
           Zápis z jednání kolejní komise JAMU v Brně dne  31.5.2011 v koleji Astorka 
 
 
Přítomni: Prof. PhDr. Cejpek, Ing. Geršl, pí. Hálová, p.Augustín, p. Spáčil, pí. Novotná 
 
Omluveni: Prof. PhDr. Macková, doc. MgA. Goliášová, Ing. Oulehlová, pí. Jarošová,  
       MgA. Rovňák 
 
 

1. Členové KK obdrželi zpracovaný návrh pořadníku žádostí o ubytování v ak. roce 
2011/2012. K 31.5.2011 bylo podáno a zaevidováno 261 žádostí. 

 
2. K 31.5.2011 bylo zaevidováno 210 žádostí studentů JAMU, ostatní žádosti jsou 

žadatelé jiných VVŠ. 
 
3. KK rozhodla doplnit pořadník o přijaté uchazeče DF - obor divadelní manažerství, 

jedná se o opožděné přijímací řízení – bude dohodnuto se studijním oddělením DF. 
 
4. Žadatelé, kteří žádají ubytování na celý ak. rok mají přednost v pořadníku. Těm 

žadatelům, kteří žádají o ubytování pouze na zimní semestr ( jedná se zejména o 
zahraniční žadatele v programu Erasmus ) bude nabídnuto prostřednictvím 
zahraničních oddělení fakult ubytování v jiných zařízeních. Důvodem je ekonomická 
vytíženost koleje, neboť v 01/2012 by odešlo 15ubytovaných studentů a náhrada je 
v průběhu roku téměř nemožná. Finanční ztráta by se pohybovala kolem cca 200 
tis.Kč. Tito žadatelé v pořadníku zůstanou pro případ, kdyby nedošlo k naplnění 
kapacity koleje. 

 
5. Ubytovací kapacita je 233 lůžek. KK rozhodla, aby byli vyrozuměni o kladném  
 vyřízení žádosti všichni žadatelé do č. 233. Protože nebude možné z kapacitních  
 důvodů přijmout všechny žadatele k navazujícímu magisterskému studiu, budou místa 
 těchto uchazečů ponechána jako rezerva pro případná odvolání p. rektorovi. KK 
 předpokládá 5 až 8 míst. Pokud k odvolání nedojde, budou tato místa poskytnuta 
 žadatelům od místa 233 dále. 
 
6. Žadatelé budou vyrozuměni elektronicky současně s výzvou k uhrazení jistiny ve výši  
 1500,- Kč do 30.6.2011. Nejzazší termín k uhrazení jistiny stanovila KK 30.6.2011. 
 Po tomto datu budou z pořadníku vyškrtnuti ti žadatelé, kteří jistinu neuhradí. 
 
7. KK rozhodla, aby st. Ashumov Farhad – HF – Ázerbájdžán, nedostal potvrzení o 

ubytování v koleji na ak. rok 2011/2012, byť si žádost podal. Jedná se o studenta, 
který v koleji nebydlel a žádost v loňském roce fingoval ( bydlí jinde ). Ze strany 
ubytovatele by se jednalo o porušení zákona 326/1999. Vedení koleje bylo důrazně 
upozorněno pracovníkem BIS ČR na dodržování tohoto zákona. 

 
 
 
 
Zapsala: Novotná     Verifikoval: Prof. PhDr. Václav Cejpek 
                  předseda kolejní komise 
 


