Plzeň 5. 4. 2011

Vyhláška děkana č. 3D/2011
o ubytování studentů FEL ve VŠ kolejích v Plzni v akademickém roce 2011/12
Na základě kolejního řádu vydávám následující pravidla pro přidělování ubytování studentů FEL ve VŠ
kolejích v roce 2011/12.

A. Všeobecná ustanovení
1. Každý student FEL ZČU, který bude žádat o ubytování na koleji pro ak. r. 2011/12, musí nejpozději do
26. 4. 2011 na Intranetu FEL (https://in.fel.zcu.cz/), odkaz „Žádost o ubytování na koleji“, řádně a
pravdivě vyplnit elektronickou ”Žádost o zařazení do pořadníku ....”
2. Na základě bodů vypočtených z údajů uvedených v této žádosti (a ověřených) bude sestaven pořadník
FEL na ubytování pro koleje. Tento pořadník bude pak předán Správě kolejí a menz při ZČU (dále jen
SKM), která ho bude respektovat při rozhodování o obnovení či novém přidělení ubytování pro ak. r.
2011/12. Pořadník pro nově přijaté studenty do Bc. a NMgr. studia se sestavuje samostatně.
3. Každý student, který žádá o ubytování na koleji pro ak. r. 2011/12 je povinen mít složenou vratnou kauci
na SKM. Výše kauce je stanovena na 1 500 Kč a je nutno ji zaplatit na účet ZČU 78887000/2700
(variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka, specifický symbol: 7777). Originál dokladu o složení vratné
kauce je student povinen předložit při vracení kauce.
4. Žádost o zařazení do pořadníku ubytování podávají i studenti končící v r. 2010/11 Bc. studium, kteří
podali přihlášku o přijetí do navazujícího Mgr. studia FEL. V případě jejich nepřijetí do navazujícího Mgr.
studia budou z pořadníku vyřazeni.
5. Studenti Dr. studia vyplní na žádosti pouze osobní údaje.
6. Kritéria pro ubytování studentů na kolejích uvažována FEL:
• standardní doba dojíždění je delší než 1,5 hodiny nebo standardní doba dojíždění je delší než 1
hodina a navíc je nutný alespoň 1 přestup
• standardní průběh dosavadního studia, dosahované studijní výsledky na FEL a první studium na
vysoké škole (toto kritérium má velkou váhu!)
• přednostní ubytování nově přijímaných studentů a preference studentů stávajících 1. ročníků Bc.
(viz koeficient ročníku)
• výrazné mimořádné důvody sociální, zdravotní a podobně (MUSÍ BÝT DOLOŽENO PLATNÝM
DOKLADEM doručeným na studijní oddělení)
7. V prvním kole bude rozděleno cca 90% lůžek, zbytek ve 2. kole, kdy budou řešena i odvolání proti
nepřidělení ubytování v 1. kole.
8. Uvedení nesprávných či nepravdivých údajů v žádosti či nesložení kauce je důvodem k vyřazení
z pořadníku pro ubytování v daném akademickém roce.
9. Proti rozhodnutí o umístění v pořadníku zveřejněnému od 6. 5. 2011 je možné podat zdůvodněné
odvolání písemně děkanovi FEL do 13. 5. 2011.
10. Řiďte se pokyny a termíny vydávanými zároveň SKM.
11. V případě, že ztratíte zájem o ubytování na kolejích, oznamte to ihned své studijní referentce FEL nebo
Ing. Petru Martínkovi (DFEL), tel.: 377634013, e-mail: martine3@fel.zcu.cz.
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B. Počty lůžek a jejich rozdělení
Celkem 580 lůžek, která jsou určena fakultě pro r. 2011/12, bude v první fázi rozděleno takto:
stávajícím studentům (včetně budoucích NMgr.)
cca 360
nově přijatým Bc. studentům
cca 165
Dr. studentům (včetně nově přijatých)
cca 35
rezerva děkana
cca 5

C. Způsob výpočtu bodů pro sestavení pořadníku
1. Pro stávající studenty – podle vzorce
B c = (T + 0,5 × P ) +

50 × K r × K k × K d
+ Bd
VSP

Podrobné vysvětlení výpočtu vzorce a příslušných koeficientů viz Příloha 1

2. Pro nově přijaté studenty do Bc. studia
Výpočet respektuje vzdálenostní pásma, dobu a komplikovanost dojíždění, středoškolský a maturitní
prospěch, předchozí vysokoškolská studia a případné závažné jiné důvody.
Studenti přijatí až ”po odvolání” budou ubytováni jen výjimečně.

D. Časový harmonogram
1. Zveřejnění informací a zpřístupnění elektronické žádosti

od 6. 4. 2011

2. Přijímání žádostí na děkanátu FEL od stávajících studentů

do 26. 4. 2011

3. Zveřejnění pořadníku stávajících studentů

od 6. 5. 2011

4. Podání reklamací a odvolání proti pořadníku (písemně na stud. odd. FEL)

do 13. 5. 2011

5. Případné změny, doplňky a opravy v pořadníku, vyřízení odvolání,
zveřejnění definitivního pořadníku

do 20. 5. 2011

6. Přijímání žádostí o zařazení do pořadníku od nově přijatých
zapsaných studentů

do 16. 7. 2011

7. Pořadník pro ubytování nově přijatých studentů - 1. kolo
- 2. kolo

do 29. 7. 2011
do 3. 9. 2011

UPOZORNĚNÍ!
a) Studenti jsou povinni ve vlastním zájmu sledovat aktuální informace o kolejích a pořadníky
zveřejňované na http://www.fel.zcu.cz/ a po získání práva na ubytování si okamžitě vyřídit potřebné
záležitosti přímo s SKM.
b) Student, který odmítne ubytování nebo si ho nevyřídí v termínu daném SKM, je pro daný ak. rok vyřazen
z pořadníku.
c) Ubytování na kolejích v ak. roce 2010/11 nezakládá nárok na ubytování i v následujícím ak. roce.
d) Značná část stávajících studentů FEL s podmínkami opravňujícími k ubytování na koleji nebude kvůli
nedostatku míst v zimním semestru na koleji ubytováno. Jakékoliv zvýhodnění jednoho studenta
v pořadníku znamená následně znevýhodnění jiného jeho kolegy. Vedení FEL si je vědomo, že denní
dojíždění delší než 1,5 hod. pro jednu cestu je prakticky nemožné a že všichni žadatelé o kolej by měli
bydlet. Omezená kapacita lůžek to však nedovoluje. Proto je nutné respektovat sestavený pořadník.
e) Vedení FEL doporučuje studentům vzhledem k omezenému počtu míst na kolejích zajímat se co
nejdříve i o jiné formy ubytování!
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f) Student, který podá žádost o zařazení do pořadníku, ale dodatečně získá jinou možnost ubytování a na
kolej v daném roce nereflektuje, toto ihned oznámí na SO FEL.
g) Vyřizováním záležitostí týkajících se pořadníku na ubytování studentů FEL je pověřen pracovník
děkanátu FEL Ing. Petr Martínek, Univerzitní 26, č. dveří EU 212, tel. 377634013,
e-mail: martine3@fel.zcu.cz.

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D..
děkan FEL

Akce organizované a zabezpečované SKM:
- fakultní seznamy k prodlužování smluv zveřejnění SKM na www.skm.zcu.cz od 23. 5. 2011
- od 23. 5.2011 do 5. 6. 2011 provedou studenti vyšších ročníků rezervaci lůžek prostřednictvím
www.skm.zcu.cz
- do 30. 6. 2011 podepíší studenti vyšších ročníků smlouvy na ubytování pro akademický rok 2011/12,
jinak ztrácí nárok na přidělené lůžko.
- od 2. 8. 2011 do 15. 8. 2011 provedou nově nastupující studenti, kterým bylo přiděleno ubytovací místo
na www.skm.zcu.cz rezervaci lůžka,
- do 4. 9. 2011 podepíší studenti prvních ročníků smlouvu o ubytování pro akademický rok 2011/2012,
jinak ztrácí nárok na přidělené lůžko,
- od 5. 9. 2011 provádí SKM volné ubytování z nevyužitých kapacit fakult a studentů.
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Příloha č. 1 Vyhlášky děkana č. 3D/2011

Výpočet bodů pro pořadník ubytování na kolejích v ak. roce 2011/12
Výpočet bodů bude probíhat až při zpracování na studijním oddělení a jako podklad budou sloužit data
získaná z informačního systému STAG. Výpočet proběhne podle následujícího vzorce:

B c = (T + 0,5 × P ) +

50 × K r × K k × K d
+ Bd
VSP

kde:
T = doba dojíždění
P = počet nutných přestupů
Kr = koeficient doby studia – viz Tab. 1
Kk = koeficient získaných kreditů – K k =

Pkr
(R − 0,5) × 60

TAB. 1. - ad. koeficient doby studia Kr
Počet roků studia v ak. r. 2010/11
Kr
pro Bc.
pro NMgr.
R <= 2
1
R <= 1
(R = 3 *)
0,75
R=3
R=2
0,1
R>3
R>2
R = počet ak. roků v aktuálním studiu
* pokud bude student v ak. roce 2011/12
pokračovat v NMgr. studiu

Pkr = Počet kreditů získaných v aktuálním studiu včetně ZS 2010/11 (bez uznaných kreditů)
R = Počet ak. roků v aktuálním studiu včetně ak.r. 2010/11 (bez doby přerušení studia)
Pozn: v NMgr. studiu AE se nezapočítávají kredity uznané za 1. „vyrovnávací“ ročník a studium se
tím považuje za 2-leté.
Kd = Koeficient dřívějšího VŠ studia – K d = 1 − 0,2 × R d
Rd = Počet roků studia v dřívějším řádně neukončeném VŠ studiu (každý započatý semestr = 0,5)
VSP = Vážený studijní průměr za dosavadní ukončené ak. roky (podle STAGu)
Bd = body, které může přidělit děkan na základě individuálního posouzení žádosti a doložených
důvodů.
Pro studenty navazujícího magisterského studia na FEL ZČU:
ad. Pkr, R, VSP – u nově nastupujících studentů, kteří se hlásí do navazujícího studia ze ZČU se u těchto
koeficientů započítávají jejich dosavadní údaje z bakalářského studia na ZČU
– u nově nastupujících studentů z jiných VŠ se bude postupovat individuálně rozhodnutím
pedagogického proděkana
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