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Rozhodnutí rektora č 12R/2022
HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ NA KOLEJÍCH
V souladu se směrnicí rektora č. 39R/2011 Zásady ubytování studentů a provozní a ubytovací
řád ve znění pozdějších dodatků
stanovuji
pro akademický rok 2022/2023 následující harmonogram ubytování studentů na kolejích:
- od 2.5.2022 do 20.5.2022 podají studenti vyšších ročníků elektronicky na webových
stránkách www.skm.zcu.cz – ISKAM - žádosti o ubytování nebo zadáním adresy
http://iskam-web.zcu.cz/. Pro schválení žádosti je nutné mít zaplacenou rezervační kauci
ve výši 2500,- Kč.
- do 20.5.2022 studenti ZTP, ZTP/P, oboustranně osiřelí a zahraniční, předají elektronicky
(mailem) potvrzení o těchto skutečnostech SKM nebo vedoucím kolejí
- od 27.5.2022 si studenti ověří aktuální stav žádosti na webových stránkách
www.skm.zcu.cz – ISKAM, žádosti o ubytování, nebo na adrese: http://iskam- web.zcu.cz/
- od 27.5.2022 do 31.5.2022 mohou studenti, kterým nebylo vyhověno, podat odvolání
elektronicky (mailem) vedoucím kolejí
- od 1.6.2022, 11:00 hod. do 29.6.2022, 23:59 hod. provedou studenti vyšších ročníků
rezervaci lůžek prostřednictvím www.skm.zcu.cz, ISKAM (nebo na http://iskameb.zcu.cz/). Při rezervaci lůžka je nutné zároveň elektronicky podepsat (výjimečně osobně
u vedoucí zvolené koleje) smlouvu o ubytování pro akademický rok 2022/2023
prostřednictvím www.skm.zcu.cz, ISKAM, (http://iskam-web.zcu.cz/ ) nejpozději do
29.6.2022 včetně.
- pokud bude provedena rezervace a nebude elektronicky (výjimečně u vedoucí
koleje) podepsaná smlouva, rezervace se 30.6.2022 stává neplatnou, z kauce se
strhne poplatek za nevyužití ubytování ve výši 300,- Kč
- pokud bude žádost uspokojena a nebude ze strany studenta provedena rezervace
lůžka, strhne se z kauce poplatek za nevyužití ubytování ve výši 300,- Kč
- pokud bude provedena rezervace s podepsanou smlouvou a student nenastoupí
do začátku akademického roku, rezervační kauce propadá ve prospěch SKM
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Rezervační kauce bude v den ubytování převedena na ubytovací kauci.
Ubytovací kauce, případně její část, bude studentům po ukončení ubytování vrácena po
podání žádosti.
Pro společné ubytování muže a ženy kontaktují studenti vedoucí zvolené koleje.
Rezervace od 1.6.2022, 11:00 hod. do 7.6.2022, 23:59 hod. lze učinit rezervaci pouze na
stávající lůžko, na jakém je student ubytován v akademickém roce 2021/2022.
- od 1.7.2022 do 27.7.2022 podají studenti prvních ročníků elektronicky na webových
stránkách www.skm.zcu.cz – ISKAM, žádosti o ubytování (nebo zadáním adresy
http://iskam-web.zcu.cz/). Pro schválení žádosti je nutné zaplatit rezervační kauci ve výši
2500,- Kč.
- do 27.7.2022 studenti ZTP, ZTP/P, oboustranně osiřelí a zahraniční, předají elektronicky
(mailem) potvrzení o těchto skutečnostech vedoucím kolejí
- od 3.8.2022 si studenti ověří aktuální stav žádosti na webových stránkách www.skm.zcu.cz
– ISKAM, žádosti o ubytování, (nebo na http://iskam-web.zcu.cz/)
- od 3.8.2022 do 6.8.2022 mohou studenti, kterým nebylo vyhověno v žádosti, podat
odvolání elektronicky (mailem) vedoucím kolejí
- od 4.8.2022, 11:00 hod. do 23.8.2022, 23:59 hod. provedou studenti prvních ročníků
rezervaci lůžek prostřednictvím www.skm.zcu.cz, ISKAM (nebo na http://iskamweb.zcu.cz/). Při rezervaci lůžka je nutné elektronicky podepsat (výjimečně osobně u
vedoucí zvolené koleje) smlouvu o ubytování pro akademický rok 2022/2023 (od 1.9.2022
do 30.6.2023) prostřednictvím www.skm.zcu.cz, ISKAM
- (http://iskam-web.zcu.cz/) nejpozději do 23.8.2022 včetně.
- pokud bude provedena rezervace a nebude elektronicky (výjimečně u vedoucí
koleje) podepsaná smlouva, rezervace se 24.8.2022 stává neplatnou, z kauce se
strhne poplatek za nevyužití ubytování ve výši 300,- Kč
- pokud bude žádost uspokojena a nebude ze strany studenta provedena rezervace
lůžka, strhne se z kauce poplatek za nevyužití ubytování ve výši 300,- Kč
- pokud bude provedena rezervace s podepsanou smlouvou a student nenastoupí
do začátku akademického roku, rezervační kauce propadá ve prospěch SKM
Rezervační kauce bude v den ubytování převedena na ubytovací kauci.
Ubytovací kauce, případně její část, bude studentům po ukončení ubytování vrácena po
podání žádosti.
Pro společné ubytování muže a ženy kontaktují studenti vedoucí zvolené koleje.
- od 24.8.2022, 11:00 hod. provádí SKM volné ubytování z kapacit nevyužitých studenty.
Veškeré informace budou zveřejněny na www.skm.zcu.cz.
Rozhodnutí rektora č. 7R/2021 se zrušuje.
doc. Dr.RNDr. Miroslav Holeček
Rozdělovník
- Kolegium rektora
- Kolegium kvestora
Vyřizuje: SKM, tel. 377 634 850
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