
Zasedání Kolejní rady Budeč

13. 9. 2021

Přítomní členové KR: Z. Rafaj, D. Stojka, M. Štefek

Hosté: A. Hercíková

Zapisovatel: Z. Rafaj

Program:

1) organizace uvítání pro nováčky
2) pomoc ubytovací kanceláři s nástupy nových studentů
3) pomoc s instalací kopírky Robocopy na chodbu
4) akční plán řešení situace plné sušárny a mrazniček
5) novinky z Grémia
6) covid opatření: zelené/červené kolejenky
7) online hlášení závad
8) volná diskuze (zkrášlování zahrady na podzim atp.)

Průběh zasedání:

1) Domluva na organizaci vítání nováčků na koleji Budeč. Noví studenti budou s kolejí 
seznámeni na tradiční nováčkovské párty. Součástí je program věnovaný právě novým
studentům: interaktivní prohlídka koleje, prezentace všemožných (ne)užitečných 
informací.

2) Prosíme studenty, aby využívali rezervace termínu nástupu přes REHOS. Předejde se 
tak tvoření fronty.

3) Předpokládaný termín instalace kopírky Robocopy je tento nebo příští týden. Bude 
umístěna v přízemí u vstupu k hostinským pokojům.

4) Prosíme studenty, aby nenechávali zbytečně dlouho v sušárně své suché prádlo – 
připomínat to bude motivační plakát. KR z časových důvodů odkládá úklid erárních 
lednic a mrazáků.

5) GPKR se spolu s vedením KaM dohodlo na následujících změnách:

◦ Sdělování důležitých informací hromadným mailem všem studentům na koleji 
(odstávky elektřiny, vody, změny úředních hodin, …)

◦ Výhody pro členy kolejní rady: zdarma pračka, posilovna, zapůjčení vysavače, 
žehličky a prkna. Berte to jako motivaci při příštích volbách do KR, které se 
pravděpodobně uskuteční koncem kalendářního roku. Jejich vyhlášení bude 
s dostatečným předstihem oznámeno.



6) Studenti se musí při vstupu na kolej prokazovat na vrátnici:

◦ zelenou kolejenkou (očkování, prodělání covid)

◦ každých 7 dnů testem: AG (max. 3 dny starý), PCR (max. 7 dnů starý), na místě 
provedeným samotestem (možnost zakoupení jednorázového samotestu na 
vrátnici za 65 Kč)

Zároveň stále platí povinnost nosit respirátor třídy FFP 2 a vyšší či ekvivalentní 
ochranu.

7) Bude zavedeno hlášení závad online místo doposud používané knihy závad. Na 
každém pokoji bude umístěn QR kód s odkazem na tuto stránku. Zatím se služba 
testuje a její spuštění se předpokládá v říjnu. Přesné datum bude upřesněno.

8) Kolejní zahrada by se mohla dočkat menších investic. Budeme se snažit prosadit:

◦ vysazení několika ovocných stromů

◦ výstavbu zastřešeného zahradního posezení se stolem

◦ zpevnění parkovací plochy zatravňovací dlažbou

◦ pořízení nádrže na záchyt dešťové vody

◦ s pomocí projektu „Praha kvete“ změnit zadní část zahrady (u plotu s Folimankou) 
v místo prospívající opylovačům – kvetoucí louka


