Vážení studenti,
s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 2021 č. 471 si vás
dovolujeme informovat, že s účinností od 24.5.2021 je poskytování ubytování na
vysokoškolských kolejí BEZ OMEZENÍ.
Proto vám zasíláme tyto důležité informace týkající se ubytování na kolejích VŠB-TUO. Prosíme o
pečlivé prostudování, abychom se oboustranně vyhnuli nepříjemným situacím.
I.

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH V AK. ROCE 2020/2021

1) V případě zájmu o ubytování do 23.5.2021:

Studenti, kteří nemohou na základě vládních nařízeních pobývat na kolejích do 23.5.2021,
mohou využít do tohoto data krátkodobé ubytování v rámci svého pokoje za zvýhodněné
ceny, a to v případě zájmu o ubytování z důvodu zkoušky nebo osobní konzultace.
Krátkodobé ubytování se týká studentů, kteří požádali o slevu z ubytování.
Zvýhodněné ceny:
- 1 noc
- 2-3 noci
- do 7 nocí
- nad 7 nocí

260,- Kč/osoba/noc
200,- Kč/osoba/noc
150,- Kč/osoba/noc
109,- Kč/osoba/noc

V případě zájmu o krátkodobé ubytování v rámci vašeho pokoje je nutno nahlásit se na recepci
AB, popř. E a uhradit částku za toto ubytování, viz. výše, a to před příchodem na váš pokoj. Na
recepci obdržíte k podpisu Čestné prohlášení. V opačném případě vám bude při zjištění
neoprávněného použití pokoje účtována 100% částka kolejného daného měsíce.
K úhradě ceny za krátkodobé ubytování můžete využít tyto recepce:
- recepce A-B – hala A-B: studenti ubytovaní na budově B, C a D
- recepce E – přízemí budovy E: studenti ubytovaní na budově E
Studentům, kteří již uhradili částku krátkodobého ubytování za období od 24.5.2021, bude tato
částka vrácena do jejich konta v rámci systému AT-koleje.

2) Ubytování od 24.5.2021:
Všem studentům od 24.5.2021 bude účtována plná výše kolejného.

II.

ODHLÁŠENÍ SE Z KOLEJÍ

Studenti, kteří se budou chtít z kolejí zcela odhlásit (tzn. předat vyklizený pokoj a ukončit svou
Smlouvu o ubytování), mohou toto učinit v pracovní dny, a to bez ztráty depozita.
MOŽNOSTI VYSTĚHOVÁNÍ PRO STUDENTY, KTEŘÍ NEMOHLI POBÝVAT NA KOLEJÍCH na základě
vládních nařízení:
1) Vystěhování do 23.5.2021 - student hradí kolejné ve výši 20% za celý měsíc květen 2021

2) Vystěhování v období od 24.5.2021-31.5.2021 – student hradí kolejné ve výši 20 % za
období od 1.5.2021 do 23.5.2021 a od 24.5.2021 plnou cenu kolejného k datu vystěhování
Příklad: student ukončí ubytování k datu 26.5.2021. Cena kolejného za měsíc květen 2021
se vypočte takto:
= 20% kolejného za období od 1.5.2021-23.5.2021 + denní sazba ceny kolejného x 3 dny
(24.5.2021-26.5.2021)
3) Vystěhování v rámci června 2021 – student hradí plnou výši kolejného za celý měsíc
červen 2021 bez ohledu na datum vystěhování
Pro ostatní ubytované se pravidla k vystěhování nemění.
Informace týkající se vystěhování najdete na našich webových
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/posledni-den-na-kolejich/.

stránkách,

viz.

Vystěhování z kolejí můžete učinit dvěma způsoby:
1) Osobně
2) Prostřednictvím jiné osoby na základě plné moci. Formulář plné moci najdete na našich
webových stránkách, https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/dokumenty/.

III.

PROVOZNÍ HODINY Ubytovací kanceláře a Půjčovny prádla v měsíci KVĚTNU A ČERVNU
2021

PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:

7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
7:00 – 12:00

IV.

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ

12:00 – 15:00
12:00 – 15:00
12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

Ubytovací služby mají povinnost vydávat studentům VŠB-TUO, kteří se nachází na kolejích, antigenní
testy v intervalu 7 dnů a zároveň kontrolovat, zda daný test mají. Výjimku mají studenti, kteří prodělali
COVID-19 (a neuplynulo 90 dní od prvního pozitivního testu) nebo jsou očkovaní. Nařízení se netýká
osob, které NEJSOU studenty.
Dovolujeme si vás proto informovat o způsobu vydávání testů a dalším postupu.
Vydávaní testů:
- Testy budou studentům vydávány oproti podpisu správkyněmi budov, a to vždy ve ČTVRTEK a
PÁTEK každý týden v těchto časech 9:00-10:00 a 12:30-13:30 hodin. V případě, že student
přijede jiný den než ve čtvrtek nebo pátek, první antigenní test si vyzvedne na recepci AB
popř. E. Další test si student vyzvedne hned následující čtvrtek nebo pátek u správkyně
budov.
-

Testy bude nutné provádět jednou za 7 dní

-

Studenti ubytovaní na budovách B a C mají výdejní místo na budově B, 2. patro, místnost č.
B218 (kancelář správkyně, Zuzany Balážové)

-

Studenti ubytovaní na budovách D a E mají výdejní místo na budově E, 2. patro, místnost č.
E220 (kancelář správkyně, Ivi Alexové)

-

V případě, že se nebudete moci z vážných důvodů pro test dostavit, domluvte si náhradní
termín výdeje u správkyně budovy. Kontakty najdete na našich webových stránkách
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/spravci-budov/kontakty/.

Provádění testů:
-

Studenti jsou povinni se otestovat sami dle návodu uvedeného v testu.
Studenti jsou povinni test podstoupit v den, kdy jim byl test poskytnut a jeho výsledek zapsat
bez prodlení téhož dne do aplikace viz. odkaz níže (dále jen „aplikace“).
V případě, že budete potřebovat pomoc s testováním, budou pro vás k dispozici správkyně,
které s vámi při výdeji postup testování projdou.

Výsledek testování:
Výsledek testu jsou studenti POVINNI zaznamenat do aplikace:
a) V případě negativního testu zde https://uzivatel.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/osobniudaje/covid19/negativni/
b) V případě pozitivního testu zde: https://uzivatel.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/osobniudaje/covid19/pozitivni/
Do aplikace je nutno zapsat také informaci, že jste prodělali COVID19 (a neuplynulo 90 dní od prvního
pozitivního testu) nebo informaci o tom, že jste očkovaní.

V.

KONTROLA IDENTIFIKAČNÍCH KARET

Při každém vstupu do budovy je nutno se zaregistrovat pomocí studentské karty (ISIC), kterou student
přiloží ke čtečce karet. Čtečka karet je umístěná na recepci AB a recepci E.
V případě, že karta vydá signál oznamující neprovedení testu, je student povinen toto řádně zdůvodnit,
v opačném případě nebude vpuštěn do prostor kolejí.
V době vydávaní ubytovacích smluv na rok 2021/2022 se neregistrují studentskou kartou ti studenti,
kteří si pouze přijíždějí vyzvednout novou ubytovací smlouvu, popř. se pouze vystěhovávají. Důvod
návštěvy kolejí nahlásí na příslušné recepci.

VI.

KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ PRO JIŽ NEUBYTOVANÉ

Zájemcům o krátkodobé ubytování, kteří již nejsou ubytovaní na kolejích, nabízíme možnost ubytování
na budově E. Bližší informace najdete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/pro-studenty/ceniky/cenikkratkodobeho-ubytovani/.
VII.

LETNÍ UBYTOVÁNÍ

Zájemci o dlouhodobé ubytování v letních měsících (červenec – srpen) se mohou obrátit na
pracovníky Ubytovací kanceláře ke konci června 2021. V případě ubytování po celou dobu letních
prázdnin bude poskytnuta sleva z kolejného ve výši 10,- Kč/den. V letních měsících se vychází ze
základní ceny ubytování (tj. neplatí dynamické sazby).
S krásným pozdravem
Tomáš Otipka
Ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb

