
 

 
 

 

Pokyny pro nástup na ubytování na koleje  MU 
pro akademický rok 2021 / 2022 – zahraniční studenti vč. studentů ze 

Slovenské republiky – platnost od 31.8.2021 
 

Pro nástup na koleje jsou vyhlášeny následující termíny: 

09.09.2021 08:00 – 19:00 hod. 
10.09.2021 08:00 – 19:00 hod. 
11.09.2021      08:00 – 19:00 hod. 
12.09.2021      08:00 – 19:00 hod. 

Na kolejích bez non-stop recepční služby je ubytování mimo vyhlášené dny nástupu možné takto: 
kolej Tvrdého, kolej Klácelova, kolej nám. Míru, kolej Mánesova: 
pracovní dny: 08:00 – 15:00 hod. – ubytovatelka, 19:00 – 07:00 hod. – recepce 
sobota + neděle: 19:00 – 07:00 hod. – recepce 
 
Pokud má student uzavřenou smlouvu s dřívějším začátkem rezervace než jsou vyhlášené hlavní nástupy, 
nastupuje dle své Smlouvy o ubytování. 

 
Student, který řádně uzavřel Smlouvu o ubytování a zaplatil rezervační kauci, má lůžko rezervované do 

30.9.2021.  

Jestliže student nezruší rezervaci do 30.9.2021 nebo se neubytuje ve výše uvedených termínech bez písemné 

omluvy, ubytovací smlouva zaniká a rezervační kauce propadá. 

U všech rezervací se kolejné platí ode dne sjednaného zahájení ubytování dle Smlouvy o ubytování. 

Při nástupu na ubytování  je student povinen předložit doklad totožnosti (OP, pas), ISIC kartu (studenti 1. 
ročníku/výměnní studenti mohou ISIC doložit dodatečně), vyplnit a podepsat registrační kartu, vyplnit Žádost 
o připojení elektrického zařízení, převzít formulář k Převzetí pokoje, zkontrolovat pokoj, případné závady a 
nedostatky do tohoto formuláře zapsat a vrátit zpět ubytovatelce/ubytovateli nebo na recepci. 
 
Lůžkoviny nejsou z hygienických důvodů součástí vybavenosti pokoje. Studenti si mohou dovézt vlastní 
lůžkoviny nebo si je po příjezdu mohou na kolejích koupit, cena 600,- Kč (peřina, polštář, prostěradlo, 
povlečení). 
 

Zahraniční student dále předkládá Certifikát o plném očkování  - Uznávání certifikátů o provedeném 
očkování z jiných zemí – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)  (pouze v češtině, využijte Google 
Translate (v Chromu) k anglické verzi).  
a dále Příjezdový formulář  
Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz) 
 
Student dále musí před zahájením ubytování prokázat, že:  
• byl plně očkován (14 dnů od poslední dávky),  
• prodělal laboratorně potvrzení covid-19, 
• absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo absolvoval  

nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, 

• nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou) případně se prokáže rychlým 
antigenním testem za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 
24 hodinami, testy jsou k dispozici k zakoupení na každé recepci. 
  

https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/
https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/
https://plf.uzis.cz/


Výše uvedené je nutno prokazovat každých 7 dnů (vyjma očkování a prodělání covid-19, které se dle opatření 
prokazuje pouze jednou před zahájením ubytování). 
 
STUDENT MÁ POVINNOST ZADAT CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ A VÝSLEDKY TESTŮ DO IS MUNI! 
APLIKACE  IS MUNI PRO ZADÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ BUDE OTEVŘENA OD 31.8.2021. 
 
  
V případě, že student výše uvedené neprokáže, není mu umožněn vstup do ubytovacího zařízení. 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf 

 
 
 

Podmínky pro ubytování po vstupu do ČR: 
 
Podmínky pro ubytování jsou upraveny podle kategorie zemí, na které se při příjezdu do ČR vážou příslušná 
protiepidemická opatření: 
 
zelená kategorie – před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dnů po vstupu antigenní nebo PCR test 
 
oranžová kategorie – před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dnů po vstupu antigenní nebo PCR 
test 
 
červená + tmavě červená kategorie – povinnost podstoupit po příjezdu do ČR PCR test a to nejdříve 5.den, 
do té doby je nutné zůstat v samoizolaci 
 
černá kategorie – povinnost podstoupit před příjezdem do ČR PCR test, po příjezdu do ČR setrvat 10 dní 
v samoizolaci zakončené negativním PCR testem 

Coronavirus - Information of MoI - Ministry of the interior of the Czech Republic (mvcr.cz) 

Information for Students | Masaryk University (muni.cz) 
 
Podmínky testování a samoizolace se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování nebo těch, 
které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění Covid-19.  
 
SAMOIZOLACI STUDENT ABSOLVUJE NA POKOJI, KTERÝ MÁ REZERVOVANÝ. 
 

pravidla samoizolace:       

samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:     

a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,   
b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních  
     a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot 

c) akutních cest do zdravotnických zařízení     

e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí    

f) pohřbů       
 
 
 
Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví  https://koronavirus.mzcr.cz/ a 
Ministerstva zahraniční Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz) 
 

pro další informace prosím kontaktujte ubytovani@skm.muni.cz 

V Brně dne 25.8.2021 
Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu 
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