázava

Eva Kalinová

kalinova@vscht.cz
Ubytování studentů

Ludmila Valachová

ludmila.valachova@vscht.cz
Olga Skálová
olga.skalova@vscht.cz
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Důležité WWW
www.vscht.cz
Oficiální stránky školy
www.vscht-suz.cz
Oficiální stránky správy účelových zařízení (SÚZ)
https://student.vscht.cz
Portál studentského informačního systému (SIS)
https://mailex.vscht.cz
Webové rozhraní ke školnímu e-mailu
https://ubytovani.vscht.cz

Webová rozhraní pro (pračky, závady atd.)
Návod na příjem TV
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Slovo úvodem
Koleje VŠCHT Praha se nachází v jižní části Prahy na
hranicích Chodova a Kunratic. V současné době
disponuje VŠCHT lůžkovou kapacitou cca 1 600 lůžek
na kolejích Volha a Sázava. Provoz kolejí zajišťuje
Správa účelových zařízení (SÚZ), která nabízí ubytování
v různých kategoriích, počínaje společnými buňkami
(2 pokoje se společným sociálním zařízením a
kuchyňkou) až po samostatné jednolůžkové pokoje s
veškerým vybavením. Místa na kolejích se přidělují na
základě žádostí, jejichž vyhodnocení probíhá podle
každoročně aktualizovaných Pravidel pro ubytování
studentů.
Stravování v areálu kolejí je zajištěno v menze Volha
a to bezobjednávkovým kreditním systémem na základě
registrace.
Pro využití volného času jsou pro studenty rovněž
k dispozici rekreační objekty v Krkonoších, Krušných
horách a Letní táborová základna Běstvina.
Na činnosti kolejí se podílejí studenti prostřednictvím
Kolejní rady.
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Ubytování
 Kolik stojí ubytování na kolejích?
Aktuální ceník najdeš na www.vscht-suz.cz

 Jak probíhá placení kolejného?
Kolejné se platí inkasem (informace o účtu jsou součástí
ubytovací smlouvy), stahování částky probíhá 1-7
pracovní den následujícího měsíce a k tomuto datu je
potřeba mít na účtu dostatečný zůstatek.
V opačném případě ke stažení peněz nedojde a Tobě
začíná nabíhat penále. Pokud z nějakého závažného
důvodu nemůžeš platit inkasem, obrať se na Provozní
odbor s individuální žádostí o umožnění platby v
hotovosti (případně kartou).

 Kde a kdy si mohu vyměnit ložní prádlo?
Výměna ložního prádla probíhá ve stanovenou dobu ve
skladu lůžkovin nebo v kanceláři hospodářek příslušné
koleje.

 Mám na pokoji závadu, na koho se mám
obrátit?
Veškeré závady se zapisují do Knihy závad přes webové
rozhraní (https://ubytovani.vscht.cz). Pokud se jedná o
naléhavou závadu, obrať se přímo na vedoucí příslušné
koleje nebo na službu na recepci.
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 Jak se přestěhovat na jiný pokoj nebo jinou

kolej?
Na jiný pokoj, případně jinou kolej v rámci kolejí
VŠCHT Praha se můžeš přestěhovat po domluvě v
kanceláři Provozního odboru na koleji Sázava.
Zde Ti také poradí jak, máš postupovat, pokud se chceš
přestěhovat na jinou kolej.

 Jak a kde si mohu vyprat?
Provoz prádelen je samoobslužný a funguje od 12/2019
tímto způsobem viz.: Provozní systém prádelen
VŠCHT .

 Může u mě přespat kamarád, rodiče…?
Samozřejmě mohou. Máš dvě možnosti, buď přespí
přímo u Tebe na pokoji za poplatek 50 Kč, (musíš je
nahlásit na vrátnici koleje jako návštěvu) nebo jim můžeš
rezervovat volný pokoj v hotelové části kolejí (na
Provozním odboru).

 Mohu mít na koleji psa nebo jiné domácí
zvíře?
Zvíře na koleji mít můžeš, za jeho pobyt se platí 50,- Kč
za měsíc. Budeš však potřebovat souhlas všech
spolubydlících na buňce a na základě tohoto souhlasu
podáš žádost v kanceláři vedoucí příslušné koleje ke
schválení.
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 Jak se mám vystěhovat z koleje?
Při vystěhování musíš mít v Protokolu o předání
inventáře záznam o zaplacení kolejného do data
vystěhování (nejedná se o stvrzenku). Záznam se provádí
v pokladně kolejného (na koleji Sázava), kde zaplatíš
poslední platbu kartou nebo hotově – poslední kolejné
nelze platit inkasem. Pak musíš vystěhovat svoje věci a
uklidit pokoj. Klíče od pokoje dáš paní uklízečce, která
Ti zkontroluje pokoj a je-li vše v pořádku, podepíše Ti
protokol. S protokolem se dostavíš do kanceláře
hospodářek koleje, kde odevzdáš ložní prádlo atd..
Zvláště si dej pozor na ztrátu klíče - na kolejích je
zaveden systém generálního klíče a jeho ztráta (a
následně přestavba systémových vložek) stojí cca 1 100
Kč. V případě výjimečného a opodstatněného ukončení
ubytování během víkendu a svátků (týká se především
zahraničních studentů) je potřeba vyřídit formality
ohledně vystěhování nejpozději poslední pracovní den
před odjezdem.

 Funguje na koleji televize? Jak se k ní
připojím
Pokud máš počítač a jsi připojený ke kolejní síti, je Ti k
dispozici digitální stream pomocí přehrávače VLC
(informace o připojení nalezneš zde). Na koleji Volha je
navíc na každém pokoji vyvedena zásuvka STA
(společná televizní anténa).
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 Jak mám požádat o kolej na příští rok?
Žádosti o kolej na nadcházející akademický rok se
podávají nejčastěji elektronicky
na www.ubytovani.vscht.cz v měsíci dubnu.
Včas budeš informován na nástěnkách a v aktualitách
na www.vscht-suz.cz.

 Jaké elektrické přístroje mohu na koleji
používat?
Na koleji můžeš bezplatně používat všechny
elektrospotřebiče o příkonu do 1800 W, které jsou
schválené pro provoz v ČR. Z bezpečnostních a
protipožárních důvodů si počínat tak, aby nedošlo při
používání těchto spotřebičů ke vzniku požáru.

 Může se na kolejích kouřit?
Ve všech prostorách VŠCHT Praha je kouření zakázáno.

 Chci se vystěhovat z koleje před vypršením
smlouvy, jak mám postupovat?
Pokud se chceš vystěhovat před vypršením ubytovací
smlouvy, musíš o tomto sepsat v kanceláři Provozního
odboru s minimálně měsíčním předstihem dohodu.
V opačném případě po Tobě bude vyžadována smluvní
pokuta dle smlouvy o ubytování.
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 Je možné bydlet se svým
partnerem/partnerkou?
Partnerské ubytování se sjednává individuálně
v kanceláři Provozního odboru ubytovacích služeb
na koleji Sázava.

 Je cena za ubytování (kolejné) dotována?
Cena za ubytování není dotována. VŠCHT Praha
přispívá svým studentům na ubytování formou
ubytovacího stipendia. Více informací získáš na
www.vscht.cz nebo na děkanátu své fakulty.

 Kde si mohu uložit objemnější věci nebo
cennosti?
Pro uložení objemnějších a neskladných věcí je na každé
koleji bezplatně k dispozici úschovna zavazadel. Její
provoz zajišťují recepce, kde si také můžeš v trezoru
uložit své cennosti.

 Potřebuji vysavač nebo žehličku?
Uvedené elektrospotřebiče Ti jsou bezplatně k dispozici
na vrátnicích obou kolejí.
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Stravování
 Kde se mohu stravovat?
V areálu kolejí se můžeš stravovat v nové menze
VŠCHT, která je umístěna v přízemí koleje Volha.
Můžeš využít i menzy v místě školy. Teoreticky se
můžeš stravovat v jakékoli menze, kterékoli VŠ v Praze,
a to na základě registrace karty studenta.

 Co mám udělat pro to, abych se mohl
stravovat v menze?
Musíš být zapsán jako student VŠ a vlastnit kartu
studenta. Na tuto kartu se můžeš zaregistrovat v
kterékoliv menze, kterékoliv VŠ v Praze. Platba za stravu
probíhá v naprosté většině kreditním způsobem, tzn.
složíš libovolný finanční obnos v pokladně menzy
a z tohoto kreditu potom čerpáš.

 Je stravování v menze dotováno?
Ano, na stravování v menze se poskytuje dotace ve výši
17,95 Kč na jedno odebrané jídlo, počet odebraných jídel
za měsíc není omezen. Dotace je již započítána v
konečné ceně pro studenta, průměrná cena jídla se v
menzách v Praze pohybuje okolo 75,- Kč.
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 Lze se v areálu kolejí stravovat i mimo
menzu?
Vaří se v Klubu Blanice či El Magico a El Burger Pub na
Vltavě. Možnost je i restaurace Buddies v přízemí
Apartman Student. Další možností je pivovar Spojovna
za Blanicí u kulaťáku.

Internet, telefony atd.
 Je na kolejích možnost připojení k počítačové
síti?
Na všech pokojích se můžeš připojit k síti VŠCHT
pomocí protokolu TCP/IP. Pro připojení do sítě není
třeba počítač registrovat pro studenty VŠCHT. Ověření
do sítě probíhá pomocí suplikantu 802.1 x a doménového
uživatelského jména společně s heslem.
Studenti ostatních veřejných vysokých škol, které jsou
zapojeny do programu Eduroam, se do sítě ověřují
loginem Eduroam. Připojení je poskytováno zdarma.
Více informací zde nebo Ti poradí starší kolegové.

 Mohu se na kolejích připojit pomocí WiFi?
Ve vstupních halách obou kolejí je k dispozici připojení
k síti VŠCHT a EDUORAM.
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 Jak telefonovat pevnou linkou mimo budovy
VŠCHT?
Musíš si podat žádost v kanceláři správy sítě, více
informací najdeš zde (tato služby je zpoplatněna). Tobě
samozřejmě může na pevnou linku volat kdokoliv bez
nutnosti jakékoli registrace, telefonní seznam kontaktů
na pokoje najdeš na stránkách SÚZ.

Volný čas
 Vlastní VŠCHT nějaké rekreační objekty a
můžu je využívat?
VŠCHT vlastní rekreační objekty v Krkonoších,
Krušných horách a letní táborovou základnu Běstvina.
Jsou k dispozici za stejných podmínek jak pro
zaměstnance, tak pro studenty. Více informací najdeš na
www.vscht-suz.cz v oddíle školící a rekreační zařízení.

 Lze na koleji a v jejím okolí sportovat?
Přímo v budově koleje Sázava se nachází Fitnesscentrum
(posilovna, kondiční zóna, ping - pong), v areálu je
bezplatně k dispozici víceúčelové venkovní hřiště, za
poplatek je možné využít tenisové kurty, hřiště na
plážový volejbal nebo malou kopanou. Umístění areálu
na okraji Prahy v blízkosti Kunratického lesa je ideální
příležitostí pro běhání a cyklistiku.
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 Je na koleji studovna?
Studovna se nachází na Sázavě, klíče od ní Ti půjčí na
recepci.

 Jaké další služby jsou v areálu kolejí?
Kadeřnictví na koleji Otava. V areálu se také nacházejí
dvě prodejny potravin.
Za zábavou můžeš vyrazit do vyhlášeného studentského
klubu El Magico v suterénu koleje Vltava nebo do klubu
na koleji Blanice.

 Jsem nemocný, najdu v okolí koleje lékaře?
Přímo na koleji Sázava se nachází poliklinika Puls
(praktický lékař a gynekolog), dále lze využít služeb
polikliniky Jižní město na sídlišti směrem na Chodov
nebo Thomayerovy nemocnice v Krči.
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Zapojení do činnosti na kolejích
 Jak se mohu aktivně zapojit do života na
kolejích?
Možností je mnoho. A to buď kontaktní osobou pro
zahraniční studenty, či členstvím v Kolejní radě apod.
Pro získání bližších informací můžeš kdykoliv
kontaktovat členy Kolejní rady nebo vedení SÚZ.
Mnohdy stačí pozitivní přístup ke svému okolí bez
nutnosti být nějak organizován.
Život na kolejích má všechny předpoklady k tomu, aby
se stal jednou z nejhezčích životních etap, na kterou se
bude vždy vzpomínat. Záleží výhradně a jenom na všech
zúčastněných.
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Orientační plánek
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Kolej Sázava
Kolej Volha
Kolej Otava
Kolej Vltava
Kolej Blanice
Budova VŠE
Apartman Student
Večerka
restaurace Buddies
Sportoviště VŠCHT
Sportovní klub Ježura
Tenisové kurty SK Ježura
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Sportoviště SK Ježura
Hlídané parkoviště
Veřejné parkoviště
Menza Volha
El Magico
Kadeřnictví Anabel
Klub Blanice
večerka Vltava
Spojovna
Autobusová zastávka Volha
Autobusová zastávka Koleje Jižní
město
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