Vysoké učení technické v Brně
Koleje a menzy

V Brně dne 31.8.2011

Informace k nástupu na ubytování na koleje
v akademickém roce 2011/2012
v termínu 12. 9. – 18. 9. 2011
I. Studenti, kteří mají elektronicky podepsanou smlouvu o ubytování
Studenti se dostaví přímo na jednotlivé koleje, kde:
 vyzvednou klíč od pokoje – lze 24hodin denně na vrátnici kolejí (neplatí na Mánesových kolejích)
 vyzvednou ložní prádlo ve skladu ložního prádla na příslušných kolejích (neplatí na Mánesových
kolejích)
Je možné nevyzvednout si ložní prádlo (prostěradlo a povlečení) a používat vlastní. Pokud bude ložní prádlo vráceno
do skladu prádla nejpozději do konce měsíce následujícího po začátku ubytování na kolejích, bude ubytovanému
poskytnuta jednorázová sleva ve výši 50,- Kč. Ložní prádlo je možné vrátit i po daném termínu, ale již bez této slevy.
V případě potřeby je možné si ložní prádlo opět vyzvednout (slevy se pak samozřejmě ruší).




převezmou pokoj; obsadit lze pouze poměrnou část pokoje,
podle inventárního seznamu zkontrolují, zda je vybavení pokoje v pořádku; pokud ne, závady sepíší a
soupis do druhého dne odevzdají na vrátnici nebo provozní příslušných kolejí.

Pracovní doba vrátnic, provozních a skladů prádla na kolejích v termínu od 12. 9. do 18. 9. 2011
Kolej
Koleje Pod Palackého vrchem (Kolejní 2),

Termín
Po – Pá
12. 9. – 16. 9.

Vrátnice

!blok B02 pokoje 201-340 a blok B04
So – Ne
pokoje 202 – 1322 : nástup nejdříve 16.9. –
17.
9. – 18. 9.
dle smlouvy. Dřívější nástup není možný!

nonstop

Koleje Purkyňovy (Purkyňova 93)

Sklad prádla
7:30 – 12:00
13:00 – 17:00

Provozní
7:30 – 12:00
13:00 – 17:00

9:00 – 12:00
13:00 – 17:00

9:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Koleje Listovy (Kounicova 46/48)
Koleje Mánesovy (Mánesova 12)
režim bez vrátnic – klíč od pokoje je nutné
vyzvednout v pracovní době u provozní kolejí;
ložní prádlo je připraveno na pokojích.

Po – Pá
12. 9. – 16. 9.
So – Ne
17. 9. – 18. 9.

není

není

7:30 – 12:00
13:00 – 17:00
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00

II. Studenti, kteří nemají elektronicky podepsanou smlouvu o ubytování
Studenti se na základě výzvy pracovnic DUS nejdříve dostaví na dispečink ubytování studentů, kde podepíší
smlouvu o ubytování v papírové podobě. Následně se dostaví na jednotlivé koleje a postupují stejně jako
studenti, kteří mají elektronicky podepsanou smlouvu (viz bod I).
Dispečink ubytování studentů (DUS)
Areál Kolejí Pod Palackého vrchem,
Kolejní 2, 612 00 Brno,
vchod blokem A03, 2. patro, dveře 028.

Pracovní doba DUS v termínu od 12. 9. do 18. 9. 2011
Termín
12. 9. – 16. 9. (Po – Pá)
17. 9. – 18. 9. (So – Ne)

Pracovní doba
7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Pokud se student z vážných důvodů (zdravotní – pracovní neschopnost, vážné rodinné události) nemůže
dostavit ve stanoveném termínu k ubytování, má povinnost do 19. 9. 2011 vyrozumět o této skutečnosti
Koleje a menzy VUT v Brně, s uvedením důvodu a náhradního termínu nástupu na koleje. Může tak
učinit formou:
dopisem: Dispečink ubytování studentů KaM, Kolejní 2, 612 00 Brno
e-mailem: ubytovatelky@skm.vutbr.cz
faxem:
541 142 935
PaedDr. Jiří Štěpánek
vedoucí oddělení provozu kolejí

Jana Kalousková
vedoucí oddělení ubytování studentů a stravování

