Prohlášení pro studenty z České republiky k ubytování na kolejích v letním semestru
akademického roku 2020/2021
Vážení studenti,
k Vašim četným dotazům a požadavkům k ubytování na kolejích po začátku letního semestru
akademického roku 2020/2021 jsme nuceni uvést následující:
Až na výjimky (prakticka výuka ve zdravotnických programech na FEKT VUT) neprobíhá
v současné době výuka v prezenční formě, a to z důvodu zákazu osobní přítomnosti studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké
škole. Dále je povolena účast studentů na individuálních konzultacích (pouze jeden student
a jeden akademický pracovník).
Současně je na vysokých školách zakázáno poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště (typicky studenti z České republiky),
v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit
povoleného prezenčního vzdělávání.
Opatření, kterým jsou vysokým školám uloženy uvedené zákazy, je speciální opatření
ve vztahu k obecnému opatření k omezení maloobchodu a služeb, které za určitých okolností
umožňuje ubytovacím zařízení poskytování ubytování (např. z důvodu zaměstnání). Vysokým
školám ale ve vztahu ke studentům takový důvod ubytování na kolejích není umožněn.
Vysoká škola proto může umožnit ubytování studentům z České republiky pouze
v případě, že tito studenti nemají na území ČR jiné bydliště nebo z jiných důvodů zvláštního
zřetele hodných, které musí být posuzovány individuálně a v kontextu vládních krizových
opatření, podle údajů uvedených v žádosti o poskytování ubytování v letním semestru
2020/2021. Mezi tyto důvody nemůže rozhodně patřit výkon zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti v Brně. V podstatě můžeme zohlednit pouze to,
že student nemá na území ČR jiné bydliště a rodinnou situaci studenta z důvodu zdravotního
stavu rodinného příslušníka (ochrana rizikových skupin obyvatelstva) na základě předloženého
lékařského potvrzení ošetřujícího lékaře.
Vysoká škola je povinna vládní krizová opatření respektovat a musí postupovat
výhradně v souladu s nimi a dalšími platnými právními předpisy.

