Zápis ze zasedání Grémia ze dne 09. 01. 2001
Zasedání byli př ítomni tito členové s právem hlasovacím:
kolej Hvězda: Radek Černý (zastupující)
kolej Jednota: Jiří Karásek (zastupující)
kolej 17. listopadu: Jakub Zásměta
kolej Švehlova: Karel Kostič
kolej Budeč: Lenka Vítová
kolej Bolevecká: Ondřej Matějů
kolej Heyrovského: Alexandra Ruská
kolej Šafránkův pavilon: Tomáš Božovský (zastupující)
kolej Větrník: Stanislav Štoček
koleje Hradec Králové: Martin Kopecký
kolej Petrská: Jaroslav Broža
za sociální komisi AS UK: Viktor Filip, vystřídán Stanislavem Matouškem
Jediným bodem programu byly Teze k Zásadám ubytování, které byli schváleny takto:
Teze k Zásadám ubytování
!!Nárok na kolej mají studenti, jejichž limit časové dostupnosti přesáhne 60 min!!
A. Studenti, kteří mají nárok na kolej
1. studenti prezenčního doktorského studijného programu
2. mobility vč. programů Erasmus, Sokrates aj.
3. oboustranní sirotci
4. studenti sociálně potřební (zák.482/1991 Sb., § 4a násl.)  tj. lidé pobírající dávky sociální
péče, které nejsou závislé na vykázaných příjmech, ale na majetkových poměrech; tj.lidé
sociálně skutečně potřební
5. dlouhodobě zdravotně postižené osoby (§ 9, ods. 2, písm. b Zákona 117/1995 Sb.) (zde
neplatí zásada o 60 min časové dostupnosti)
6. dlouhodobě těžce zdravotně postižené osoby (§ 9, ods. 2, písm. c Zákona 117/1995 Sb.)
(zde neplatí zásada o 60 min časové dostupnosti)
7. průvodci ZTP (viz body 6. a 7.) schváleno 1200
B. a) zvýšení kapacity pro 1. ročník na 23% vč. 2% na přezkumné řízení; student budoucího
1.ročníku nesmí požádat o kolej pokud studuje ve vyšším ročníku jiného studijního
programu UK ve standardní době studia schváleno 1101
b) vyšší ročníky: 3% z kapacity pro studenty na základě doporučení děkana, rozdělené na
jednotlivé fakulty podle počtu studentů; (jedná se o studenty pregraduálního prezenčního
studia zapsané na fakultě) schváleno 930 2% z kapacity pro vyšší ročníky na přezkumné
řízení; zbytek k rozdělení podle systému; schváleno 1200
c) seznam žadatelů bude zpracován společně, za přepokladu, že studentům s vyšším
bodovým ohodnocením bude přidělena kolej o kterou žádají, po naplnění kapacity určité

koleje ve volné kapacitě ostatních kolejí schváleno 1200
C. 1.ročník rozdělit podle výsledků přijímacího řízení podle jednotlivých studijních programů
(kolej nedostane malé procento nejhorších studentů) schváleno 614
D. vyšší ročníky podle dojezdnosti (ponechat stávající algoritmus pro její výpočet, samozřejmě
s použitím nejaktuálnějších dat  tj. jízdních řádů) schváleno 1200
E. věci k uvážení  jak by měl vypadat formulář přihlášky, jednotný formulář pro přezkumné
řízení, zdali bonifikovat poslední ročníky, apod.

