KOLEJE A MENZY
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Vrátnice

Valachová Ludmila
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Vrba Ivan

ivan.vrba@vscht.cz

Fudor Petr
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Volha

220 447 201 / 271 912 144

Sázava

220 447 100

Volha
Ubytování je zde poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových
a třílůžkových pokojích na buňkách (dva pokoje mají společné
sociální zařízení). Většina pokojů má balkón. Pokoje jsou prostornější než na Sázavě, ale nemají kuchyňku. Na chodbě, která
je společná pro buňku, se nachází pouze lednička. K dispozici je
bezplatné připojení k internetu, ale pouze pomocí kabelu. Každé
patro je vybaveno společnými kuchyňkami a prádelnou. V přízemí
se nachází odpočinková zóna s gauči, kde je bezdrátové připojení
k internetu. Jestli tu chceš strávit večer u filmu, her nebo se učit,
běž včas, často tu sedí mnoho cizinců. V přízemí se dále nacházejí
automaty na kávu, sladkosti, bagety, a dokonce i nanuky. Také si
zde můžeš koupit lístek na metro, vybrat peníze z bankomatu nebo
si vytisknout dokumenty. V suterénu koleje se nachází menza.

Sázava
Ubytování je zde poskytováno ve dvoulůžkových pokojích na buňkách (dva pokoje mají společné sociální zařízení). Zhruba polovina
pokojů má balkón. Pokoje nejsou tak prostorné jako na Volze, ale
mají kuchyňku. Kuchyňka je vybavena lednicí, dvou plotýnkovým
vařičem a mikrovlnkou. K dispozici je bezplatné připojení k internetu, ale pouze pomocí kabelu. V přízemí se nachází prádelna
s žehlicím prknem a žehličkou, studovna s pianem, posilovna
a hlavní kancelář pro obě koleje VŠCHT.

Přijetí
a nástup
na kolej

Přijali tě na koleje?
Nástup na koleje
V týdnu stanoveném pro nástup na koleje musíš přijít na Provozní
odbor Správy účelových zařízení (kolej Sázava – přízemí), kde ti
přidělí pokoj na jedné z kolejí VŠCHT Praha. S sebou si nezapomeň
vzít potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu (viz níže) a občanku
nebo pas. V kanceláři vedoucí dané koleje dostaneš, vyplníš a
odevzdáš příslušné formuláře a následně dostaneš klíče od pokoje
a ložní prádlo. Na pokoji pak vyplníš formulář „Záznam o převzetí“,
do kterého musíš vypsat všechny závady na pokoji. Odevzdáš jej
v kanceláři vedoucí koleje a z formální stránky je tím vše vyřízeno, takže se můžeš ještě na pár dní podívat domů a psychicky se
připravit na začátek semestru. Pozor, kolejné se platí již ode dne
nástupu po celou dobu trvání smlouvy!
Nástup lze odložit nejdéle o 14 dní na základě předchozí domluvy.
Tip tutora: Dopředu si rozmysli, zda chceš na kolejích zůstat
i přes prázdniny – pokud se rozhodneš až v květnu, bude tě
ubytování stát 1,2 násobek ceny kolejného. Pokud podepíšeš
smlouvu na celý rok, můžeš ji při dodržení měsíční výpovědní
lhůty bez sankcí vypovědět.
Všichni cizinci (včetně Slováků) jsou před nástupem na kolej povinni zaplatit vratnou kauci 3 000 Kč.

Provozní doba kanceláře
Pondělí

7.00 – 17.00

Úterý

7.00 – 17.00

Středa

7.00 – 17.00

Čtvrtek

7.00 – 17.00

Pátek

7.00 – 15.00

Co když tě nepřijali?
Pokud tě nepřijali na kolej, nezoufej, máš ještě šanci.
Můžeš se proti tomuto rozhodnutí odvolat.
Tip tutora: Ještě se zatím nestalo, že by student z VŠCHT nebyl přijat na koleje. Na kolej se totiž hlásí i lidi, kteří nakonec
na VŠCHT nenastoupí. Po nich se pak uvolní volná místa a ti,
kteří se nedostali v prvním kole, mají ještě šanci.

Placení kolejného
Protože se ubytování mění podle toho, kolik má daný měsíc
dnů, není výhodné každý měsíc zadávat novou platbu. Proto si
na svém účtu (případně tví rodiče) nastavíš inkaso, díky kterému
ti každý měsíc škola strhne z účtu adekvátní částku. Nemusíš se
ničeho bát, v inkasu nastavíš měsíční limit (4 000 Kč), nikdo ti tedy
nemůže strhnout víc, než je nastavený limit. Částka se strhává 1.–7.
pracovní den. Před první platbou se ujisti, že máš na svém profilu

(Googluj: všcht, iskam) uvedené správné číslo účtu, ze kterého
bude odcházet platba. Pozor, inkaso musí být prováděno z českého bankovního účtu.
Tip tutora: Pokud z nějakého závažného důvodu nemůžeš platit inkasem, obrať se na Provozní odbor s individuální žádostí
o umožnění platby v hotovosti (případně kartou).

Bydlení s partnerem
Partnerské ubytování se sjednává individuálně v kanceláři
Provozního odboru ubytovacích služeb na koleji Sázava. Musíš
podat žádost o partnerský pokoj, kterou nalezneš na webových
stránkách kolejí. Potom vám na základě schválení žádosti přidělí
partnerský pokoj.

Život
na kolejích

Jak se dostaneš do školy/ze školy?
Nejblíže ke kolejím najdeš zastávku Volha (autobusy 177, 203).
Z této zastávky je možné dojet k metru C Chodov, popř. Opatov,
nebo Roztyly. Dále se kombinací metra C a A (s přestupem na Muzeu) za zhruba 30 minut dostaneš na Dejvickou a do školy. Celkově
tedy cesta do školy trvá okolo 45 minut. V noci, kdy nejezdí metro,
zastavuje na zastávce Volha autobus č. 911, kterým se z centra
(např. ze zastávky I.P. Pavlova) dostaneš na kolej dokonce rychleji
než ve dne.

Chceš si přivézt vlastní spotřebič?
Na koleji můžeš používat běžné elektrické spotřebiče do příkonu
500 W. Přímotopy a vařiče jsou zakázány.

Výměna ložního prádla
Výměna ložního prádla probíhá ve skladu lůžkovin nebo v kanceláři hospodářek příslušné koleje. Výměna lůžkovin není nijak
omezená, můžeš si ho vyměnit, kolikrát chceš.
Provozní doba
Pondělí

7.00 – 9.00

15.00 – 17.00

Úterý

7.00 – 9.00

15.00 – 17.00

Středa

7.00 – 9.00

15.00 – 17.00

Čtvrtek

7.00 – 9.00

15.00 – 17.00

Pátek

7.00 – 9.00

Kde si uvaříš?
Buňky na Sázavě mají vlastní kuchyňky. Kuchyňky na Volze jsou
společné. Na každé půlce patra se nachází jedna. Každá kuchyňka je vybavena sporákem. Kuchyňky nejsou vybaveny žádným
nádobím ani mycími prostředky. Kuchyňky jsou otevřeny od 7 do
22 hodin.

Kde si vypereš?
Na obou kolejích se nacházejí samoobslužné pračky a sušičky. Na
koleji Volha se nacházejí na každém patře na levém schodišti od
vstupu do budovy. Na koleji Sázava se nacházejí v přízemí. V prádelně na koleji Sázava se nachází i žehlicí prkno s žehličkou.

Kde se najíš? Menza
V přízemí koleje Volha se nachází menza, kam mají přístup i studenti z jiných kolejí. Podávají se zde obědy a večeře. Na pokladně
menzy se musíš registrovat pomocí svého ISICu nebo školní karty,
vložíš si na své konto peníze, a hurá do jídla. Cena hlavního chodu
se pohybuje kolem 60 Kč.
Tip tutora: Do kreditu se nezapočítává kredit z menz v Dejvicích.

Jak si vypereš?
1. V ISKAMu se podíváš, jestli je nějaká pračka nebo sušička volná. Najdeš na adrese www.ubytovani.vscht.cz/StavPradelen
2. Do prádelny se dostaneš přes ISIC nebo školní kartu.
3. Po vstupu do prádelny se přihlásíš pomocí ISIC nebo školní
karty do tzv. e-Mincovníku, kde zvolíš pračku/sušičku, kterou
budeš používat.

Jeden cyklus praní/sušení stojí 30 Kč. Platba může probíhat
dvěma způsoby:
a.
úhrada se ti připíše k inkasu za ubytování.
b.
úhrada se ti strhne z konta v ISCAMu, které si můžeš
nabít na www.ubytovani.vscht.cz/Konta
4. Zvolíš si prací/sušící program a pereš/sušíš!
5. Po skončení ti přijde SMS zpráva, že je dopráno/dosušeno.

Kam si schováš zavazadlo nebo kolo?
Pro uložení objemnějších a neskladných věcí je na každé koleji
k dispozici úschovna zavazadel. Úschovna je bezplatná a provozuje ji recepce příslušné koleje. Uložený předmět je zapsán do
„Knihy úschov“ a opatřen číslem. Do,Knihy úschov“ je také zapsán
předpokládaný termín vyzvednutí.
Na Volze se nachází kolárna, kde si můžeš bezplatně uložit své
kolo. O klíč si zažádej na recepci.

Kde si vyzvedneš poštu?
Příchozí pošta se nechává na recepci tvé koleje. Pokud si objednáváš balík, musí být předem zaplacený, jinak ti ho uloží v OC Chodov na poště a budeš si tam muset vystát hodně dlouhou frontu.

Kde si můžeš dát do těla?
Pokud si chceš zacvičit a nepotřebuješ žádné extra vybavení, můžeš využít posilovnu na Sázavě. Posilovna je poměrně malá, vejde
se tam kolem deseti lidí. Někdy je tam opravdu přeplněno, chce to
vychytat ten správný moment pro návštěvu. Při první návštěvě se
musíš zaregistrovat na vrátnici, kde zaplatíš poplatek 500 Kč/rok.
Obdržíš zde kartičku, kterou se budeš vždy při vstupu prokazovat. Na základě této kartičky ti bude zapůjčen klíč od posilovny.

U posilovny se nacházejí šatna, sprchy a WC. Uložení věcí v šatně
je problém, jsou zde sice skříňky, ale bez zámků. Po odcvičení po
sobě uklidíš a odevzdáš klíč na vrátnici.
V areálu kolejí je bezplatně k dispozici víceúčelové venkovní hřiště,
za poplatek je možné využít tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal nebo malou kopanou. Můžeš také vyzkoušet pravidelné lekce
jumpingu na koleji Blanice. Umístění areálu v blízkosti Kunratického lesa nabízí ideální podmínky pro běhání nebo cyklistiku.

Kde budeš mít klid na učení?
Na Sázavě se nachází studovna s pianem. Na vrátnici se nahlásíš
a výměnou za ISIC dostaneš klíče od studovny. Při odchodu vrátíš
klíče a dostaneš ISIC zpět.

Nějaké ty internety?
Na pokojích je pouze drátové připojení k internetu, proto si při stěhování nezapomeň přivést síťový kabel alespoň 5 m dlouhý (nikdy
nevíš, jak daleko bude tvoje postel od přípojky). Detailní postup
pro připojení nalezneš na webu (Googluj: všcht, protokol 802.1x).
Ve vestibulu obou kolejí se můžeš připojit k bezdrátové síti.
Za internet na kolejích se neplatí žádné poplatky.

Chceš si telefonovat s kamarády z kolejí?
Na pokoji, popř. buňce je k dispozici telefon. Můžeš tak bezplatně
volat do ostatních pokojů (čísla Googluj: všcht, suz, telefony).
Chcešli se dovolat ze Sázavy na Volhu, popř. do školy, použij
předvolbu 69, chcešli volat naopak ze školy nebo Volhy na Sázavu,
použij předvolbu 7. Kolejní telefon lze využít i pro volání ven, provolaná částka se pak inkasuje spolu s kolejným.

Umýt po sobě nádobí

Počkat
až to za tebe umyje spolubydlící

Chceš se vidět s kamarády osobně?
Chceš si jít někam s přáteli sednout? V okolí kolejí můžete například navštívit studentskou hospodu Blanice, restauraci Spojovna
nebo vinárnu U Dvou přátel. Až vás tyto podniky vyhostí, můžete se
přemístit do klubu El Mágico.

Kam k doktorovi?
Přímo na koleji Sázava se nachází ordinace praktického lékaře
a gynekologie.
Tip tutora: Pokud chceš navštěvovat praktického lékaře na
kolejích, musíš být u něj zaregistrovaný/á. Jinak lékař přijímá
pouze akutní případy.

Chceš mít na koleji psa nebo jiné
domácí zvíře?
Zvíře na koleji mít můžeš, za jeho pobyt se platí 50 Kč za měsíc.
Budeš potřebovat souhlas všech spolubydlících na buňce a na základě tohoto souhlasu podáš žádost v kanceláři vedoucí příslušné
koleje ke schválení.

Zapomněl/a sis klíče?
V případě, že zapomeneš klíče, nezoufej. Na recepci ti výměnou za
tvůj průkaz (ISIC, občanka, řidičák…) půjčí náhradní klíč. Při ztrátě
klíče budeš muset zaplatit cca 1 100 Kč.

Něco se ti ztratilo?
V případě, že se ti něco ztratí z pokoje, nahlas to přímo vedoucí
koleje, nebo na vrátnici. Při větších krádežích je možno nárokovat

na SÚZ náhradu. V rámci pojištění SÚZ máš nárok na náhradu škody pouze do výše 5 000 Kč, při odcizení násilným vniknutím máš
právo na náhradu škody v plné výši. Proto si cenné věci zamykej
nebo ukládej do trezoru na vrátnici své koleje.

Mohou u tebe přespat kamarádi, rodiče…?
Samozřejmě mohou. Máš dvě možnosti, buď přespí přímo u tebe
na pokoji za poplatek 50 Kč (musíš je nahlásit na recepci koleje
jako návštěvu), nebo jim můžeš rezervovat volný pokoj v hotelové
části kolejí (na Provozním odboru).

Chceš se přestěhovat na jiný pokoj?
Na jiný pokoj, případně jinou kolej v rámci kolejí VŠCHT Praha, se
můžeš přestěhovat po domluvě v kanceláři Provozního odboru na
koleji Sázava.

Něco se rozbilo?
Pokud se ti na pokoji vyskytne nějaká závada, nahlas ji prostřednictvím webového rozhraní (Googluj: všcht, iskam). Přihlas se ke
svému účtu, na horní liště vyber Ubytování a potom Kniha závad.
Zde vybereš Nová závada a potom už jen vybereš, jakého je závada
charakteru. Zde můžeš i nahlásit závadu vyskytující se ve společných prostorách. Závada je většinou do druhého dne odstraněna.
Pokud ti na pokoji přestane svítit žárovka u stolní lampy, můžeš si
ji dojít vyměnit i na recepci.

Chceš tu bydlet i příští rok?
Pokud chceš zůstat na kolejích i v dalším ročníku, nezapomeň si
včas zažádat o rezervaci lůžka. Pravidla pro žádost o ubytování na
další rok bývají zveřejněna v březnu na webu (Googluj: všcht, jak se
ubytovat), v dubnu se pak podávají přihlášky v ISKAMu.

Chceš se vystěhovat?
Při vystěhování z koleje musíš mít v Protokolu o předání inventáře
záznam o zaplacení kolejného do data vystěhování. Záznam se
provádí v pokladně na koleji Sázava, kde zaplatíš poslední platbu
kartou nebo hotově – poslední kolejné nelze platit inkasem. Pak
musíš vystěhovat všechny svoje věci a důkladně uklidit.
Pro předání pokoje se musíš zapsat u kanceláře uklízeček.
• Sázava – druhé patro naproti výtahům
• Volha – deváté patro (modré schodiště)
Klíče od pokoje dáš paní uklízečce, která ti pokoj zkontroluje a je-li
vše v pořádku, podepíše ti protokol. S protokolem se dostavíš do
kanceláře hospodářek, kde odevzdáš ložní prádlo. Cizincům je zde
vrácena kauce.

Koordinace a záštita projektu
Bára Uhlíková a Richard Nevšímal
Hlavní koordinátoři koncepce a obsahu
Pavla Nekvapilová a Lucie Wohlrábová
Další participace
kolektiv IAESTE VŠCHT Praha, PKC a Tutoři
Grafický design marathonstudio.cz
Fotografie fotoarchiv VŠCHT Praha
Memes Volná díla neznámých autorů,
zaslaná studenty VŠCHT Praha
Rok vydání 2020 Číslo vydání 1.

