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Zápis ze zasedání KR ŠAF 

Datum konání: 8.2.2015 

Místo konání: Společenské prostory ŠAF 

Zapsal: Petr Čáp 

Přítomni: Anna Klugerová, Per Vosátka, Petr Čáp, Matěj Šanda, Michal Špenik 

 

1. Program zasedání 
1. Nový ubytovací řád 

2. Kvalita malování 

3. Kolejenka 

4. Reklamace routeru 

5. Samoobslužná tiskárna 

6. Další schůze 

 

 

2. Nový ubytovací řád 
Po společném prostudování kolejního řádu navrhujeme několik podnětů k zamyšlení. 

 

Čl. 2 - Vstup do koleje, noční klid 

 

1. Vstup  do  koleje  a odchod z koleje  je ubytovanému umožněn nepřetržitě  s tím, že od  22.00 hod. 
do 7.00 hod. je kolej  zpravidla  uzamčena a možnost vstupu nebo odchodu z koleje  zajišťuje  služba  
ve vrátnici.  Při vstupu  do   koleje  je ubytovaný povinen prokázat se na vyzvání  ve vrátnici  kolejním 
průkazem  nebo  dokladem  o   ubytování  hosta;  v případě  pochybností  je  na  vyzvání  služby  ve 
vrátnici povinen prokázat svou totožnost, např. průkazem studenta. To neplatí, je-li vstup do  koleje 
zabezpečen jinak, např. turnikety nebo vstupem na čipovou kartu. 

 Navrhujeme uzamknutí 00.00 – 6.00. V době od 22.00 do půlnoci na ŠAF stále přichází mnoho 
studentů (dojíždějící, studenti vracející se z volnočasových aktivit). Ráno mnoho předmětů 
začíná už v 7:30, tudíž kolej často opouštíme už před 7.00 

 

 

Čl. 8 – Návštěvy  

4. Návštěva  může v objektu koleje setrvávat pouze za přítomnosti navštíveného ubytovaného. 

a) nepřetržité trvání návštěvy je možné nejdéle 3 noci v rámci jednoho pokoje (buňky), 

b) každý ubytovaný je oprávněn přijmout  maximálně  6 návštěv (6 nocí)  za jeden kalendářní měsíc, 

 Nepřetržité  trvání návštěvy změnit ze 3 dnů na 7 dnů. Viz. Návštěva přes prázdniny atd.  

 6 návštěv za kalendářní měsíc změnit na 8 návštěv za kalendářní měsíc. Viz. 8 návštěv/nocí = 4 
víkendy za jeden kalendářní měsíc. 
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+ návštěvy na pokoji ubytovaného bez poplatku.   

Čl. 4 - Kouření v prostorách koleje 

V koleji je zakázáno kouřit mimo prostory k tomu vyhrazené. Není-li v koleji místo ke kouření 

vyhrazeno, je ve všech prostorách koleje kouření zakázáno. Vyhrazení prostor ke kouření provádí 

vedoucí koleje po souhlasu kolejní rady. 

 Na ŠAF není oficiálně vyhrazené jediné místo ke kouření. Kouří se na balkonech. Je třeba je 

vyhrazovat? Nebo je porušován ubytovací řád tím, že se kouří v prostorách koleje? 

 

 

2. Kvalita malování 
Šafránkův pavilon byl po třiceti letech vymalován, provedení práce shledáno uspokojivým.  
 
 

3. Kolejenka 
Navrhnout vedoucí koleje půjčování půjčování všech spotřebičů, věcí a místností na kolejenku, která 
je momentálně naprosto nevyužitá.  
 

4. Reklamace wifi routeru 
Wifi router umístěný v posilovně, který slouží k připojení ve společenské místnosti a ve studovnách, 
často nefunguje, protože je ještě v záruce, tak KR zařídí pod dohodě s vedoucí koleje reklamaci. 
 

5. Samoobslužná tiskárna 
Vzhledem k problému, že na koleji není momentálně žádná možnost tisku, a vzhledem k vysoké 
poptávce po možnosti tisku, navrhneme vedoucí koleje zakoupení samooobslužné tiskárny, která je 
hojně využívaná na koleji Bolevecká ZČU.  
Nejbližší možnost tisku je v centru Plzně jen v omezených hodinách. A v průběhu celého studia je 
potřeba tisknout různé množství materiálů a protokolů i přes týden.  
Další možností by byla běžná tiskárna k počítači, kterou však nemá kdo (např. i ve večerních hodinách) 
obsluhovat a spravovat. Proto se jeví jako nepříznivější možnost samoobslužná tiskárna.  
 

6. Další schůze 
Rádi bychom se sešli s vedoucí koleje a prodiskutovali s ní výše zmíněné body a body z posledního 
zápisu. 
A to v týdnu od 23.2. 
 

 
 
 


