2. zasedání kolejní rady Švehlovy koleje
ze dne 4.2. 2014
Přítomní členové KR a hosté: Maria Pizzal, Jan Kukla, Marie Salajková, Matěj Denk, Radim
Horníček (správce webových stránek), Michal Matoušek (správce sítě), Patrik Lukáš (host)
Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nové webové stránky koleje
Zavedení wifi, stávající správa sítě
Schůzka kolejní rady s vedením koleje
Správa kufrárny
Zprávy z gremia
Bezpečnost na koleji
Datum příští schůze

1) Nové webové stránky koleje


Adresa nových webových stránek: www.svehlovka.koleje.cuni.cz.



Návrh na zřízení přihlašování pomocí přiděleného webového účtu pro kaţdého ubytovaného
na koleji. Toto umoţní společný přístup ke správě rezervací, kufrárny, přesunutí citlivých
diskuzí z volně přístupného FB na chat či forum na stránkách.



Dále projednat s Bc. Alešem Houdkem (Správa sítí Kolejí a Menz, dále jen KAM) moţnost
vyuţít stávající systém LDAP k přihlašování obyvatel koleje na stránky.



Návrh na vytvoření „úřední desky“ na úvodní stránce webu – obsahovala by aktuální
oznámení o eventuálních změnách probíhajících na koleji.

2) Zavedení wifi, stávající správa sítě








Zavedení nové wifi do studoven spadá pod správu KAM, odpovědnou osobou je Bc. A.
Houdek.
Wifi bude fungovat v rámci sítě Eduroam, přihlašování pomocí loginů CAS/SIS.
Momentálně čekáme na centrální zakoupení potřebného hardwaru. Router bude umístěný ve
studovně Studentský ráj (přízemí) a bude pokrývat všechny studovny na koleji.
DŮLEŢITÉ!! Současný správce sítě Michal Matoušek nezodpovídá za odpojení od internetu
v případě neplacení nebo nelegálního stahování. Zablokování účtů je řízeno centrálním
systémem!!! (Tzn. nemá cenu bouchat Michalovi na dveře, kdyţ vám systém odpojí
internet.)
Máme nové antény na televizní a internetový příjem.
Proběhne sbírka na TV anténu, kabely a kartu organizovaná ze strany správce sítě. Pro více
informací kontaktujte Michala Matouška.

3) Schůzka KR s vedením koleje



V příštím měsíci proběhne schůze KR s vedoucím koleje Milošem Titzenthalerem a
provozní vedoucí Renatou Benákovou.
Jan Kukla s vedoucím koleje domluví detaily setkání.

4) Správa kufrárny






Správou kufrárny je nadále pověřen Jan Kukla.
Výdělek za dobu působení současné KR bude vyuţit na projekty koleje.
Výdělek za dobu působení předchozí KR nabídl správce kufrárny poskytnout jako příspěvek
na projekty současné KR (např. zakoupení dataprojektoru atp.). Výši tohoto výdělku členům
KR správce nesdělil.
Ceník a pravidla kufrárny se nemění, naleznete je na webových stránkách koleje v záloţce
„Kolejní ţivot“. Uloţením věcí v kufrárně souhlasíte s podmínkami uvedenými na webu!
Návrh na spravování kufrárny online, které by se tímto zjednodušilo.

5) Zprávy z gremia
Matěj Denk podal hlášení ze zasedání gremia předsedů kolejních rad. Celý zápis najdete na
stránkách: http://gremiumkr.cuni.cz/GKR-19.html
Na programu byly následující body:
 Vytvoření příručky o ţivotě na koleji a v okolí koleje pro nově příchozí obyvatele. Od KR se
očekává zpracování těchto materiálů. Na Švehlovce tuto záleţitost nahradí nový web, kde
jsou všechny potřebné informace. Současně můţeme vyuţít dokument Lukáše Bendy o
ţivotě kolem koleje. Maria Pizzal zaštítí revidování informací v tomto dokumentu.
 Zřízení centrální technické podpory pro všechny koleje.
 Třídění odpadů na kolejích. Na Švehlovce jiţ funguje, rádi bychom přidali kontejnery na
tetrapak a sklo.
 Zpřehlednění plateb za kolejné – historie plateb a přehled sloţek kolejného. (nyní najdete
na: rehos.cuni.cz → platební předpisy)
 Nabídka zavedení turniketů na kolejích. Na Švehlovce je nepotřebujeme díky ISICům.
6) Bezpečnost na koleji


Návrh Jana Kukly zpřístupnit studovny a prádelny pomocí čipů. Do kolárny a dalších
citlivých lokalit umístit kamery.

7) Datum příští schůze


Úterý 4.3. 2014

Zapsala: Marie Salajková

