
            Zápis z jednání kolejní komise JAMU v Brně dne 25. 2. 2009 v koleji Astorka 
 
Přítomni: Prof. PhDr. Plešák, Ing. Geršl, pí. Hálová, pí. Jarošová, pí. Novotná, sl. Lišková,  
p. Kratochvíl 
Omluveni: doc. Mgr. Goliášová, doc. PhDr. Macková, p. Spáčil, Ing. Oulehlová 
 
1. KK doporučuje rektorovi JAMU ponechat v platnosti stávající kritéria pro sestavení                                  

pořadníku: 
- 0. ročník – přednost / dojezdnost nad 60 minut / 
- doba přepravy v min. – podle jízdních řádů / INTERNET / 
- oboustranná osiřelost / 100 bodů / a jednostranná osiřelost / 50 bodů / 
- zdravotní stav – držitelé ZTP, TP, nutno přiložit doklad / 50 bodů /. 
 

2. KK bere na vědomí případné snížení ubytovací kapacity na 227 lůžek pro ak. rok 
2009/2010 z důvodu vybudování prostor pro ESF. 

 
3. KK doporučuje ponechat rezervu 12 míst pro odvolání rektorovi JAMU. 
 
4. V případě, že ubytovací kapacita nebude využita studenty JAMU, budou žadatelé o 

ubytování jiných VVŠ zařazeni do pořadníku podle následujícího klíče: 
- upřednostněni budou ti žadatelé jiných VVŠ, kteří bydleli v koleji v ak. roce 

2008/2009, a budou seřazeni pouze podle kritéria dojezdnosti, 
- ostatní žadatelé jiných VVŠ budou zařazeni pouze podle kritéria dojezdnosti. 
 

5. KK po diskusi doporučuje ponechat jistinu ve výši 1 500,- Kč a stejně jako v ak. roce 
2008/2009 ji vrátit pouze v případě, že žadatel o ubytování nebyl přijat k navazujícímu 
magisterskému studiu. 

 
6. Žádost o ubytování lze podat pouze elektronicky na adrese:  

www.jamu.cz 
( Pouze v mimořádných případech přijme žádost provozní kolejí v tištěné formě. ) 
KK žádá studijní oddělení fakult, aby v oznámení o přijetí ke studiu na JAMU v Brně byla 
elektronická adresa uvedena. 
 

7. Žádosti lze podat od 31.3.2009 do 31.5.2009 do 24,00 hod. 
 
8. KK znovu projednala návrh na úpravu ceny kolejného o částku 105,- Kč ( návrh z r.2008 ) 

rozpočítáním poplatků podle sazebníku uvedeného v Kolejním řádu. Výše poplatku musí 
být přepočítána s ohledem na razantnější zvýšení ceny el. energie ( jedná se vesměs o 
poplatky za el. spotřebiče ). Výpočet poplatku provede vedení koleje do 15.3.2009. 
Promítnutí výše poplatku do ceny kolejného by umožnilo sladění sazby DPH na 9 %. 
KK po obsáhlé diskusi doporučuje vedení školy akceptovat novou výši poplatku a její 
promítnutí do ceny kolejného od ak. roku 2009/2010. 
Žadatelé o ubytování v koleji by byli o změně ceny informováni současně s výzvou 
k uhrazení jistiny pro ak.rok 2009/2010. 
 

9. Různé: 
Ředitel koleje podal informaci o stížnosti ubytovaných studentů na vzrůstající nekázeň a 
hluk v respiriích, která v současné době využívají ubytovaní náhradou za studentský klub 
často přes 22,00 hod.. Přes zásahy vrátní služby a zápisy do knihy předání  služby nelze 

http://www.jamu.cz/


mnohdy zjistit viníky poškozování majetku (seškrabování štítků, psaní po stěnách, 
nepořádek v kuchyňkách, poškozování informačního značení atd.) kvůli značné 
anonymitě. 
Ředitel koleje podal informaci o nekázni zahraničního studenta HF Ma-Sai. Tento student 
bude vyloučen z koleje po písemné výzvě a lhůtě 1 měsíce, aby si našel náhradní 
ubytování. Tento student nedbá upozornění spoluubytovaných, provozní koleje ani vedení 
koleje a porušuje základní pravidla chování a hygieny. 
 

10. KK pověřuje O. Kratochvíla jako svého zástupce spoluprací s J. Spáčilem na žádostech  
o ubytování. 

 
11. Příští jednání KK se koná dne 3.6.2009 v 10,00 hod. v pracovně ředitele kolejí. 
 
 
 
 
Zapsala: Novotná     Verifikoval: Prof. PhDr. Miroslav Plešák 
         předseda kolejní komise 

   
 
 

 
 
 
 


