Zápis z 43. zasedání Rady Kolejí il menz.
12.02.2014
Přítomni: členové:Alice Tejkalová, Pavel Vojáček, Miroslav Makajev, Jan Šimek,
Jakub Jeřábek' Jan Švadlenka, Jakub Velkoborský; hosté: Ing. Jiří Macoun (ředitel
KaM), Mgr. Miroslava Hurdová (ÚUS KaM), Marek Lukáš 1Úss rav;
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisů
3. Přístupnost kolejí z hlediska barierovosti
4. Způsoby a moŽnosti zabezpeěeni přístupu do kolejí ve správě KaM
5. Prezentace a diskuze nad provedenými arleilýzanlj stravovacích a ubýovacích
sluŽeb
6. Způsob přepočtu koeficientu za délku ubytovríní
7. Ruzné
a. ''Studentský klub Praha-Berlín'' na koleji Švehlova
Pruběh jednríní:

1.

2.

3.

4.

Schválení programu
a. Program zaseďÍní byl schvrílen tichým souhlasem
Schválení zápistl
a. Schviílenízátpisu z 39. zasedéní
i. Usnesení: ,,Rada KaM schvaluje zápís ze 39. zaseďání v
předloŽeném znění." Hlasování: 5 -0- ]
Schválení
zápisu z 40. zasedéní
b.
i. Usnesení: ,'Rada KaM schvaluje zálpts ze 40- zasediínív
předloženém znětrj." Hlas ování : 4 -0 - 2
c. Schválení zápísuz 4l. zasedéní
i. Usnesení: ,,Rada KaM schvaluje zápís ze 4l. zaseďéní v
předloženém znění." Hlasování: 4-0-2
d. Schválení zápisu z 42. Zasedémí
i. Usnesení: ,,Rada KaM schvaluje zápis ze 42. zasedání ve znění
předloŽených změn." Hlasovóní: 4-0-0
kolejí
z hlediska bariérovosti
Přístupnost
a. Rada obdrŽela seznam bezbanéroých lůŽek která jsou k dispozici
v rámci KaM pro ubytování studentu se zvláštními potřebami. Celkem
je k dispozici 16 bezbariéroqých lůžek.
b. Momentálně není kapacita těchto lůŽek vyčerpána.
c. Dle dispozic každékoleje je tato ubytovací kapacita zpřístupněna
speciálními vchody nebo se potlžívá běžných vstupů.
d. Na celé UK je cca 250 studentu se speciálními potřebami z nich cca
několik desíte vyŽaduje bezbariérovépřístupy. V případě pořtebyjsou
KaM připraveny dobudovat futo specifickou kapacitu v rrímci koleje
JižníMěsto.
Způsoby a moŽnosti zabezpeěení přístupu do kolejí ve správě KaM
a. Dle nrízoru vedení KaM nejsou turnikety (prezentované na minulém
zasedání) jediným možným řešením. otézka je širšía vyŽaduje
specifický přístup ke kďdému objektu ve správě KaM.

b.

Kzabezpeěení objektu je alternativně moŽno vyr:žítvstupu na karty

(ideálně dvojce dveří) v kombinaci

s

kamerovým systémem

vybaveným zénnamem.
Rada KaM doporučuje řediteli KaM přijmout následující opatření:
i. Vytipovat moŽná řešení s ohledem na provozní a stavební
specifika daných kolejí (edem nebo dva vchody, umístění
kamerového systému, ...).
ii. Vydefinovat jaký je cílr zavedení těchto opatření na jednotlivýh
kolejích (akého efektu je třeba dosáhnout)
iii. Zjistit nénor ubytovaných na nawŽené opatření a s tím
soouvisej ícízměny v provozu.
iv. Provést kroky ke zjištěnífinančnínaročnosti takoqich opatření
v. Zvažit vhodnost vývoření centrálního bezpečnostního
pulfir/místa v rámci KaM.
d. Rada KaM dále konstatuje, že v rámci řešené problematiky je třeba
zvážit téžnutnou změnu vnitřních pravidel, vypracoviíní obecné
bezpečnostnípolitiky, zvžňítnastavení současného systému v rámci
případných sankcí za porušení řádů a současný způsob řešení škod
spáchaných ub1tovanými včetně jejich vymráhríní.
Prezentace a diskuze nad provedenými analýzallrri stravovacích a ubytovacích
služeb
a. Proběhla prezentace a popis metodiky hodnocení menz. Ředitel KaM
požádaL o směrování případnýchdotazi k metodice na něj.
b. Aktuálně prováděná opatření
i. V rrímci principu zachováni rozsahu poskýovaných služeb se
provádí tipoviání vývařoven které je možno transformovat na
výdejny.
1. V riímci nově provozovaných výdejen dojde k rozšíření
poskýovaných služeb o doplňkový dovar minute.
ii. Plánované rekonstrukce
1. Přípraav rekonstrukce menzy Právnická
2. Rekonstrukce výdejny Kamzíkova a rozšířeníklientely
o studenty a další
Rychlá
opatření
v menzách s realizací leden - červen 2014
c.
i. Čistota provozů
ii. Informace o tabízených službách
iii. Jednotné označeniprovozů
iv. Doplnění a obnova inventaře menz' nové jednotné ošacení
personálu
v. Nové marketingové akce (speciální dle období)
vi. Vlastní výroba - nové výrobky studené kuchyně, sladké
dezerty, rozpékanépečivo
vii. Školení,úprava provozů
viii. Rozšířeníprovozní doby menz po-čt: 10:45 _ 14:30, pá 10:45 _

c.

5.

d.

e.

f.

14:00

V rámci stravovacích a ubytovacích provozů bude soustavně prováden
mystery shopping.
Proběhla prezentace metodiky a výsledky auditu kolejí.
Aktuálně prováděná opatření
i. optimalizace výnosů a niíkladů,příprava podrobného

6.
7.

finančníhoplrínu na rok 2014.
ii. Jednotné značeníprovoyů ve správě KaM
iii. Zaměstnanci budou nově nosit jmenovky za účelemsníŽení
anonymity vůčiubyovaným.
iv. Příprava systému dobrovolného hodnocení zaměstnanců,
mystery shoping.
v. Příprava systému hodnocení kvality poskýovaných služeb.
vi. Instalace bezdrátového přísfupu k internetu do studoven a
společenských prostor KaM.
vii. Příprava a implementace centrálního HelpDesku, úpravy
systému CRPP (ayzkové mutace, více user friendly).
viii. optimalizace a zefektirmění jednotlivych komunikaěních
kanálů mezi KaM a ubyovanými.
Způsob přepočtu koeficierrtu za dólku ubytovríní
a. Podle informací je koeficient upravující cenu za jeden lůžkodendle
délky ubytovríní poěítán pruběŽne. Na konci ubytovríní pak dochází
k ťrnálnímu výpočtu ceny dle skutečně odbydlené doby.
Ruzné
a. ''Studentský klub Praha-Berlín'' na koleji Švehlova
i. Rada byla informována o situaci na koleji Švehlovakterá se
týkala společenskémístnosti. Tato byla zřejmě pouŽívrína
jiným způsobem než kteý předpokládala dohoda mezi KaM a
zástupci ubytovaných (Kolejní radou).
ii. Podle dostupných informací byla situace na koleji narovniína a
v následujícím období bude podrobně monitorována.
b. Dalšízasedání Rady KaM 05.03.2014 od 16:30
i. Seznam otéuek do ankety k pruzkumu v riímci bezpečnostní
koncepce
ii. Dodatek ke smlouvě o pronájmu (kryt Co Hostivď)
iii. Způsob práce s ,,budoucí volnou kapacitou"
iv. RůZné
1. Představení materiálu náwhujícího budoucí kroky
v rámci ubyovacích kapacit ve správě KaM
Zapsal: Jan Šimek

