Zápis z jednání kolejní komise JAMU
dne 8. 3. 2006 v 11,00 hod. v IVU Centru Astorka
___________________________________________________________________________
Přítomni: Prof. PhDr. Plešák, Ing. Geršl, doc. Mgr. Goliášová, doc. PhDr. Macková,
p. Hálová, p. Jarošová, Ing. Oulehlová, p. Konečná
Nepřítomni: p. Liškař, p. Bednařík, p. Kvapil
1. Kolejní komise navrhuje ponechat stávající kritéria pro sestavení pořadníku v platnosti
• 0. ročník – přednost ( dojezdnost nad 60 min. )
• doba přepravy v minutách – podle jízdních řádů ( internet )
• oboustranná osiřelost ( 100 bodů ), jednostranná osiřelost ( 50 bodů )
• zdravotní stav ( držitelé ZTP, TP ), nutno přiložit doklad ( 50 bodů )
2. Termíny pro podávání žádostí rozdělit na etapy:
a) do 31.5. - 0. ročník + studenti bakalářského a magisterského studia v ostatních
ročnících
b) do 17.4. - uchazeči o přijetí k navazujícímu magisterskému studiu současně s podáním
přihlášky k přijímacím zkouškám si mohou podat žádost o ubytování. Na základě této
žádosti budou uchazeči předběžně zařazeni do pořadníku bez ohledu na výsledek
přijímací zkoušky.
3. Pořadník všech žadatelů uzavře kolejní komise do 10. 6. 2006.
4. Posluchačům 0. ročníku přijatým k ubytování zašle vedení kolejí s ubytovací smlouvou
současně peněžní poukázku na nevratnou jistinu 1 500,- Kč.
5. Studenti bakalářského a magisterského studia v ostatních ročnících a uchazeči o studium
v navazujícím magisterském programu uhradí potvrzení zájmu o ubytování nevratnou
jistinou 1 500,- Kč po zveřejnění pořadníku, nejpozději však do 30. 6. 2006, a to buď
přímou platbou u provozní koleje nebo poštovní poukázkou.
6. Žadatelé o ubytování v kolejích, kteří se umístili na pořadníku mezi přijatými, a přesto
nesloží do 30. 6. 2006 povinnou jistinu, budou z pořadníku automaticky vyřazeni a jejich
místo postoupeno dalším. Jistina 1 500,- Kč bude vrácena pouze uchazečům, kteří nebyli
přijati k navazujícímu magisterskému studiu. Studentům, kteří uzavřou ubytovací
smlouvu, a přesto k ubytování na koleje nenastoupí, nebude jistina vrácena. U studentů
ubytovaných v kolejích bude o 1 500,- Kč snížen poplatek za první měsíc ubytování
v kolejích.
7. V případě, že nebudou naplněny ubytovací kapacity kolejí, budou volná místa k dispozici:
a) ostatním studentům JAMU
b) jiným veřejným vysokým školám
8. V souladu s kolejním řádem bude zachováno 12 míst pro odvolání k rektorovi JAMU.
9. SOCRATES - prověřit povinnost rezervací míst na kolejích, rozhodnutí ponechat na
kolegiu rektora
V Brně dne 8. 3. 2006

Prof. PhDr. Miroslav Plešák,
předseda kolejní komise

vzhledem k tomu, že v minulém ak. roce ze 7 rezervovaných míst byla ve skutečnosti využita
pouze 3 místa ( 2 x odchod do privátu, 1 x doktorand nechtěl bydlet, protože chtěl 1 lůžkový
pokoj, 1 x vůbec nenastoupil ). Otázkou proto zůstává, zda vůbec touto rezervací blokovat
místa pro studenty JAMU, příp.řešit tuto záležitost jinou nabídkou
( priváty, jiné). Letní semestr pro SOCRATES lze snadněji řešit, protože na LS odjíždí i naši
studenti a kapacita koleje se uvolňuje.

IVU Centrum JAMU v Brně, Novobranská 3, 602 00 Brno
Vyhláška k organizaci podávání žádostí o ubytování v koleji
JAMU v Brně pro akademický rok 2006/2007
___________________________________________________________________________

1. Studenti, kteří žádají o ubytování na koleji si vyzvednou žádost o
ubytování u provozní koleje a řádně vyplněnou žádost předají osobně nebo
doručenou poštou na adresu:
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
koleje Astorka
Tamara Konečná
provozní koleje
Novobranská 3
602 00 Brno
T: do 31.5.2006
2. Studenti budoucích 1. ročníků budou postupovat následovně:
- žádost o ubytování obdrží současně s oznámením o přijetí ke studiu
- pokud žádost z administrativních důvodů neobdrží, vyzvednou si ji na
studijních odděleních fakult nebo u provozní koleje.
- termín pro vrácení vyplněných žádostí:
T: do 31.5.2006
3. Studenti, kteří si podají přihlášku k PZ magisterského navazujícího studia, si
mohou podat žádost o ubytování bez ohledu na výsledek PZ.
T: do 30.6.2006

4. Provozní koleje zkontroluje úplnost a správnost údajů a doplní do žádosti
datum přijetí. Současně zpracuje abecední seznam přijatých žádostí, který
bude k nahlédnutí u provozní koleje.
T: 30.6.2006
5. Studenti, kteří podali žádost o ubytování a nebudou v seznamu uvedeni nebo

budou uvedeni s nesprávnými údaji, mohou u provozní kolejí provést
opravy žádostí ( půjde především o žádosti nečitelné, nesprávně vyplněné a
žádosti nepodepsané ).
T: do 30.6.2006

6. Jako podklad pro rozhodnutí o přidělení kolejí bude sloužit POŘADNÍK
ŽADATELŮ zpracovaný na centrálním počítači IVU Centra na základě
kriterií, která schválil rektor JAMU v Brně dne
.
T: 7.7.2006
7. POŘADNÍK ŽADATELŮ bude rozdělen do určitého pořadí stanoveného
Kolejní komisí JAMU na:
a) žádosti studentů kladně vyřízené, se kterými se kolej zavazuje uzavřít
smlouvu o ubytování. Všichni tito žadatelé uhradí do 15.8. jistinu ve výši
2 500,- Kč. V případě neuhrazení budou z pořadníku vyřazeni.
b) žádosti studentů o ubytování, se kterými se prozatím kolej nezavazuje
uzavřít smlouvu o ubytování
Tento pořadník bude zveřejněn na úředních deskách rektorátu, IVU Centra a
děkanátů fakult.
T: 7.7.2006
8. Žadatelé, kterým nebyla žádost kladně vyřízena obdrží o této skutečnosti
rozhodnutí ředitele koleje ve formě doporučeného dopisu na adresu svého
trvalého bydliště.
T: do 14.7.2006
9. Proti rozhodnutí ředitele koleje se může student odvolat do 7 dnů od
jeho doručení k rektorovi JAMU v Brně prostřednictvím IVU Centra
Astorka na adresu:
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
koleje Astorka

Novobranská 3
602 00 Brno
nejpozději však
T: do 31.7.2006
V odvolání je nutno uvést pouze důvody pro nové posouzení žádosti.

Ing. Jaroslav Geršl
ředitel koleje

