Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 12. b ezna 2008

VYHLÁŠKA D KANA FEL . 6 - 2007/08
O UBYTOVÁNÍ STUDENT FEL VE VŠ KOLEJÍCH V PLZNI
V AKADEMICKÉM ROCE 2008/09
Na základ kolejního ádu a návrhu studentské komory akademického senátu FEL vydávám
následující pravidla pro p idlování ubytování student FEL ve VŠ kolejích v roce 2008/09.
A. Všeobecná ustanovení
1. Každý student FEL ZU, který bude žádat o ubytování na koleji pro ak. r. 2008/09, musí
nejpozdji do 18. 4. 2008 p edat na dkanát FEL (studijní odd.) ádn a pravdiv vyplnnou
”Žádost o zaazení do poadníku ....”, kterou obdrží rovnž na DFEL nebo na www.stránkách
FEL. Respektujte pokyny na zadní stran formulá e!
2. Na základ bod vypotených z údaj uvedených v této žádosti (a ov ených) bude sestaven
poadník FEL na ubytování pro koleje. Tento po adník bude pak p edán Správ kolejí a menz
p i ZU (dále jen SKM), která ho bude respektovat p i rozhodování o obnovení i novém
p idlení ubytování pro ak. r. 2008/09. Po adník pro nov p ijaté studenty do Bc. a NMgr. studia
se sestavuje samostatn. (FEL nemže ovlivnit konkrétní p idlené ubytovací místo).
3. Studenti, kte í v ak. r. 2007/08 nebydlí na kolejích a chtjí žádat o ubytování na koleji pro
ak. r. 2008/09, musí navíc podat na SKM (Kolárova ul. . 19) ”Žádost o pidlení ubytovacího
místa v koleji” a ve stanované lht složit na SKM stanovenou kauci.
4. Žádost podávají i studenti konící v r. 2007/08 Bc. studium, kte í podali p ihlášku o p ijetí
do navazujícího Mgr. studia FEL. Platí pro n harmonogram ubytování pro nov nastupující
studenty. V p ípad jejich nep ijetí do navazujícího Mgr. studia budou z po adníku vy azeni.
5. Studenti Dr. studia vyplní na žádosti pouze osobní údaje.
6. Kritéria pro ubytování student na kolejích uvažována FEL:
• standardní doba dojíždní je delší než 1,5 hodiny nebo standardní doba dojíždní je
delší než 1 hodina a navíc je nutný alespo 1 pestup
• standardní prbh dosavadního studia, dosahované studijní výsledky na FEL a první
studium na vysoké škole (toto kritérium má velkou váhu!)
• p ednostní ubytování nov p ijímaných student a preference student stávajících 1.
roník Bc. (viz koeficient roníku)
• výrazné mimo ádné dvody sociální, zdravotní a podobn (MUSÍ BÝT DOLOŽENO
PLATNÝM DOKLADEM)
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7. V prvním kole bude rozdleno cca 90% lžek, zbytek ve 2. kole, kdy budou ešena i odvolání
proti nep idlení ubytování v 1. kole, a to na úrovni spoleného rozhodnutí dkana FEL
a zástupc AS FEL a koordinátor FEL.
8. Uvedení nesprávných i nepravdivých údaj v žádosti je dvodem k vyazení z poadníku
pro ubytování v daném akademickém roce.
9. Proti rozhodnutí o umístní v po adníku zve ejnnému 5. 5. 2008 je možné podat zdvodnné
odvolání písemn dkanovi FEL do 13. 5. 2008.


10. i te se pokyny a termíny vydávanými zárove SKM.
11. V p ípad, že ztratíte zájem o ubytování na kolejích, oznamte to ihned své studijní referentce
FEL nebo Ing. Petru Martínkovi (DFEL), tel.: 377634040, e-mail: martine3@fel.zcu.cz.
B. Po ty lžek a jejich rozdlení
Poet lžek, které budou ureny fakult pro r. 2008/09 pro studenty Bc. a NMgr. studia
(odhadem 600 až 630 lžek na kolejích), bude v první fázi rozdlen takto:
stávajícím studentm (vetn budoucích NMgr.)
nov p ijatým Bc. studentm
rezerva dkana (v. dr. student)

kvten 2008
srpen 2008

na kolejích
cca 320
cca 250
cca 40

C. Zpsob výpo tu bod pro sestavení poadníku
1. Pro stávající studenty – podle vzorce
T + 0,5 × P 50 × K r × K k × K d
Bc =
+
+ Bd
2
VSP
T
P
Kr
Kk

Kd
VSP
Bd

Doba dojíždní (v hodinách) nezbytn nutná pro 1 cestu z místa trvalého bydlišt do
Plzn bez MHD a ekací doby p i p estupech
Poet nutných p estup (bez MHD)
koeficient roku studia - znevýhoduje studenty, kte í p ekraují standardní délku studia
koeficient získaných kredit (zvýhoduje studenty se standardním a rychlejším
prchodem studiem; nezapoítávají se kredity za p edmty uznané z p edchozího
studia!);
Pozn: v NMgr. studiu ApE se nezapočítávají kredity uznané za 1. „vyrovnávací“ ročník
a studium se tím považuje za 2-leté.
koeficient d ívjšího VŠ studia (znevýhoduje studenty, kte í již d íve erpali
studentské výhody bhem p edešlého VŠ studia)
Vážený studijní prmr za dosavadní ukonené ak. roky (bez známek za uznané
p edmty)
body, které mže p idlit dkan na základ individuálního posouzení žádosti
a doložených dvod (tyto body mohou být i záporné, nap . za kázeské a jiné
p estupky)

Zpsob výpotu koeficient a jejich hodnoty viz formulá ”Žádost o za azení do po adníku ...”.

2. Pro nov pijaté studenty do Bc. studia
Výpoet respektuje vzdálenostní pásma, dobu a komplikovanost dojíždní, st edoškolský
a maturitní prospch, p edchozí vysokoškolská studia a p ípadné závažné jiné dvody.
Studenti p ijatí až ”po odvolání” budou ubytováni jen výjimen.
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D. asový harmonogram
1. Zve ejnní informací a vydávání formulá
oddlení FEL (Univerzitní 26)



”Žádost ....” na studijním
od 25. 3. 2008

2. P ijímání žádostí na dkanátu FEL od stávajících student

do 18. 4. 2008

3. Zpracování žádostí a zve ejnní po adníku

do 5. 5. 2008

4. Podání reklamací a odvolání proti po adníku (písemn na stud. odd. FEL)

do 13. 5. 2007

5. P ípadné zmny, doplky a opravy v po adníku, vy ízení odvolání,
zveejnní definitivního poadníku

do 16. 5. 2008

6. Obnovení ubytování pro ak. r. 2008/09 žadatelm z 1. ásti po adníku
(provádí SKM)

26.5. – 10.6. 2008

7. P ijímání žádostí o za azení do po adníku od nov p ijatých
zapsaných student

do 11. 7. 2008

8. Po adník pro ubytování nov p ijatých student - 1. kolo
- 2. kolo

do 15. 8. 2008
do 22. 8. 2008

UPOZORNNÍ !!
a) Studenti jsou povinni ve vlastním zájmu sledovat aktuální informace o kolejích a poadníky
zve ejované na nástnce DFEL ve 2. podlaží Univerzitní 26 a na www stránkách FEL a po
získání práva na ubytování si okamžit vyídit potebné záležitosti pímo s SKM.
b) Student, který odmítne ubytování nebo si ho nevy ídí v termínu daném SKM, je pro daný
ak. rok vy azen z po adníku.
c) Ubytování na kolejích v ak. roce 2007/08 nezakládá nárok na ubytování i v následujícím ak.
roce.
d) Znaná ást stávajících student FEL s podmínkami opravujícími k ubytování na koleji nebude
kvli nedostatku míst v zimním semestru na koleji ubytováno. Jakékoliv zvýhodnní jednoho
studenta v poadníku znamená následn znevýhodnní jiného jeho kolegy. Vedení FEL si je
vdomo, že denní dojíždní delší než 1,5 hod. pro jednu cestu je prakticky nemožné a že všichni
žadatelé o kolej by mli bydlet. Omezená kapacita lžek to však nedovoluje. Proto je nutné
respektovat sestavený po adník.
e) Vedení FEL doporu uje studentm vzhledem k omezenému po tu míst na kolejích zajímat
se co nejdíve i o jiné formy ubytování!
f) Student, který podá žádost o za azení do po adníku, ale dodaten získá jinou možnost ubytování
a na kolej v daném roce nereflektuje, toto ihned oznámí na dkanát FEL.
g) Vy izováním záležitostí týkajících se po adníku na ubytování student FEL je pov en pracovník
dkanátu FEL Ing. Petr Martínek, Univerzitní 26, . dve í EU 212, tel. 377634040,
e-mail: martine3@fel.zcu.cz.

doc. Ing. Ji í Kotlan, CSc.
dkan FEL
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P íloha: formulá ”Žádost o za azení do po adníku na ubytování ve VŠ kolejích v Plzni pro ak.r.
2008/09”

!POZOR!
Akce organizované a zabezpe ované SKM:
- fakultní seznamy k prodlužování smluv zveejnní SKM na www.skm.zcu.cz od 19. 5. 08
- od 21. 5. 08 – 26. 5. 08 rozešle SKM rozhodnutí o pidlení ubytování studentm vyšších

ro ník, v etn termínu podepsaní smlouvy
- od 26. 5. 08 – 10. 6. 08 potvrzení rezervace stávajícím ubytovaným studentm nebo

uzavírání smluv nových
- do 30. 07. 08 rozhodnutí o pidlení ubytovacích míst studentm nastupujících do 1. ro ník

a zveejní na úedních deskách + na stránkách SKM
- v dob od 5. 9. 08 volné ubytování z nevyužitých kapacit fakult
- od 17. 9. 08 volné ubytování z nevyužití pidleného ubytování prvních ro ník
- od 22. 9. 08 volné ubytování pro všechny studenty z uvolnných kapacit student, kteí

nevyužili pidlené ubytování.
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