Zápis ze zasedání Grémia ze dne 15. 12. 1999
Př ítomni:
předseda R. Šmerda (Hvězda), S. Štoček (Větrník), J. Zásměta (17. listopad), E. Matějů
(Kajetánka), J. Broža (Petrská), A. Geršl (Jednota), J. Česák (člen KR Budeč)
Hosté:
Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc., Ing. Karel Höfer, Ing. Alois Tonika
S. Matoušek, L. Ostrá, M. Stránský, J. Strnad (17. listopad), T. Světlík (Petrská)
Program:
1. Projednání návrhu Zásad ubytování na kolejích UK pro rok 2000/2001
2. Různé





V úvodu zasedání byla M. Stránským stručně shrnuta zpráva o průzkumu změn trvalého
bydliště, ze které vyplývá, že si v současné době již velké procento žadatelů záměrně mění
trvalé bydliště, aby takto snadněji dostali kolej. Zpráva je přílohou zápisu. Pan prorektor
nato vyzval KR 17. listopadu k vypracování konkrétního návrhu na řešení zmíněného
problému pro příští zasedání.
Dále bylo přistoupeno k vlastnímu projednávání zásad, jehož výsledkem jsou tyto změny:
 všechny výskyty "KM" nahradit novým označením "KaM"
 všechny výskyty "prorektor pro sociální…" nahradit "příslušný prorektor pro sociální…"
 všechny výskyty "odvolání" nahradit "přezkumné řízení"
 bod 1  zpřístupnit zásady a formulář žádosti na Internetu
 body 3 a 4  "1997" nahradit "1998"
 bod 4  vložit na konec "společně s prvními ročníky"
 bod 6  uvést do souladu s platným ŘVŠK třetí větu
 bod 7  vypustit "prvních ročníků"
 bod 9  seznamy pouze dva, doformulovat na komisi v souladu s ŘVŠK
 bod 10  přeformulovat dle ŘVŠK
 bod 11  na další zasedání  finanční stránka odloženého nástupu
 bod 14  vypustit "nebo studují"
 bod 16  přidat odstavec c) a doplnit adresu pro Hradec Králové
 bod 17  přidat "Seznamy budou ke stejnému datu k dispozici KR"
 bod 20  vypustit "do____ , a to"
 bod 20  vložit za "výměny" "lůžka se správou kolejí dané VŠ
 bod 21  vypustit "O přidělení …" až do konce
 bod 22  vypustit "na" před "fakultě"
 bod 24  pan prof. Čepek dal námět k zamyšlení, zda by do budoucna nebylo vhodné též
absolutní sociální kritérium

 bod 24  následující změny v odstavcích
 základní kritérium a)  nahradit "MFF UK" za nové označení "UK MFF"
 základní kritérium d)  nahradit "200" za "250"
 základní kritérium e)  změnit časová rozmezí v "ranním pásmu" na příjezd mezi
6.30 a 9.00 a ve "večerním pásmu" na odjezd mezi 15.00 a 20.00.
 základní kritérium e) až j)  proběhla diskuse nad způsobem počítání dostupnosti
(pojezdy po Praze a omezující podmínky pro meziměstské spoje), návrh zpracuje KR
17. listopadu
 doplňková kritéria c)  vypustit "nebo pokud … pátého" a za "ročníku" vložit
"magisterského studia"
 doplňková kritéria d)  vložit "kolej vhodná" s dotací 15 bodů, diskuse odložena na
další zasedání
 doplňková kritéria d)  změnit název polikliniky
 bod 25  vypustit "neúplné nebo"
 bod 28 přeformulovat na "Seznamy žadatelů a seznamy časové dostupnosti dle bodů 9, 11,
17 a 24 budou poskytovány KR ve stejných termínech též v elektronické podobě ve formátu
"DBF" prostřednictvím ubytovací kanceláře příslušné koleje."
 bod 29  vypustit celý


Doformulování a další zpracuje opět komise do příštího zasedání.

