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I.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlašuji:
1) Na kolejích se mohou ubytovat studenti, kteří spadají do výjimek dle platných mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví.
Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

jsou

k dispozici

na

stránkách

Studenti, kteří jsou oprávněni k ubytování, podepíší při příjezdu na koleje formulář „Čestné
prohlášení“ a odevzdají pracovníkům recepce.
2) Studentům, kteří nemohou na základě mimořádných opatření využít ubytování na kolejích, bude
účtována sleva z ubytování ve výši 80% tak, jak již bylo dříve sděleno, do doby ukončení omezení
ubytování dle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
V případě uvolnění omezení ubytování dle platných mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví bude účtována plná výše kolejného, a to OD DATA UVOLNĚNÍ ve výše
uvedených platných mimořádných opatření týkající se ubytování na vysokoškolských kolejích.
Sleva se netýká zahraničních studentů a studentů, kteří podepsali formulář Čestné prohlášení.
3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů v kuchyňkách a společných prostorách kolejí. V kuchyňce
se nesmí zároveň zdržovat více než 10 osob. Kuchyňky se na všech budovách budou zavírat v 21:00
hodin, k dispozici budou znovu od 5:00 hodin. V případě potřeby si student může klíče od kuchyňky
zapůjčit v době od 21:00 do 5:00 na jednotlivých recepcích po předložení studentské karty (ISIC).
4) Zákaz shromažďování na chodbách i v jiných částech kolejí ve větším počtu než 10 osob. Zákaz
shromažďování v ubytovacích buňkách ve větším počtu než 6 osob. Za ubytovací buňku jsou
zodpovědní ti studenti, kteří v ní jsou ubytování a tito budou automaticky sankcionování při
nedodržení.
5) Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve všech vnitřních prostorech
areálu kolejí (tj. ve všech společných chodbách, schodištích, kuchyňkách apod.). V souladu s
opatřením se za ochranný prostředek dýchacích cest považuje pouze respirátor splňující požadavky
stanovené opatřením (např. respirátor FFP2 nebo KN 95). Povinnost nošení ochranných prostředků
dýchacích cest se nevztahuje na ubytovací buňky, a to za předpokladu, že na ubytovací buňce se
v daném okamžiku nachází pouze ubytovaní studenti této buňky.
6) Do budov kolejí bude umožněn vstup takto:
 Vstup do budovy „E“ pouze hlavním vchodem – koridor k budově „D“ bude trvale uzavřen.
 Vstup do budov „B,C,D“ bude pouze přes vrátnici „AB“
 Vstupní dveře do budov „C,D“ budou sloužit pouze jako únikové a nebudete moci jimi do budov
přes kolejní průkaz vstupovat.
Všichni ubytovaní jsou povinni předložit ISIC kartu – kolejní průkaz při každém vstupu do budov
kolejí a také kdykoliv na požádání pracovníkem Ubytovacích služeb a strážní služby a nechat
pracovníky zkontrolovat, zda má dotyčný možnost na kolejích v době vyhlášení zákazu pobývat.
V opačném případě nebude umožněn pobyt na kolejích.
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7) Zákaz přijímání návštěv (cizích osob na kolejích). Výjimku v přijímání návštěv je nutno domluvit se
správkyní budovy.
8) Provoz tělocvičen a místností se stolním tenisem je omezen tak, že ve vnitřních prostorech nesmí
být více než 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště a více než 2 osoby ve skupině s tím, že
návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné
domácnosti.
Maximální počet přítomných osob v jednotlivých vnitřních sportovištích je stanoven takto:
 tělocvična E011 - 4 osoby
 zrcadlový sál E132 - 5 osob
 místnosti se stolním tenisem - 2 osoby
II.
V případě nerespektování bodu I. bude udělena pokuta až do výše 5000 Kč. V případě velmi závažného
porušení a nutnosti přivolání Policie ČR nebo opakovaného prohřešku bude studentům zrušena ubytovací
smlouva.

III.
Vedoucí zaměstnanci USSS jsou povinni zajistit prokazatelné seznámení svých podřízených s tímto
příkazem ředitele.
IV.
Pokud jsou jakákoliv rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, vlády nebo nařízení KHS MSK v rozporu
s tímto nařízením, řídí se jak ubytované osoby, tak i zaměstnanci vždy nařízením Ministerstva
zdravotnictví, vlády nebo KHS MSK.
Tento příkaz zároveň ruší příkaz ředitele USSS_PRI_21_003.

Tomáš Otipka
ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb
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