Zasedání Kolejní rady Koleje Komenského

Zasedání Kolejní rady se uskutečnilo dne 9. prosince 2014 ve 20 hod ve společenské místnosti
Koleje Komenského.

Přítomní členové:
Hosté:

Michaela Nekardová, Jana Chadimová, Anastasia Rayanova
Anežka Bártová (vedoucí Koleje Komenského), Marija Zdraveska, Xenia
Vabischevich a Ksenia Elatantceva

Program:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu.
Schválení předchozího zápisu.
Návrhy pro investiční plán na rok 2015.
Ohlédnutí za rokem 2014 na Koleji Komenského.

Průběh jednání:
1. Program jednání byl schválen.
2. Zápis z 20. října 2014 byl schválen.
3. KR přednesla vedoucí koleje paní Anežce Bártové položky, které by ráda zařadila do
připravovaného investičního plánu na rok 2015. Jedná se o
rekonstrukce vybraných buněk,
rekonstrukci společenské místnosti,
dokončení rekonstrukce studovny v přízemí,
pořízení mikrovlnných trub,
pořízení úklidového nářadí,
pořízení nových kancelářských židlí k psacím stolům (současný stav je naprosto
tristní),
pořízení větších lednic do buněk s více pokoji,
instalace žaluzií do pokojů, kde chybí,
pořízení nových křesel ve vstupní hale.
4. Mezi události, které zkvalitnily život studentů na Koleji Komenského v roce 2014, KR
řadí zejména
instalaci Wi-Fi ve vstupní hale, společenské místnosti a studovně,
nový framework pro hromadnou emailovou korespondenci, která zlepšila komunikaci
důležitých informací studentům,
otevření nové studovny, která je studenty hodně využívána,
alespoň základní odstranění plísně v některých koupelnách,
zahájení kontroly úklidu, která by měla zlepšit hygienické návyky studentů,

konsensus o ubytování turistů tak, aby nebyli dotčeni studenti zůstávající na koleji i o
prázdninách (doktorandi, zahraniční studenti).
Naopak stále přetrvávají značné problémy s kouřením studentů na pokojích, které i přes
opakované projednávání s vedoucí koleje není nijak řešeno. KR navrhuje pořízení
piktogramů „zákaz kouření“ do každé buňky a rozeslání hromadného emailu, kde bude
zákaz kouření komunikován včetně postihu za jeho porušení.
KR se také opakovaně potýkala s problémy, které vznikly tím, že vedoucí koleje
neprobrala s KR řadu událostí, tak jak jí ukládají předpisy (nákupy konkrétních věcí,
opravy a rekonstrukce).

Zapsala: Michaela Nekardová

