POVIOSTI STUDETA PŘI VYSTĚHOVÁÍ
Z KOLEJE A KOCI AKADEMICKÉHO ROKU
1. Studenti mohou být ubytováni na koleji nejdéle do data uvedeného ve Smlouvě
o ubytování (tj. obvykle do 30. června).
2. Před ukončením ubytování je nutno předat inventář pokoje. Pokoj, včetně případně
přináležejících prostor (předsíň, toaleta, sprchový kout, apod.), musí být uklizen. Pokud
nebudou splněny tyto a další níže uvedené náležitosti, nepovažuje se ubytování za
ukončené, a to se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně finančních.
3. Ukončit ubytování lze pouze v pracovních dnech, a to v době od 8:00 do 14:00 hod.
Studenti, kteří potřebují opustit kolej mimo pracovní den, si dohodnou dopředu
individuální postup v termínu dle předchozí věty s vedoucím kolejí p. Antonínem
Stejskalem.
4. Průběh vystěhování:
a. Na vrátnici vaší budovy koleje či ubytovny kdykoliv dopředu vyzvednete formulář
„Potvrzení předání inventáře při odchodu z koleje“. Tento formulář vyplňte.
b. Zapůjčené lůžkoviny a klíče odevzdejte na vrátnici nebo vedoucí své koleje
(ubytovny). Předání si nechte potvrdit na formuláři podpisem v bodě 2 a 3.
c. Úplný inventář pokoje v původním rozmístění a čistě uklizený pokoj
s příslušenstvím na Švecově koleji předejte paní uklízečce, případné škody
vypořádejte u paní účetní a pana údržbáře, kteří toto potvrdí na formuláři podpisem
v bodě 1. Termín předání: jeden den před vystěhováním z koleje, a to pouze v
pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod.
d. Zaplacení kolejného ke dni odchodu, tj. bod 4 formuláře a odevzdání kolejního
průkazu, tj. bod. 3 formuláře, si nechte potvrdit od vedoucího kolejí pana Stejskala.
Zde rovněž odevzdáte kolejní průkaz a vámi podepsaný formulář potvrzený ve
všech bodech.
5. Pokyny k předání pokoje či buňkového pokoje:
a. ábytek musí být vyklizený a umytý zevnitř i na povrchu (polička, noční stolek,
stůl, válenda — úložný prostor a obložení stěny, skříň).
b. Je třeba vytřít prostor za válendou a pod stoly. Pokoj bude předán s umytou
podlahou, radiátorem a odpadkovým košem. V buňce pak bude navíc vytřena i
předsíň a sociální zařízení.
c. Student odcházející z buňky jako první, umyje všechny dveře (vchodové zbaví
všech nápisů a nálepek) a radiátory.
d. Student odcházející z buňky jako druhý, umyje WC a koupelnu včetně sprchy,
obkladaček a zrcadla.
e. Student odcházející z buňky či pokoje jako poslední, rozmrazí a umyje lednici
(nechá ji vypnutou a otevřenou), odpadkový koš a vytře podlahy v pokoji, předsíni a
sociálním zařízeni. Předá celou buňku v bezvadném stavu, a to ve výše
uvedených termínech.
f. U vícelůžkových pokojů si výše uvedené práce rozdělí studenti dle vlastního
uvážení. Výsledkem však vždy musí být předání pokoje (buňky) v bezvadném stavu
posledním odcházejícím studentem.

