Správa kolejí a menz MU informuje studenty na kolejích
o změnách týkajících se slev na kolejném
a možnosti návratu na koleje od 24. 4. 2020
V návaznosti na mimořádná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocněním COVID-19 vydaná
vládou ke dni 23. 4. 2020 umožňujeme návrat studentů zpět na koleje a ukončujeme platnost 70%
slevy na kolejném ke dni 19. 5. 2020 za podmínek uvedených níže.
1. Studenti, kteří v uvedeném období na kolejích fyzicky nebydlí, ale mají platnou ubytovací
smlouvu a technické odhlášení, začínají platit kolejné v plné výši dnem nástupu na koleje (po
24. 4. 2020).
2. Studenti, kteří nebudou fyzicky přítomni na kolejích po 19. 5. 2020 a mají technické odhlášení,
začínají platit kolejné v plné výši od 19. 5. 2020 včetně.
3. Studenti, kteří na kolejích fyzicky bydlí, ale současně jsou k datu 2. 4. 2020 registrováni jako
dobrovolníci MU a jsou aktivně zapojeni do dobrovolnické činnosti podle seznamu Krizového
operačního centra, začínají platit kolejné v plné výši od 19. 5. 2020 včetně.
Podmínky možnosti návratu ubytovaných na koleje:
1. Pro postup při ubytování není rozhodující národnost nebo státní příslušnost studenta, ale
místo, odkud přijíždí.
2. Studenti přijíždějící z ČR mohou přijet na koleje kdykoliv a řádně se nahlásit na recepci, kde jim
bude zrušeno technické odhlášení a kolejné od doby ubytování bude účtováno v plné výši.
3. Studenti přijíždějící z ČR, kteří nemají pobyt na kolejích, ale budou chtít využít ubytování na
kolejích, si řádně požádají o ubytování a kolejné od doby ubytování bude účtováno v plné výši.
4. Studenti přijíždějící ze SR, Německa, Polska nebo Rakouska mohou přijet od 24. 4. 2020 a řádně
se nahlásit recepci, kde jim bude zrušeno technické odhlášení. Studenti, kteří při ubytování
předloží na recepci potvrzení o absolvování testu ne starší, než 4 dny, nemají striktní omezení,
musí však respektovat větší zákaz volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od vstupu na
území ČR. Studenti, kteří nepředloží potvrzení, musí dodržovat po dobu 14 dní režim
karantény. Pokud v této době bude mít student negativní test, bude karanténa zrušena.
5. Studenti přijíždějící ze SR, Německa, Polska nebo Rakouska, kteří nemají pobyt na kolejích, ale
budou chtít využít ubytování na kolejích, si řádně požádají o ubytování a kolejné od doby
ubytování bude účtováno v plné výši. Ohledně příjezdu a ubytování se postupuje podle bodu
4.
6. Studenti přijíždějící z jiných zemí, kteří jsou technicky odhlášeni z kolejí, budou po dobu
karantény ubytováni ve středisku UC Šlapanice. O ubytování si požádají emailem na adrese
pavlicova@skm.muni.cz a bude jim účtováno kolejné dle příslušné koleje v plné výši od
začátku jejich nástupu na UC Šlapanice.
7. Studenti, přijíždějící z jiných zemí, kteří nemají ubytování na kolejích a budou o to žádat, budou
po dobu karantény ubytováni ve středisku UC Šlapanice. O ubytování si požádají emailem na
adrese pavlicova@skm.muni.cz a bude jim účtováno ubytování dle zvýhodněného ceníku UC
Šlapanice tzn. 500,- Kč/noc a den.
8. Karanténa je preventivní režim určený zdravým osobám. Student v karanténě není pro nikoho
nebezpečný a jeho pobyt na kolejích nepředstavuje pro ostatní ubytované nebo pro personál
přímé riziko. Karanténa znamená pouze omezení pohybu a styku s ostatními osobami na
nezbytně nutnou míru a potřebu dodržovat hygienické postupy. Student v karanténě může být
ubytován i na pokoji i se studentem, který v karanténě není. V takovém případě je třeba pouze
dodržovat pravidla a doporučení platící pro karanténu osob ve společné domácnosti – viz
http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu
V Brně, 24. dubna 2020

