Informace k nástupu studentů v případě karanténního ubytování – UC Šlapnice
Ubytování:
• Středisko Šlapanice je určeno výhradně pro studenty nebo zaměstnance, kteří při příjezdu
musejí nastoupit dle nařízení KHS karanténu, pokud si nezajistí test na COVID 19.
• UC Šlapanice neslouží jako ubytování pro nemocné.
• Ubytování pro karanténu je zajištěno výhradně v UC Šlapanice.
• Nástup na ubytování: pondělí – pátek 8:00 – 16:00 (jiný termín a čas není možný).
• Na UC Šlapanice je pouze správce, který vydá dle informací od paní Pavlicové klíče od
pokoje. Není přítomna žádná jiná služba.
Kontaktní osoba pro oznámení nástupu do UC Šlapanice na karanténu: Renata Pavlicová,
email pavlicova@skm.muni.cz
• Pokud student/zaměstnanec onemocní, zůstává na svém původním pokoji v karanténě, je
nutné zavolat lékaře – tel. 112 (je možné i cizojazyčně) nebo tel. 155, který určí postup.
Pokud student nebo zaměstnanec bude pozitivní na COVID 19, bude další postup řídit KHS
ve spolupráci s SKM.
• Informace o příjezdech a komunikaci se studenty a zaměstnanci zajišťují příslušné fakulty,
personální oddělení nebo CZS, kteří zaštiťují služby pro zahraniční studenty nebo
zaměstnance.
• Pro případné informace je k dispozici 24 hodinová linka na recepci koleje Vinařská –
549 492 713, na které zaměstnanci hovoří anglicky.
Zajištění testování na COVID 19
FN Brno – Bohunice
Jihlavská 20
Brno 625 00
Kontaktní telefon: 532 231 111
https://www.fnbrno.cz/testovani-na-koronavirus-ve-fn-brno-a-rezervacni-system/t6852
https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19.
Poliklinika Lesná Brno (RAPID TEST) – jen pracovní dny
Laboratoř MeDiLa v přízemí
Adresa: Halasovo náměstí 1, 638 00 Brno-sever
Telefon: 800 111 210
Indikace: ANO
Samoplátce: ANO
Drive-in: NE
Web: https://www.mojemedila.cz/p-101/vysetreni-na-protilatky-covid-19

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.
Adresa: Rokycanova 4437/5, 615 00 Brno
Telefon: 606 278 423
Indikace: NE
Samoplátce: ANO
Drive-in: NE
Provozní doba: objednání předem prostřednictvím: www.e-gene.cz
Web: https://www.e-gene.cz/testovani-na-covid19.html

IFCOR Poliklinika Dobrovského
Objednáni: Před samotným odběrem je nutné se telefonicky objednat v časech od 08:00 do
10:30 nebo od 13:00 do 15:00.
Odběrové místo: Poliklinika Dobrovského 23, Brno
Tel: 541 425 217
Časy pro odběry: PO - PÁ: 11:00 – 13:00
http://www.ifcor.cz/coronavirus.php

Cytogenetická laboratoř Brno, Veveří
Veveří 39
602 00 Brno
Telefon:: 545 247 489:: 545 247 489
https://covid-4035.rostiapp.cz/zadanka_online/

Adresa a možnost dopravy:
• Nádražní 465/58, 664 51 Šlapanice.
• Spojení od Hlavního nádraží v Brně trolejbusem č. 31 na konečnou zastávku (Kalvodova) ve
Šlapanicích, potom chůze na UC Šlapanice cca 5 min. Doba jízdy cca 25 minut. Pozor, pro
jízdu trolejbusem nutno zakoupit jízdenku platnou na 3 pásma.
• Taxi: tel.14011 (taxi s rouškou), tel. 14014 (taxi s rouškou bez čekání).
Úhrada kolejného:
• Pokud má student nebo zaměstnanec MUNI uhrazenou rezervační kauci a podepsanou
smlouvu o ubytování, v UC Šlapanice nehradí nic, kolejné je účtováno jako na původně
rezervované koleji, platba kolejného jde přes SUPO.
• Pokud student nebo zaměstnanec MUNI bude požadovat samostatný pokoj, zaplatí danou
cenu dle příslušné koleje za každé neobsazené lůžko.
• Pokud student nebo zaměstnanec MUNI nemá rezervaci a požaduje ubytování, je možnost
zajištění ubytování dle dostupnosti opět na mailové adrese pavlicova@skm.muni.cz.
• Hradí denní sazbu 500,- Kč/osoba/noc při příjezdu v hotovosti na počet nocí, které bude
požadovat, pokud bude chtít samostatný pokoj, hradí i druhé neobsazené lůžko na pokoji za
stejnou cenu.
• Pokud student nemá uhrazenou rezervační kauci a podepsanou smlouvu, musí před
nástupem kontaktovat emailem kontaktní osobu (Renata Pavlicová) na email
pavlicova@skm.muni.cz a následně obdrží pokyn pro elektronický podpis smlouvy o
ubytování v ISKaM a odkaz na úhradu kauce přes platební bránu v SUPO:

Stravování:
• SKM nezajišťuje dovoz jídel.
• Student nebo zaměstnanec MUNI v karanténě může využít služeb rozvozu jídla i nákupu
potravin s dovozem na místo, dodání léků nebo drogistického zboží na místo na níže
uvedených webových adresách.

•
•
•

Možnost dovozu potravin vč. léků: https://www.rohlik.cz/stranka/doprava,
http://www.rozvozpotravin.cz/, https://itesco.cz/
Nebo léky www.brnenskalekarna.cz s rozvozem do druhého dne.
Možnost dovozu jídla: https://www.damejidlo.cz/city/brno,
https://www.damejidlo.cz/city/brno, http://www.la-patas.cz/

Obecné informace:
• K dispozici je pračka a prášek na praní – vše bez poplatku.
• Jsou k dispozici deky, polštáře, prostěradla a povlečení a jejich výměna po odchodu
ubytovaného.
• Je zajištěna dezinfekce u správce objektu v úředních hodinách.
• U správce objektu jsou na vyžádání v úředních hodinách k dispozici teploměry.
• Není k dispozici internetové připojení.
• Není k dispozici osoba, která by zajišťovala nákupy ani jiné služby.
Doporučené věci s sebou:
• Potřeby pro hygienu, mýdla, šampony, zubní pasta, kartáček na zuby, ručníky.
• Nutné léky dle denní potřeby.
• Dostatek oblečení.
• České peníze v hotovosti + platební kartu
Doplňující informace – Šlapanice:
• Supermarket Albert – Nádražní 9 – 419 m
• Bankomat Komerční banky – Nádražní 9 – 419 m
• Bankomat Česká spořitelna – Masarykovo náměstí 17 – 877 m
• Lékárna Na náměstí, Masarykovo náměstí 8 – 851m

