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Plzeň 16. ledna 2017
ZCU 001494/2017
Rozhodnutí rektora č. 4R/2017
HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ NA KOLEJÍCH

V souladu se směrnicí rektora č. 39R/2011 Zásady ubytování studentů a provozní a ubytovací
řád ve znění dodatku č. 1
stanovuji
pro akademický rok 2017/2018 následující harmonogram ubytování studentů na kolejích:


od 3. 4. 2017 do 23. 4. 2017 podají studenti vyšších ročníků elektronicky na webových
stránkách www.skm.zcu.cz – můj účet, žádosti o ubytování. Od 31. 3. 2017 Správa kolejí
a menz (dále jen „SKM“) tento termín zveřejní na všech kolejích a elektronicky na adrese
www.skm.zcu.cz,

–

do 25. 4. 2017 studenti ZTP, ZTP/P, oboustranně osiřelí a zahraniční, předají potvrzení
o těchto skutečnostech vedoucím kolejí,

–

od 28. 4. 2017 SKM zveřejní seznam studentů, kterým bylo vyhověno v žádosti
o ubytování na adrese www.skm.zcu.cz,

–

od 29. 4. 2017 do 12. 5. 2017 mohou studenti, kterým nebylo vyhověno, podat odvolání
na SKM,

–

od 16. 5. 2017 do 2. 6. 2017 provedou studenti vyšších ročníků rezervaci lůžek
prostřednictvím www.skm.zcu.cz,

–

do 30. 6. 2017 podepíší studenti vyšších ročníků smlouvy o ubytování pro akademický
rok 2017/2018, jinak ztrácí nárok na přidělené lůžko,

–

do 30. 6. 2017 předají Zahraniční vztahy SKM seznamy zahraničních studentů, kteří
požadují ubytování pro zimní semestr, a do 31. 12. 2017 pro letní semestr,

–

od 1. 7. 2017 do 24. 7. 2017 podají studenti prvních ročníků elektronicky na webových
stránkách www.skm.zcu.cz – můj účet žádosti o ubytování,
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–

do 28. 7. 2017 studenti ZTP, ZTP/P, oboustranně osiřelí a zahraniční, předají potvrzení
o těchto skutečnostech vedoucím kolejí,

–

od 1. 8. 2017 SKM zveřejní seznam studentů, kterým bylo vyhověno v žádosti
o ubytování na adrese www.skm.zcu.cz,

–

od 2. 8. 2017 do 7. 8. 2017 mohou studenti, kterým nebylo vyhověno v žádosti, podat
odvolání na SKM,

–

od 2. 8. 2017 do 15. 8. 2017 provedou studenti prvních ročníků rezervaci lůžek
prostřednictvím www.skm.zcu.cz a podepíší smlouvy o ubytování pro akademický rok
2017/2018, jinak ztrácí nárok na přidělené lůžko,

–

od 21. 8. 2017 provádí SKM volné ubytování z kapacit nevyužitých studenty.

Veškeré informace budou zveřejněny v sekci Aktuality na www.skm.zcu.cz.

Rozhodnutí rektora č. 5R/2016 se zrušuje.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Rozdělovník
- kolegium rektora
- kolegium kvestora
Vyřizuje: SKM, tel. 377 634 850
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