Mimořádné zasedání, 27.5.2017

Kolejní rada Koleje Švehlova

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
Datum a čas konání: 27.5.2017, od 18 hod
Místo konání:

Kolej Švehlova

Přítomní členové:

Dominik Škrabal (místopředseda), Alena Plevová (předseda), Vlastimil
Nesnídal, Michal Kristen

Hosté:
Program zasedání:

1. Změna otevírací doby ubytovací kanceláře, skladu prádla
2. Zlepšení dostupnosti informací v anglickém jazyce pro ubytované zahraniční
studenty
3. Uzavření aerobik místnosti – Letní kufrárna

Zapisovatel:

Alena Plevová

Průběh zasedání:
A. Plevová předložila program zasedání. Návrh programu zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Změna otevírací doby ubytovací kanceláře, skladu prádla
A. Plevová přednesla žádost ubytovaného absolventa, v níž se jednalo o změnu otevírací doby skladu
prádla. Momentální otevírací doba mu neumožňovala vyměnit si ložní prádlo, aniž by si musel vzít
dovolenou v práci. A. Plevová dodala, že na podobný problém naráží absolventi, pracující studenti, či
studenti s náročným denním studiem, kteří mívají problém dojít si do ubytovací kanceláře, jelikož se
její otevírací doba překrývá s jejich prací či studiem. Tito ubytovaní tvoří nemalou část ubytovaných a
věří, že by tento krok uvítali i ostatní studenti. A. Plevová informovala o svém záměru předložit
Grémiu PKR návrh na změnu otevírací doby skladu prádla a ubytovací kanceláře, tak aby lépe
vyhovovala zmíněným skupinám studentů.
2. Zlepšení dostupnosti informací v anglickém jazyce pro ubytované zahraniční studenty
A. Plevová přednesla stížnost ubytované studentky na nedostatek informací, které je poskytováno
nově ubytovaným zahraničním studentům. Na vině je především nízká úroveň anglického jazyka
v ubytovací kanceláři a na vrátnici. A. Plevová informovala, že zjistí, jaká situace panuje na jiných
kolejích a přednese Grémiu PKR návrh na řešení toho problému, například ve formě distribuce
cizojazyčných letáčků se základními informacemi o fungování na dané koleji do ubytovacích kanceláří.
3. Uzavření aerobik místnosti – Letní kufrárna
A. Plevová předložila KR žádost současného správce Kufrárny (J. Kukla) o pomoc s organizací Kufrárny
přes léto. Správci Kufrárny se tak kromě Jana Kukly a Aleny Plevové dočasně stávají: Dominik Škrabal,
Michal Kristen, Vlastimil Nesnídal a Pavel Sojka. Pro potřeby Letní kufrárny bude ode dne 1.6.2017 do
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15.10.2017 uzavřena aerobik místnost. Správa kufrárny připomíná, že veškeré dotazy týkající se
kufrárny je možné napsat na mail kufrarna@googlegroups.com.

Zasedání skončilo v 19:20.
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