GPKR – zasedání 27. 11. 2019
Přítomní:

Barbora Kánská (KR Budeč), Martin Mareš (KR Kajetánka), Nikoleta
Anderlová (KR 17. Listopadu)

Hosté:

Ing. Jiří Macoun (ředitel Kolejí a menz), Mgr. Miroslava Hurdová (vedoucí
útvaru ubytovacích služeb), Mgr. et Mgr. David Hurný (AS UK), Lukáš
Březina

Zapsal:

Martin Mareš

Místo konání:

Velká zasedací místnost koleje Hvězda

Martin Mareš jako předseda grémia předložil program zasedání, který byl jednohlasně
schválen. Následně uvítal novou předsedkyni KR 17. Listopadu Nikoletu Anderlovou.
1. Pokračovat v diskuzi o zámluvách pokojů

Martin Mareš navázal na předešlou diskuzi o tom, jak by příští rok měly probíhat zámluvy
pokojů. Jen na Kajetánce se pokoje liší podle stáří nábytku, přítomnosti balkonu a kuchyňky,
takže existuje minimálně 12 druhů pokojů. Položil proto otázku, jak tuto situaci chce KaM
řešit, pokud chce dělat zámluvy pokojů sám.
Pan ředitel odpověděl, že pokud by měl KaM rozlišovat mezi pokoji, tak by se pokoje měly
lišit cenou, proto tedy nepreferuje výběr druhu typu pokoje na konkrétní koleji. Je ale snaha
umožnit bydlení kamarádům a párům na jedné buňce.
Lukáš Březina (hlavní tvůrce rezervačního systému KR <https://github.com/luki215/dormreservation-system>) se dotázal, zda by KaM nechtěl využívat nějaký systém na míru
potřebám KaMu (místo aby se KaM přizpůsoboval systému). Pan ředitel odpověděl, že hlavní
snahou je mít nový systém rychle, protože současný REHOS už je za hranicí životnosti.
Zároveň je snaha mít systém, který bude dlouhodobě podporovaný.
2. Úprava volebních řádů
Martin Mareš krátce seznámil grémium s požadavky univerzitního pověřence pro GDPR.
Proběhla dohoda, že GPKR se pokusí tyto připomínky zapracovat do příští aktualizace
volebního řádu.
Mgr. Hurdové pak grémiu vysvětila, že za úřední desku (pro potřeby vyvěšování zápisů) se dá
považovat i webová stránka KaMu v patřičné sekci.
3. Komunikační kanály ke studentům
Martin Mareš se dotázal, jestli je možnost, aby ubytovací kancelář zasílala studentům
hromadné e-maily s informacemi z jejich koleji (např. „nepoteče voda“). Mgr. Hurdová

odpověděla, že ubytovací kanceláře tuto možnost mají a zajistí, aby pracovníci byli řádně
proškoleni.
Martin Mareš pak upozornil, v návaznosti na předchozí schůzi, že na Facebookové stránce
KaMu <https://www.facebook.com/kolejeamenzyuniverzitykarlovy/> se nachází informace,
které většinou platí pouze pro kolej 17. listopadu a kolej Hvězda. Tudíž informace nejsou
užitečné pro všechny studenty a to vede k nižšímu zájmu o tuto stránku. Mgr. Hurdová
odpověděla, že se zvažovalo vytvořit stránku pro každou kolej, ale zatím se to na zkoušku
nechalo společné.
Usnesení 5/2019: GPKR navrhuje za novou místopředsedkyni GPKR Nikoletu Anderlovou.
Proběhla tajná volba. Komise: Nikoleta Anderlová, Barbora Kánská, Martin Mareš
Usnesení bylo jedohlasně schváleno.
4. Situace v AS UK
David Hurný popsal jaké jsou možnosti spolupráce KR s AS UK v souvislosti s KaM UK.
Zároveň vysvětlil, že požadavek na upřednostňování studentů UK na kolejích UK vzešel z
AS UK, jako reakce na podobný krok ze strany ostatních vysokých škol.
Další zasedání GPRK je naplánováno na konec zkouškového období.

