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Rozhodnutí rektora č. 07R/2010
HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ NA KOLEJÍCH
V souladu se směrnicí rektora č. 35R/2006 Zásady ubytování studentů a provozní a ubytovací
řád a jejími dodatky.
stanovuji
pro akademický rok 2010/2011 následující harmonogram ubytování studentů na kolejích:

-

do 16. 4. 2010 předají studenti vyšších ročníků žádosti o ubytování na studijní
oddělení příslušné fakulty nebo na studijní oddělení vysokoškolského ústavu (dále jen
„fakulta“), lze i elektronicky; od 25. 3. 2010 Správa kolejí a menz (dále jen „SKM“)
tento termín zveřejní na všech kolejích a elektronicky na adrese www.skm.zcu.cz ,

-

do 19. 5. 2010 předají fakulty SKM seznamy studentů pro zajištění prodloužení jejich
smluv o ubytování, které SKM od 20. 5. 2010 zveřejní na adrese www.skm.zcu.cz,

-

od 21. 5. 2010 do 28. 5. 2010 provedou studenti vyšších ročníků rezervaci na stávající
lůžko prostřednictvím www.skm.zcu.cz,

-

od 29. 5. 2010 do 4. 6. 2010 provedou studenti vyšších ročníků rezervaci na jiné lůžko
prostřednictvím www.skm.zcu.cz,

-

do 17. 6. 2010 sdělí SKM fakultám počet volných lůžek,

-

do 30. 6. 2010 předá odbor Zahraniční vztahy tajemníkům fakult seznamy
zahraničních studentů, kteří požadují ubytování pro zimní semestr, a do 31. 12. 2010
pro letní semestr,

-

do 20. 7. 2010 zašlou studenti přijatí do 1. ročníku Žádost o přidělení ubytovacího
místa studijnímu oddělení fakulty,

-

do 30. 7. 2010 rozhodnou fakulty o přidělení ubytovacích míst studentům
nastupujících do 1. ročníků a jejich seznam zveřejní na úřední desce fakulty;
zveřejnění rovněž zajistí SKM na adrese www.skm.zcu.cz,

-

od 2. 8. 2010 do 15. 8. 2010 provedou studenti, kterým bylo přiděleno ubytovací místo
na www.skm.zcu.cz rezervaci lůžka,

-

od 16. 8. 2010 provádí SKM rezervaci studentům, kteří ji neprovedli sami a párům
(osobám společně ubytovaným, dle ust. čl. 2 odst. 3 směrnice rektora č. 35R/2006
Zásady ubytování studentů a provozní a ubytovací řád),

-

od 25. 8. 2010 zveřejní SKM na www.skm.zcu.cz seznam studentů, kterým bylo
přidělené ubytování,

-

od 1. 9. 2010 – 5.9.2010 předávají fakulty SKM průběžně seznamy studentů
k ubytování (na základě odvolání),

-

od 6. 9. 2010 provádí SKM volné ubytování z nevyužitých kapacit fakult,

-

od 15. 9. 2010 provádí SKM volné ubytování z nevyužití přiděleného ubytování
prvních ročníků,

-

od 20. 9. 2010 provádí SKM volné ubytování pro všechny studenty z uvolněných
kapacit studentů, kteří nevyužili přidělené ubytování.

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