Zápis z jednání kolejní komise JAMU v Brně dne 22.5.2012 v koleji Astorka

Přítomni: Prof. PhDr. Cejpek, Ing. Geršl, pí. Hálová, Ing. Oulehlová, pí. Jarošová, .
p.Augustín,, pí. Novotná
Omluveni: Prof. PhDr. Macková, doc. MgA. Goliášová, MgA. Rovňák, p.Spáčil

1. Členové KK obdrželi zpracovaný návrh pořadníku žádostí o ubytování v ak. roce
2012/2013. K 22.5.2012 bylo podáno a zaevidováno 248 žádostí.
2. K 22.5.2012 bylo zaevidováno 187 žádostí studentů JAMU, ostatní žádosti jsou
žadatelé jiných VVŠ.
3. KK rozhodla, aby žadatelé JAMU, kteří podají žádost po termínu, byli vedeni na
zvláštním seznamu a do pořadníku budou zařazeni pouze místo těch uchazečů, kteří
neuhradí ve stanoveném termínu jistinu, případně z jakýchkoliv důvodů z pořadníku
odstoupí.
4. KK rozhodla, aby třem žadatelům, kteří podali žádost o ubytování na 1 příp. 2 měsíce
v zimním semestru, byla žádost zamítnuta a z pořadníku budou vyškrtnuti.
5. Ubytovací kapacita je 233 lůžek. KK rozhodla, aby byli vyrozuměni o kladném
vyřízení žádosti všichni žadatelé do č. 233. Protože nebude možné z kapacitních
důvodů přijmout všechny žadatele k navazujícímu magisterskému studiu, budou místa
těchto uchazečů ponechána jako rezerva pro případná odvolání p. rektorovi. KK
předpokládá 5 až 8 míst. Pokud k odvolání nedojde, budou tato místa poskytnuta
žadatelům od místa 233 dále.
6. Žadatelé budou vyrozuměni elektronicky současně s výzvou k uhrazení jistiny ve výši
1500,- Kč do 30.6.2012. Nejzazší termín k uhrazení jistiny stanovila KK 30.6.2012.
Po tomto datu budou z pořadníku vyškrtnuti ti žadatelé, kteří jistinu neuhradí.
7. Žadatelé, kteří žádají ubytování na celý ak. rok mají přednost v pořadníku. Žadatelé,
kteří žádají o ubytování pouze na zimní semestr, budou uspokojeni, pouze pokud to
dovolí ubytovací kapacita kolejí. Důvodem je ekonomická vytíženost koleje a náhrada
je v průběhu roku téměř nemožná. Postup zůstává stejný jako v ak. roce 2011/2012.

Zapsala: Novotná

Verifikoval: Prof. PhDr. Václav Cejpek
předseda kolejní komise

