
 
Zápis z jednání KK dne15. 3. 2007 

  
Přítomni: prof. PhDr. Plešák, ing. Oulehlová, ing. Geršl, MgA. Polášková, pí. Hálová, p. Kratochvíl 
Omluveni:Doc. Mgr. Goliášová, Doc. PhDr. Macková, p. Liškař, pí. Konečná 
Host: p. Vala 
  
 
1. KK po diskusi doporučuje rektorovi JAMU ponechat stávající kritéria pro přidělování kolejí  
v platnosti. 
    V minulém akademickém roce se nevyskytly žádné návrhy na jejich změnu. 
  
2. Podávání žádostí o ubytování ponechat ve stejném modelu jako v akademickém roce 2006/07. 
Drobné změny se týkají úprav podle přijímacího řízení, dodatečného přijímacího řízení a přijímacího 
řízení na navazující magisterské studium. Uzávěrka všech žádostí o ubytování zůstává podobně jako 
v minulém akademickém roce 31. 5. 2007. 
  
3. KK po diskusi doporučuje ponechat úhradu jistiny ve výši 1 500.- Kč, která bude zúčtována při 
placení kolejného za první měsíc ubytování. Doporučuje dále stanovit manipulační poplatek, který by 
zahrnoval náklady kolejí vynaložené na administrativní výlohy s tím spojené. 
  
4. Elektronické podávání žádostí o ubytování dořešit ve spolupráci s OVIS a propojit se SIS. Adresa 
je www.koleje.jamu.cz/prihlasky/ 
  
5. Kolejní řád a ubytovací smlouvu přeložit do angličtiny pro ubytované zahraniční studenty. 
  
6. Příští jednání KK se koná 5. 6. 2007 v 10,00 hod. 
  
  
                                                                               Verifikoval: prof. PhDr. Miroslav Plešák 
                                                                                                předseda KK JAMU  
v Brně dne 15. 3. 2007                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koleje.jamu.cz/prihlasky/
http://www.koleje.jamu.cz/prihlasky/


                                  Zápis z jednání kolejní komise JAMU  
                              dne 6.4.2005 v 11,00 hod. v IVU Centru ASTORKA. 
___________________________________________________________________________ 
Přítomni:   Prof. PhDr. Plešák, Ing. Geršl, Doc.Mgr. Goliášová, Doc.PhDr. Macková, 
                  pí. Hálová, pí. Jarošová, p. Kvapil, p. Rohel, pí. Polarczyk, pí. Konečná,  
Omluveni: MgA. Vodička, p. Liškař 
Hosté: PhDr. Horáčková, Ph.D. – předsedkyně AS JAMU 
1. Předseda kolejní komise seznámil členy komise s novými zástupci studentské komory. 

V úvodním slově podtrhl rozdíl mezi pojmy ubytovací kritéria a a ubytovací stipendium. 
 
2. Kolejní komise projednala návrh celoškolských kritérií pro ubytování v akademickém 

roce 2005/2006 a navrhuje rektorovi JAMU ke schválení tato kritéria a v tomto pořadí: 
 

• 0.ročníky – bakalářské a nenavazující magisterské studium 
přednost ( dojezdnost nad 60 min )  ( 1000 bodů ) 

• doba přepravy v minutách – podle jízdních řádů ( internet ) 
( doba přepravy = počet bodů ) 

• oboustranná osiřelost ( 100 bodů ) a jednostranná osiřelost ( 50 bodů ) nutno přiložit  
doklad 

• zdravotní stav ( držitelé ZTP, TP ) ( 50 bodů ) nutno přiložit doklad  
 
3. V souvislosti s programem Socrates doporučuje kolejní komise stejný postup jako 

v akademickém roce 2004/2005:  
• počet rezervovaných míst bude schválen na příštím jednání podle konkrétních 

informací z fakult. 
 
4. Termíny pro žádosti o ubytování stanovila kolejní komise takto: 

• podání žádostí o ubytování do 20.5.2005 
• zveřejnění pořadníku žadatelů 31.5.2005 
Žádost o ubytování mohou podat rovněž uchazeči o navazující magisterské studium. 

 
5. Po obsáhlé diskusi, přesahující kompetence kolejní komise, bylo doporučeno zástupcům 

studentské komory iniciovat návrh na mimořádné stipendium pro studenty, kteří na 
ubytovací stipendium nedosáhnou z důvodu studia druhé VŠ. 

 
6. Kolejní komise vzala na vědomí: 

• informaci předsedkyně AS JAMU o shromáždění akademické obce, kde budou 
podány veškeré známé informace o problematice ubytování 

• informaci ing.Geršla o výši kolejného od 10/2005:  
3 lůžkový pokoj 2080,- + 5% DPH 
2 lůžkový pokoj 2380,- + 5% DPH 

 
7. Kolejní komise žádá OVIS o export dat z databáze SIMS pro zajištění údajů, nezbytných  

k ověření žádostí o ubytování. 
 
8. Příští jednání KK se uskuteční ve středu 25.5.2005 v 11,00 hod. v pracovně ředitele 

koleje. 
Zapsala: Konečná  6.4.2005  Verifikoval: prof. PhDr. Miroslav Plešák 
                                                                                                              předseda KK 


