Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 29. března 2005

VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 9 - 2004/05
O UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ FEL VE VŠ KOLEJÍCH
A KVAZIKOLEJÍCH V PLZNI V AK. R. 2005/06
Na základě kolejního řádu a návrhu studentské komory akademického senátu FEL a zástupců
FEL v Radě kolejí (RK) vydávám následující pravidla pro přidělování ubytování studentů FEL
ve VŠ kolejích v roce 2005/06.
Důležité upozornění: V akad. roce 2005/06 získá FEL pravděpodobně méně lůžek na
kolejích nežli v předchozích letech, neboť procentuelně poklesl počet studentů FEL oproti
některým jiným fakultám ZČU. Zároveň pravděpodobně nebudou v r. 2005/06
prostřednictvím pořadníku rozdělovány kvazikoleje.
Značný počet studentů ZČU i FEL si proto bude muset shánět ubytování individuálně!
(Reagujte včas!!)
A. Všeobecná ustanovení
1. Každý student FEL ZČU, který bude žádat o ubytování na koleji pro ak r. 2005/06, musí do
15. 4. 2005 předat na děkanát FEL (studijní odd.) řádně a pravdivě vyplněnou ”Žádost
o zařazení do pořadníku ....”, kterou obdrží rovněž na DFEL. Respektujte pokyny na zadní
straně formuláře! Spolu s řádně vyplněnou žádostí zaplatí student na děkanátu FEL v souladu se
směrnicí kvestora č. 14K/2000 administrativní poplatek 30,- Kč.
2. Doba dojíždění se nově, na přání studentů, vypočítává vzhledem k trvalému bydlišti v době
nástupu studenta na FEL ZČU. Pokud došlo od doby nástupu ke změně, musí student doložit,
že trvalé bydliště shodně změnili i rodiče, resp. ostatní členové rodiny.
3. Na základě bodů vypočtených z údajů uvedených v této žádosti sestaví zástupci FEL v RK
pořadník 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. 2005/06. Pořadník pro nově přijaté studenty do Bc. studia se sestavuje
samostatně. (FEL nemůže ovlivnit konkrétní přidělené ubytovací místo).
4. Studenti, kteří v ak. r. 2004/05 nebydlí na kolejích a chtějí žádat o ubytování na koleji pro
ak. r. 2005/06, musí navíc podat na SKM (Kolárova ul. č. 19) ”Žádost o přidělení ubytovacího
místa v koleji” a ve stanované lhůtě složit na SKM kauci ve výši 1500,- Kč.
5. Žádost mohou podat i studenti končící v r. 2004/05 Bc. studium, kteří podali přihlášku o přijetí
do navazujícího Mgr. studia FEL. Platí pro ně některé úpravy koeficientů (viz zadní strana
formuláře). V případě jejich nepřijetí do navazujícího Mgr. studia budou z pořadníku vyřazeni.
6. Studenti navazujícího Mgr. studia uvádějí údaje za celé studium (včetně Bc.), jako kdyby byli
studenty 4. nebo 5. ročníku Mgr!

7. Priority pro ubytování studentů na kolejích jsou:
• doba dojíždění a komplikovanost spojení
• trvalé bydliště v oblastech, z nichž není výrazně lepší spojení na jinou FEL v ČR (viz mapa priorit
podle okresů)
• standardní průběh dosavadního studia, dosahované dobré výsledky a první studium na vysoké
škole
• přednostní ubytování nově přijímaných studentů a preference studentů stávajících 1. ročníků Bc.,
a posledních ročníků magisterského studia (viz koeficient ročníku)
• výrazné mimořádné důvody sociální, zdravotní a podobně (MUSÍ BÝT DOLOŽENO
PLATNÝM DOKLADEM)
8. Oproti předchozím rokům došlo na návrh studentů k mírnému zvýšení preference studijních
výsledků za dosavadní studium.
9. V prvním kole bude rozděleno cca 90% lůžek, zbytek ve 2. kole, kdy budou řešena i odvolání
proti nepřidělení ubytování v 1. kole, a to na úrovni společného rozhodnutí děkana FEL
a zástupců RK z FEL.
10. Uvedení nesprávných či nepravdivých údajů v žádosti je důvodem k vyřazení z pořadníku
pro ubytování v daném akademickém roce.
11. Proti rozhodnutí o umístění v pořadníku zveřejněnému 27. 4. 2005 je možné podat zdůvodněné
odvolání písemně děkanovi FEL do 26. 5. 2005.
12. Řiďte se pokyny a termíny vydávanými zároveň SKM.
13. V případě, že ztratíte zájem o ubytování na kolejích, oznamte to ihned studijní referentce FEL pí.
Königsmarkové (e-mail: konig@fel.zcu.cz, tel.: 377634010).

B. Počty lůžek a jejich rozdělení
Počet lůžek, které budou určeny fakultě pro r. 2005/06 (odhadem 500 lůžek na kolejích), bude
v první fázi rozdělen takto:
stávajícím studentům
nově přijatým studentům

v 1. kole (květen 2005)
ve 2. kole (červen-září 2005)
v 1. kole (srpen 2005)
ve 2. kole (září 2005)

rezerva děkana (vč. dr. studentů)

na kolejích
cca 200
cca 20
cca 250
cca 20 až 30
cca 10

C. Způsob výpočtu bodů pro sestavení pořadníku
1. Pro stávající studenty – podle vzorce

Bc =
T
Kp
Kps

(T + Kp) × Kps × Kr × Kk × Kd + Bd
0,7 + 0,3 × S

doba dojíždění v hodinách, nezbytně nutná pro jednu cestu z místa trvalého bydliště
do Plzně (bez MHD a bez čekací doby při přestupech, standardní spoj)
koeficient přestupů (respektuje časové ztráty a komplikace při přestupech)
koeficient vzdálenostního pásma (podle pásem označených v mapce okresů - viz příloha)
- preferuje studenty z tradičních spádových oblastí FEL ZČU

Kr

Kk
Kd
S
Bd

koeficient roku studia - preferuje poslední ročníky Mgr. a vyrovnává znevýhodnění
stávajících 1. ročníků Bc. v prospěchových kritériích; znevýhodňuje studenty, kteří
překračují standardní délku studia
koeficient získaných kreditů (zvýhodňuje studenty se standardním a rychlejším
průchodem studiem; nezapočítávají se kredity za předměty uznané z předchozího studia!)
koeficient dřívějšího VŠ studia (znevýhodňuje studenty, kteří již dříve čerpali studentské
výhody během předešlého VŠ studia)
prostý studijní průměr ze známek od začátku studia až do 31.3.2005 (bez známek 4
a bez známek za uznané předměty)
body, které může přidělit děkan na základě individuálního posouzení žádosti
a doložených důvodů (tyto body mohou být i záporné, např. za kázeňské a jiné
přestupky)

Způsob výpočtu koeficientů a jejich hodnoty viz formulář ”Žádost o zařazení do pořadníku ...”.
2. Pro nově přijaté studenty
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 vydávání formulářů ”Žádost ....”
na studijním oddělení FEL (Univerzitní 26)
2. Přijímání žádostí na děkanátu FEL od stávajících studentů
3. Zpracování žádostí a zveřejnění pořadníku
4. Období pro podání reklamací a odvolání proti pořadníku
(písemně na stud. odd. FEL)
5. Případné změny, doplňky a opravy v pořadníku, vyřízení odvolání
zveřejnění definitivního pořadníku
6. Obnovení ubytování pro ak. r. 2005/06 žadatelům
z 1. části pořadníku (provádí SKM)
7. Přijímání žádostí o zařazení do pořadníku od nově přijatých
a zapsaných studentů
8. Pořadník pro ubytování nově přijatých studentů - 1. kolo
- 2. kolo

od 1. 4. 2005
do 15. 4. 2005
do 27. 4. 2005
do 6. 5. 2005
do 12. 5. 2005

květen až červen 2005
do 15. 7. 2005
do 8. 8. 2005
do 9. 9. 2005

9. Vytvoření pořadníku z dosud neubytovaných studentů FEL

do 16. 9. 2005

10. Rozhodnutí děkana FEL o použití rezervy

do 14. 9. 2005

11. Postupné dodatečné ubytovávání podle pořadníku neubytovaných
za místa uvolněná studenty FEL

v průběhu ak.r. 2005/06

UPOZORNĚNÍ !!
a) Studenti jsou povinni ve vlastním zájmu sledovat aktuální informace o kolejích a pořadníky
zveřejňované na nástěnce DFEL v 1. a 2. podlaží Univerzitní 26 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 2004/05 nezakládá nárok na ubytování i v následujícím akad.
roce.
d) Přibližně 40 až 50% stávajících studentů FEL s podmínkami opravňujícími k ubytování na koleji
nebude kvůli nedostatku míst v zimním semestru 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 (využijte stávající kvazikoleje i služeby Stavovské unie
studentů).
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 děkanát.
g) Zástupcem vedení FEL v Radě kolejí je proděkanka doc. Ing. Eva Kučerová, CSc. (která zároveň
zodpovídá za správný chod přidělování ubytování studentům FEL).
h) Vyřizováním záležitostí týkajících se pořadníku na ubytování studentů FEL je pověřen pracovník
děkanátu FEL Pavel Königsmark, Univerzitní 26, č. dveří 204, tel. 377634013, e-mail:
kendy@fel.zcu.cz.
i) Od ak. roku 2005/06 přechází dosavadní dotace na 1 lůžko (cca 1050 Kč měsíčně) do
stipendijního fondu na ubytování, ze kterého obdrží „příspěvek na ubytování“ všichni studenti
s trvalým bydlištěm mimo Plzeň-město. Tzn., že dojde ke zvýšení kolejného cca o 1100 Kč a
zároveň je tento nový systém důvodem, proč nejsou „centrálně“ přidělovány kvazikoleje.
Podrobněji v nové verzi stipendijního řádu ZČU a příslušných směrnicích rektora (bude vydáno
v květnu – červnu 2005).

doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc.
děkan FEL

Příloha: formulář ”Žádost o zařazení do pořadníku na ubytování ve VŠ kolejích a kvazikolejích
v Plzni pro ak.r. 2005/06”
P.S. Vedení ZČU ke dni vydání této směrnice nerozhodlo o systému rozdělování lůžek na
kolejích, resp. kvazikolejích a o kvótách fakult.
Vedení FEL bude operativně reagovat a v případě změn, respektive případného přidělování
lůžek i na kvazikolejích, budou studenti ihned informováni na vývěskách děkanátu FEL.

