Směrnice mini >torstvo školství : kultury
11. Zásady prc zvýšení péče o absolventy vysokých a středních
odberných akci
Cj. 4758/66-111
Dne 20. lodna 1966
Referent: S.Janoušek - telefon 53-16-51, 1. 228
u. Pejš-yá - 1. 557
Ministerstv školství a kultury vy:1 ává , - 11c § 16 vl. noř. č. 16/1963
3b. a po"l usnesení virdy ze dne'7. července 1965 č. 316 po dohodě
se zúčostn.nýrni org-'ny tyto zásady pro zvýš ..ní péče o ibaolventy vysokých škol o středních
1b orných škol:
1. Podniky, národní výbory a jiné organizace (dále jen "organizace"),
které přijímají absolventy vysokých a středních odborných škol (dále
jen "škol"), udržují Stálý sty.: se školami, o*kud absolventi přicházejí a věnují už během. studia pozornost tezi studujícím., kteří by
ř.eli po ukončení a tu'"i a u nich nastoupit. Organizace poskytují studujícím závodní a krajské stipendia podle platných sniž r ni c zejména
tím, kde je nutné zvýšit hmotný žájem absolventů o dané pracoviště
a umožňují studentům vysokých škol. oby konali předľiplonní praxi
a připravili si diplomní oráči na pracovištích, kde mají po ukončení
studio pracovat; rovněž umožňují žékům stře-dnícn odborných škol
absolvovat no těchto arac^vištích po skončení třotíhe ročníku studia
povinnou praxi.
2. V předposledním popř. v posledním roce studia uzavírají organizace
se studujícími dohodu -> s jo Indní pracovního poměru (§ 6 a vládního
nařízení č. 16/1963 Sb. ve znění vl. noř. č. 74/1965 3b.); v ní se
uvede okruh čiriností, kterd přicházejí pro absolventy v úvahu po
skončení nástupní praxe a jež musí odpovídat' dosaženému vzdělání.
Po ukončení studio uzavírá absolvent s organizací písemně pracovní
smlouvu, ktorá vedlo obecných náležitostí (§ 29, odst. 1 Zákoníku
práce) musí obsahoval
i údaj o funkci, kterou.mé absolvent po skorčení nástupní praxe zastávat a údaj o ubytovaní. Současně vodnicí
organizace nebo procovník jím pověřený projedná, s absolventem plán
jeho nástupní oroxo, který prosněj vypracoval v součinnosti se závodním výborem dOH o organizací GSM pracoviště. Plán nástupní proxe
mu o í obsahovot úda je o:
- délce a obsahu nástupní praxe
- době manuální práce, má-li ji absolvent výjimečně konat
způs bu a rozsahu teoreticko přípravy (seznam literatury, provozních
předpisů, výrobně technických zpráv • #jiných materiálů, které
. má pro 3 tu d ov a t)
- druhu práce, která přichází pro. absolventa v úvahu po skončení
nástupní praxe
- platcvěm zařazení po "'obu nástupní praxe
- pracovištích, kterými absolvent za nástupní praxe projde
- -jné-na pracovníků, kteří budou za průběh praxe odpovídat (vedoucí
organizace, konzultant, vedoucí jednotlivých.prae^višt, jimiž
absolvent projde).
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- 2Písemné vyhotovení plánu oblrží do 15 "nů po svém nástupu absolvent, dále vedoucí útvaru, '1o kterého je absolvent zařazován n útvar
výchovy ká^rů. Plán lze - vyžaduje-li to průběh nrstupní praxe - dohodou zpřesňovat.
3 o 0rganizr.ee je povinna zajistit absolventovi - postrádá-li je i přiměřené ubytovaní 3 stravování a pomáhá au i při řešení jehc
rodinných problémů (např. při umístění dětí v jestlích, mateřských
školách, při zaměstnávání manželky 1 pod.).
4. V orvém obrlobí praxe na základním pracovišti - t j. za nástupní praxe
- jsou absolventi zařazováni na taková pracoviště, kde mají možnost
získat zkušenosti a znalosti potřebné pro '""'ruh práce, jíš mají po
skončení nástupní oraxe zastávat; v tomto období se seznamují s budoucím pracovištěm a *61e 3 těmi pracovišti, s nimiž budou ve svých
funkcích spolupracovat a projdou tedy postupně několika odbornými
pracovišti. Absolventi mohou však být již za nástupní praxe zařazeni
na jediné pracoviště.
Během nástupní praxe procházejí absolventi - je-li to nutné - teoretickou přípravou (např. kursy o ekonomice podniku, výrobní technici, bezpečnosti práce a pod.).
5. Manuální práci lze požadovat od absolventů vysokých škol během
nástupní praxe jen výjimečně a to po dobu nezbytně nutnou a jen
v případě, že jde o seznámení se složitými mechanismy, jejichž
funkci neměl absolvent možnost poznat v arůběhu studie. Absolventi
středních odborných škol mohou být během nástupní praxe přiděleni
k výkonu manuálních prací souvisejících s jejich dalším výcvikem
(dílenský výcvik, provozně technický výcvik a. pod.) jen pokud
je to nezbytně nutné k výkonu funkcí, pro něž byli školeni.
6. Nástupní praxe trvá 6 - 1 2 měsíců. Její délku v tomto rozmezí
stanoví v jednotlivých případech vedoucí organizace nebo jím pověřený pracovník, který přitom přihlédne k povaze funkce, jež
přichází po skončení nástupní proxe pro absolventa v úvahu, osobním
vlastnostem absolventa i k prospěchu, který ^osáhl ve Škole. Ve
výjimečných případech lze nástupní praxi snížit pod dolní hranici
nebo i prominut, prošel-li absolvent před studiem odbornou praxí
takové úrovně, že další zapracování není nutné, nebo tehdy, k^yž
vzhledem k významu, složitosti a odpovědnosti funkce není třeba
dalšího zapracování a příslušné kvalifikační předpisy pro její
zastávaní odborné praxe nevyžadují. Při stanovení doby pobytu
na jednotlivých pracovištích bude přihlédnuto k předchozí praxi,
kterou absolvent nabyl před započetím nebo během studia. V průběhu
umistovacího řízení ozn'mí školy organizacím případy, kdy jsou
pro zkrácení nástupní praxe zvláštní důvody.
7. Absolventi studijního oboru matematika, určení pro pracoviště,
kde nemají zajištěno získání širší praxe v praktickém používání
matematiky, mají hýt nejprve po dokončení vysoké Školy vysláni
organizací, s kterou uzavřeli pracovní smlouvu, na 1 - 2 roky
na studijní pobyt no pracoviště dobře vybavené matematickými
kádry a schopné je připravit pro práci na pracovištích, pro která
jsou určeni. Místo studijního pobytu mohou být podle okolností přijati do přechodného pracovního poměru na zaučujícím pracovišti.
Podle možností budou podle stejné zásady rozmistování taká absolventi
fyziky.
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- 3 8. Za celkový průběh nástupní praxe o .poví":45 ved ruc.í organizace,
který p ř í m u péčí o úspěšné splnění plánu nástupní praxe svěří
zpravi U a kvalifikovanému pracovníku s llouho^obou praxí - konzultantovi. Konzultant poskytuje absolventovi všestrannou pomoc
: spolupracuje s ve'oucíai jednotlivých pracovišt, jiiiž absolvent
prochází; tit- v e'loučí jsou o"povědni zi úspěšný průběh praxe
no jejich pracovišti. Vanoucí organizace nebo.pracovník jím pověřený, konzultant a vedoucí pracoviště, kterým absolvent prošel,
provádí pravidelně po ukončení jednotlivých etap plánu nástupní
praxe pohovor s absolvente a o jejím průběhu a podle jeho výslelku
odstraní případné nedostatky, případně zpřesní n^-bo upraví další
etapy plánu,
S- Úspěšnou práci konzultanta s absolventv závod nuže přiměřenou
formou olměniti.
10. Pokud bule v období nástupní pr^-xe nutno změnit plánované míst©
výkonu práce, může se tak stát jenom za podmínek stanovených
z'ákoníken práce.
11. Absolventi, kteří odcházejí do základní vojenské služby před
ukončením nástupní pr.xe, pokračují v ní po svém návratu.
12. Po ukončení nástupní praxe vedoucí organizace nebo gracovník jím
pověřený a konzultant spolu s^- ZY HOH a organizací GSM za přítomnosti absolventa její průběh zhodnotí a na základě jejího
zhodnocení vypracují .'v •1ohodě.š absolventem plán odborného růstu
•• absolventa na zbývající -blobí tříleté praxe na .základním pracovišti; v tomto plánu st ;n ví, kterými funkceai absolvent postupně orojde a jaké Odborné znalosti má získat, aby mohl.být
co nejdříve, nejpozději však do konac tříleté praxe m záklidním
pracovišti zařazen na funkci odpovídající' jeho vzlělání, jestliže prokázal odpovídající schopnosti a během'praxe se osvědčil.
' 7" případě, kly byla nástupní praxe prominuta', se vypracuje plán
odborného růstu absolventa ihned po jeho nástupu.
13. Jestliže pro výkon funkce, kterou mó absolvent podle své odborné
kvalifikace zastávat, je nutná delší odborná praxe poskytující
mnohostranné zkušenosti, zařazuje se absolvent v období odborného
růstu do funkce asistenta (vysokoškolák) neb"' praktikanta
(středoškolák). Asistenti (praktikanti) pracují pod vedením odborníků, jimž byli přiděleni. V ostatních případech jsou zařazováni přímo do odborných funkcí podia katalogu technickohospodářských
funkcí.
14. V období odborného rustu lze -absolventi ařevést na jinou práci,
resp. přel ižit ho na jiné než plánované místo výkonu práce, jen
z podmínek zákoníku práce.
15. Za splnění plánu odborného rustu odpoví'V vedoucí organizace a
v rozsahu své^působnosti konzultant a vedoucí pracovníci zúčastněných pracovišt.
16. Pro absolventy, kteří nastoupili v organizaci přede diaem nabytí
účinnosti těcht-> zásad, vypracují se plány c "berného růstu na zbývající část praxe na zákla aím pracovišti. Školy udržují styk
s organizacemi, na kterých pracuje větší počet jejich absolventů
a sledují, jak se osvědčují v praxi, zejména jak příprava na škole
odpovídá potřebám praxe.
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- 4 17. Péči o«absolventy z oborů učitelství a zdravotnictví upravují
zvlcáštní předpisy o
18. Jednotlivé resorty vydají v rámci těchto zásad pokyny, ve kterých
přizpůsobí výkon praxe na základní n pracovišti zvláštnostem odvětví,
19. Tyto zásady platí "de dne vyhlášení.

Náměstek ministra školství a kultury
.protf. in". Ir. Ladislav Hanka, v.r.
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Prázdninová činnost československých studentů v zahraničí.
, 28. července odjela do Mongolska na základě dohody mezi UV ÔSM
a UV Revsomolu 60ti čljnná brigáda CSM. Jsou v ní vedle studentů stavebních fakult z Prahy a Bratislavy i učni a mladí dělníci ze stavebních oborů z celé republiky. Brigáda buie po dobu ^vou měsíců pracovat
na výstavbě zdravotního zařízení v Ulan Bataru.
V mimopracovní době je pro brigádníky zajištěn sportovní a kulturní program a setkání s aongolskou mládeží. Brigáda bezesportu přispěje k dalšímu upevnění vztahů mezi oběma našima mládežnickými organizacemi.
X

X

X

M B T
•ijetos již počtvrté js^u u nás organizovány MBT. Celkem je připraveno 5 táborů, ve kterých proběhne 17 turnusů. Dosu n se do nich
přihlásilo více než 300 mladých lidí ze zahraničí.
Zatím skončil úspěšně 1. turnus v MBT Krtiny u Brna, přesto, že
v něm bylo jen málo účastníků pro příliš ranný termín konání. Silněji
je již obsazen 2. turnus, který právě probíhá, stejně jako tábory na
Novém Štrbském plese, ve Vrátné dolině, v Královském poříčí, v Přimdě
na Šumavě, v Mariánské u K. Virů a v Jánských lázních. Tábory jsou organizačně zajištovány Vysokoškolskými obvodními'výbory ČSM v Praze, B r ne,
Bratislavě a Košicích, kom je ložno přímo se obracet v případě záležitostí, týkajících se MBT u nás.
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Letní aktivita komise VŠR UV GSM pro zahraniční studenty a čsl.
stipendisty
Organizací prázdninové činnosti pro zahraniční studenty byla
pověřena celostátně tjriiversita 17. listopadu, která také dostala příslušnou, dotaci. VŠR UV ČSM zajištuje propagaci a nábor na jednotlivé
akce •> přes Vysokoškolské výbory a přes Okresní výbory ČSM v jednotlivých pobytových aístech budeme organizovat tzv. svozrcké programy - besedy, výlety, večery a po 1 . Některých akcí se zúčastní
naši aktivisté, zejména krátkodobých - exkurze, kde se přímo
podílíme na organizaci.
Přehle-1 programu
1. Katedra telešné výchovy USL - putovní a turistický tábor V.Tatry
3 turnusy - srpen,září,
stanový táhor - Hubenov
3 turnusy - červen, červenec
putovní a turistický tábor Krkonoše
1 turnus - září
2» Kulturně výchovný odbor USL
Rekreace -Luhačovice - 4 turnusy, červenec
Rekreace - Mariánské Lázně, - 1 turnus, srpen
Rekreace - Pec p. Sněžkou - 1 turnus, září
Rekreace. - Tatranská Lesná - 1 turnus, září
Rekreace - Horní Smokovec - 1 turnus, červenec, pro absolventy
j-jÍšíio - zdravotnické školení, srpen
samostatné putovní trasy studentských skupin dle výběru
rodinná rekreace - Dobruška, srpen
3. Klub přátelství ve spolupráci s komisí VSR UV ČSM pro ZS
Severní Morava - květen
Slovenský Ráj a Spiš - červen
Severní Cechy - duben
Západní Cechy-Šumava - září
Český ráj — červen
4. MSo - mezinárodní budovatelský tábor - Maďarsko, 10 míst
Kromě uvedených akcí proběhnou ještě drobné akce, např. exkurse
pořádané jednotlivými kluby přátelství a pod.
Zprocováv ' se návrh na setkání představitelů zahraničních Svazů
studentu, studujících v Československu.
Každoroční pořádá komise pro ZS setkání představitelů jednotlivých
svazů. Doporučujeme pozvat předsedy jednotlivých svazů, u větších
svazů přizvat tajemníky. Přizvat představitele všech složek, zabývajících se činností ZS - t.j. zástupce MSS, USL, Klubů přátelství,
VV GSM, Solidarity, MŠK, atd. Seskání udělot formou besedy, před kterou by byl projev představitel j UV ČSM, USL a MSS. Pro čs. stipendisty
stu nu jící v zahrinicí (dSSR, NDR,Polsko) připravuje komise VŠR s odd T
škol o organizací UV ČSM tradiční letní seminář, kteřý se uskuteční koncem srana v Lá/ví u Benešova. Na programu budou informace o současné
práci GSM na úseku vysokých škol,/a mezinárodním stu'}, hnutí, o XIII.
sjezdu KSC a besedy se "členy VŠR UVČSM a pracovníky UV ČSM, MŠK
a University 17» listopadu.
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- 6 ^roně tohotc programu stipendisté si vymení zkušen-sti z prác^
školských organizací Č3M o z řešení problémů ve studiu v zahraničia

x

x

x

Studentské hotely o prázdninách 1966
Během letošní letní turistické sezony, budou opět v orovozu
3TUDdMTSKE HOTELY. Bulou sloužit k ubytování jak vysokoškoláků
(za zlevněnou sazbu) tak i širší veřejnosti.
V letošním roce budou hotely v provozu ve řřech vysokoškolských
centrech a. sice v -^raze, Brně a Bratislavě.
V Praze budô hotel v provozu od 6.7.1966 v koleji Jednota v
Opletalově ulici."Objednávky přijímá VOV ÔSM, Všehrdova ul. 2, Proha 1»
V Brně bude hotel v kaleji Nám. Míru č. 4 - Jiráskova čtvrt a
sice od 10.7. do 10.9.1966. Objednávky přijímá VOV ČSM Brno, Nám.Rudé
armády 2»
V Bratislavě bude hotel v koleji v Bernolákove ul. 3, provoz
začíná 7.7. o končí 26.8.1966. Objednávky přijímá VOV ČSM, Malinovského
č. 30, Bratislava.
Vysokoškoláci obdrží slevu pouze při prokázání toho, že skutečně na vysoké škole studují (studentský průkaz, průkaz GSM, MSS a pod.).
Objednávky, zejména hromadné je třeba zasílat co nejdříve, protože
¡.oř.st míst je omezen.
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Před zohájením dalšího školního reku uveřejňujeme přehledné
s ¿známy studentských časopisů, klubů a soubor. Prosí ne, abyste se
zahájením nového školního ^oku zaslali na adresu Aktuality - oddělení školských organizací UV ČSM, Corkého nám. 24, Pr^ha 1 - veškeré
informace na loplnění, příp. změnu těchto seznamů.
Seznam stuiients kých časopisů:
f
1. Student - týdeník CSM ä VŠR UV ČSM
2„ Echo bratislavských vysokoškoláků - čtrnáctideník VOV Bratislava
3. Inčlex - orgán Mě VŠR CSM v Plzni
4. Větrák - časopis VŠ klubu v Ostravě
5o Universit?- Karlova - Praha, čtrnáctideník studentů a zaměstnanců UK
6. U 66 - Universito J.E.Purkyně Brno, čtrnáctideník
7. Naša universita - Universita Komenského Bratislava
8. FLP revue - Universita Palackého 01 mouc, kulturně politický
měsíčník
9. Spektrum - Universita P.J.Šafaříka Prešov, měsíčník
10 o Reflex - FVL Praha
11. Hej rup - pedagogická fakulta Ústí nad Labem
12. Medik - lékařská fakulta Kosice
13. Mladý právník - právnická fakulta Bratislava
14. Přírodovědec - přírodovědecká fakulta Bratislava
15. KSICHT - filosofická fakulta Praha
16o Halfor - pedagogická fakulta Hradec Králové
17. Hlas - pedagogická fakulta České Budějovice
18. VAR - pedagogické fakulta Brno
15. Technika - VUT Bratislava, týdeník, vydává CV KSS, ZV ROH, FV ČSM
a rektorát
20. Poínohospodár - VŠP Nitra, čtrnáctideník
21. Elixír - VŠCH1 Praha, časopis studentů VŠCKT
22. Spiritus - v VŠCHT Pardubice, časopis CSM při VŠCHT
23. Impuls - VŠZ Praha, časopis studentu VŠZ
24. ^uchar - strojní fakulta Praha
25. Zkrat - elektrotechnická fakulta Praha
26. Signál - elektrotechnická fakulta Poděbrady
27» Elektron - elektrotechnická fakulta Brno
28. Technik - strojní fakulta Brno
29. LEF - lesnická fakulta Brno
30. Ekonom - VŠE Praha
3 1 E k o 66 - VŠE Bratislava
32. Kronika - orgán MěV CSM v Moskvy
33. časopis VAAZ - Brno
časopisy, .jejichž existence, zejména pro příští rok,.1e neověřená:
Mladý pedagog (pedagogická fakulta B, Bystrica)
Probléma (pedagogická fakulta Gottwaldov)
Dopravák (vysoká škola dopravní Žilina)
Strojař (VŠST Liberec)
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Seznam a adresy vysokoškolských klubů
Vysokoškolský 'klub, Gorkého 43, Brno
Vysokoškolský klub, Náměstí.,SR? 11, ^ra tisková
Vysokoškolský klub při VGV CM, Obchodný do™ "Merkur", ul.B.Nemcovej,
Košice
Vysokoškolský klub. Reální v, Ostrava 1
Vysokoškolský klub. Šafaříkova 666, Hradec Králové
Klub 17c listopadu j čtyři Dvory, České Budějovice
Studentský akademický |dub strojařů-, Korlovo nám. 13, Praha 2
Klub "ľľvbcrra" při ?V CSId elektrotechnické fakulty, Technická 1906,Praha 6
Klub VŠT, kolej.G, SUchdol u Prahy
Klub ':3'{ při V33T, Husova 75, -^Iberer
Studeot»ký klub VŠCKT, kolej folabiny, Pardubice
Klub fakulty elektrotechnické, Nejedlého v 3ady 14, Plzeň
Klub fakulty lékařské, Kolárova 19, Plzeň
Vysokoškolský klub U?. Smer ."ílova 6, Olomouc
Klub pri SR Školský domov ;'ľd.Uhra , Bottova 34, Trnava
Študentský klub, Ír i-,,i VĹD, blok 71/509, Žilina
šjtu xnťský klub pri Si. -- VŠLD, Gottwaldova 21, ¿volen
Studentský .dub pri VoP, Leninova ul. Fitra
Studentský klub, Vo .janovského 6i, Prešov

x

x

V současné -"obě probíhá závěrečné jednání mezi UV ČSM, MŠK,
URO 71 ministerstvem financí k y y ó n í "Směrnic pro' zřizování, provozování o financ o ••"'ní /ysokoškclských klubů:!. Po jejich schválení tyto
s mě rn i c a i ia n o d zv e ř ^ j ní m e.
Na všechny vyšší svazácke orgány, včetně VOy ČSM byly zaslány
v Informacích ^ pokynech hospodářského oddělení UV ČSM "Pokyny pro
hospoflářsko-finančo.í oajišfění provozu tchorových základen a klubů
mládeže", platné i proVS kluby. Tyto pokyny v nejbližší ď obJ zašleme
také na adresy vysokoškolských klubů.
N a základě -' hody organizátorů V8 klubů v tírně v r. 1965 VSR
UV C5IÍ -oskvtla^možr&st publikování v 'Aktuoli t-ách" všech námětů
a programů klubu, vhodných pro vzájemnou výměnu. Tento požadavek zopakev li zástupci některých klubů, kteří se sešli v Ostravě. Přes
tento'požadavek jsme však ještě od nikoho neobdrželi konkrétní zprávy,
k eré jsme ochotni zvěř aj nit, případně z nich udělat svéráznou "bursu"
programů klubů* '

V
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- 9 Seznam studentských souborů
získaný na základě našich požadavků a článku v časopisu "Student".
Vysokoškolský umělecký soubor, Řeznická 17, Praha 1
Vysokoškolský soubor Zdeňka Nejedlého při VŠE, Černá 13, ?raha 1
"Divadélko bez opony" studentů DAMU, PIC3, Obecní dům, Nám.Republiky 5,
Praha 1
"Revival club" Michal Pálka, Slunná 10, Praha 6
Divadlo pantomim, Divadlo zvuků a Divadelní studio při VŠ klubu, Gorkého 43,
Brno
Polána, Jiří Vicena, Jarošova 23, Brno
Mládí, Vlastimil Obdržálek, koleje Leninova92, Brno
Cymbálová muzika při záv. výboru R(BH veterinární fakulty, Palackého ul,
Brno
Brněnský vysokoškolský soubor, K3BV, Leninova 34, Brno
Komorní ženský sbor, Pedagogické fakulta, Poříčí 5, Brno
Synkopv, Petr Smějo, Nám. 28. října 25, B r no
Dixilaend, FV ČSM, přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno
Renons - boys^ Josef Hrbáček, Koleje Leninovy 88, Brno
Big-beat, s. Gerný, Kartouzská 2, Brno
Recitační skupina při Pedagog, f kultě, Poříčí 7, Brno
Combet, Josef Slaník, Bartošova čtvrt 3980, Gottwaldov
Technik, ZV ROH Slovenskej vysokej školy technicekj,
Iyan Konečný, Bernolákova 3A-1/4, Bratislava
Divadélko poezie HáeMPé, Ivan Poláček, ŠD, Medické l6,Košice/TERASA
Pěvecký sbor Pedagogická fakulty v H. Králové, Jilemnického 301
Soubory Klubu 17. listopadu, Čtyři Dvory, Česko BudŠjogice
Soubory n3 Pedagogické fakultě v Banskej Bystrici, VSLD Zvolen
VŠD Žilina, lékařská fakulta Martin
Soubory na Pedagogické fakultě, Lékařské fakultě a na Vysoká škole
strojní a elektrotechnické v Plzni
The Spies, VV ČSM VSB, Dvořákova 11, Ostrava 1

Tento seznam studentských souborů, kromě Východoslovenského kraje, Plzně,
Českých Budějovic; a v B r na není zdaleka úplný, věříme však , že^na výše
uvedenou adresu ÚV ČSM i ve vlastním zájmu souborů a výborů ČSM co nejdříve obdržíme přesně seznamy i s popisem činnosti souborů a kroužků
všech zaměření.
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Společné zásady MŠK a ÚV ÔSM pro ubytování studentů a
aspirantů ve vysokoškolských kolejích»

ú _L o -L
Poslání kolejí
Posláním vysokoškolských kolejí je poskytovat studentům vhodné, ubytování a vytvářet přitom optimální podmínky pro úspěšné studium, kulturní a společenský život,
jakož i pro morální a politickou přípravu pro budoucí povolání« Studenti vysokých škol zde žijí v kolektivu, který
si organizuje život v souladu s jejich povinnostmi vůči
společnosti a při naprostém respektování zájmů jednotlivců, pokud nejsou v rozporu se zájmy kolektivu.

Cl.

2

Zásady ubytování v koleji

1/ Znění MoK
Život n a koleji je nutno upravit především tak, aby
zde měli ubytovaní studenti dobré podmínky a klid pro studium. Je povinností ubytovaných studentů, aby čas strávený
v kolejích využívali v náležité míře ke studiu a nerušili
ostatní ubytovaná studenty v práci. Je povinností správy
koleje vytvářet pro studium vhodné podmínky, a to jak vybav¿ním jednotlivých pokojů, tak taká pokud je to nutné,
zařízením některých místností jako studovny, xýsovny a pod,
2/ V koleji je nutné vytvořit dobré podmínky pro společenský a kulturní život ubytovaných. K tomu účelu vyhradí
a zařídí správa koleje vhodné společenské místnosti,
místnosti pro sport a pod. Podle prostorových možností
lze v kolejích většího rozsahu zřídit t.zv. studentské
kavárny nebo kluby. Správy vysokých škol pamatují dále
na vytváření vhodných podmínek pro kulturní a společenský život ubytovaných studentů i v nejbližším okolí koleje ve studentských kulturních září zeních, kinech a pod.
3/ V koleji má být zabezpečen studentům nerušený odpočinek
po celodenní práci. Proto je nutné zachovat v době odpočinku, zejména v nočních hodinách, klid a nerušit ostatní ubytované studenty.
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4/ K povinnostem ubytovaných stuuentů natři pečovat o
vzhled svého pokoje- a nést odpovědnost za jeho stav
a případné poškození. Studenti jsou dále povinni pečovat o čistotu a pořádek ve společných zařízeních
koleje i vlastních pokojích, šetřit jeho zařízení,
dodržovat zásady hygienického režimu, šetřit budovy
kolejí a jejich vybavení a pomáhat tak utvářet
vzhled prostředí, v němž pracují a žijí» Správa koleje zodpovídá za úklid a údržbu budov a jejich vybavení .
5/ Ubytovaní studenti mohou přijímat návštěvy osob, které nejsou v koleji ubytovány, za podmínek stanovených
kolejním řádem, především ve zvlášx vyhražených místnostech po dobu otevření koleje. K pobytu návštěvy na
pokoji je třeba bezvýhradného souhlasu spolubydlících.
Dobu návštěv podle specifických podmínek na jednotlivých kolejích upraví příslušný kolejní řád se zřetelem
k zajištění vhodného prostředí k individuálnímu studiu,
k zachování klidu v době odpočinku a k zajištění podmínek k provedení potřebného úklidu. Za chování návštěvy je odpovědný navštívený student /studentka/. Návštěvy jsou povinny hlásit se vrátnému koleje, který odpovídá za jejich evidenci.

Cl. 3
Řízení kolejí a samospráva studentů

1/ Provoz a hospodaření koleje řídí správa koleje v čele
se svým vedoucím. Opírá se přitom o úzkou spolupráci
s kolejní radou, se -kterou projednává veškerá zásadní opatření týkající se života student* a dále iniciativní náměty kolejní rady ke zlepšení podmínek života,
na koleji. Spolupracuje při řešení hospodářských otázek
s kolejní .radou. Vedoucí koleje je zván na zasedání kolejní rady.
2/ Studenti se podílejí na řízení života v koleji prostřednictvím studentské samosprávy. Nejvýšším orgánem studentské samosprávy je shromáždění obyvatel koleje, které se koná nejméně jednou za rok. Kolejní shromáždění
volí začátkem, školního roku kolejní radu, která řídí
život na koleji.. Kolejní rada zastává zájmy ubytovaných studentů při sledování cílů daných posláním koleje'. Dbá přitom na dodržování kolejního řádu a při jeho
neplnění vyvozuje závěry.
Ko-lejní rada se ve své práci řídí usnesením kolejního
shromáždění a vyšších orgánů ČSM a zodpovídá jim za
svoji práci. 0 přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
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3/ Kolejní rada organizuje a podporuje společenský a
kulturní život v koleji. Za společná zařízení zodpovídají všichni ubytovaní. Při poškození tohoto zařízení je kolejní rada povinna spolupracovat při zjišťování viníka. Není-li viník zjištěn spolurozhoduje
o výši náhrady a způsobu jejího vymáhání.
4/ Kolejhi
ada podle zásad stanovených kolejním řádem
provádí, rozmxs xování jednotlivých studentů v koleji.
5/ Rozhodnutí kolejní rady jsou závazná pro všechny ubytované v koleji. Vykonává zde disciplinární pravomoc
pro přestupky ubytovaných studentů v koleji proti kolejnímu 'řádu a užívá těchto prostředků:
a/ výchovných opatření /veřejná důtka, peněžitá pokuta ve prospěch pokladny kolejní rady, podmíněné vyloučení z koleje/;
b/ za vážný přestupek navrhuje děkanovi vyloučení z
koleje.
Před uložením výchovných opatření nebo trestu musí poS'
kytnou proviněnému příležitost k.ospravedlnění. Proviněný musí být přítomen jednání kolejní rady, které se
týká jeho přestupku. Nedostaví-li se bez řádné omluvy
ani na opakované jednání, bude rozhodnuto v jeho nepřítomnosti.
.' .
Odvolání z rozhodnutí kolejní rady se podává písemně,
ve vysokoškolských centrech VOV ČSM, v ostatních městech, pokud jsou v koleji ubytováni posluchači pouze
jedné fakulty, příslušnému fakultnímu výboru. V -koleji, kde jsou ubytováni posluchači více fakult, Krajské vysokoškolské radě. •
~
Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne doručení
rozhodnutí kolejní rady a má odkladný účinek«
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Podmínky pro ubytování v koleji
0/

Základní povinností studentů ubytovaných na kolejích
je dodržovat kolejní řád.

1/

Ubytování lze poskytovat studentům a aspirantům vyso• kých škol, kteří nemají bydliště v místě školy.
Na ubytování v kolejích není právní nárok. Ubytování
se poskytuje v tomto pořadí:
studenti sirotci, zahraniční studenti, ostatní studenti, aspiranti vysokých škol. Přitom mají přednost
studenti, kteří řádně plní své studentské povinnosti.
Kromě studentů a řádných aspirantů mohou být v koleji
trvale ubytováni pouze tito zaměstnanci kolejí:
údržbář, topič, správce domu a vedoucí koleje.

2/

0 přidělení lůžka studentům v koleji rozhoduje na podkladě žádostí studentů, po projednání s fakultním
výborem ČSM, děkan fakulty.

3/

Termíny a způsob podávání žádostí o ubytování upraví
příslušný kolejní řád.

4/

Za ubytování v koleji platí studenti stanovené kolejné.

5/

Vysokoškolské koleje se zřizují zpravidla zvlášť pro
muže a zvláší pro ženy'. V místech, kde to z provozních
důvodů není možné, vyhradí se pro -ženy, pokud možno
uzavřené poschodí. V kolejních areálech sestávajících se
z více budov, lze vyhradit určité budovy pro muže a
určité budovy pro ženy.

<

6/

Při nastěhování do koleje předloží student správě koleje všechny potřebné doklady pro jeho ubytování zejména :
a) občanský průkaz /studenti cizinci platný cestovní
pas/;
b) lékařské vysvědčení o bezinfekčnosti n e starší než
10 dnů;
Hlášení o přechodném pobytu studentů provede vedení
koleje v souhlase s předpisy o hlášení obyvatelstva.

7/

Student je povinen se z koleje vystěhovat:
a) při dokončení
semestru mimo
.b) při vyloučení
c) při neplacení
uplynutí této
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/přerušení/ studia a po skončení letního
případy uvedené v odstavci 8 do 5 dnů;
ze studia do 3 dnů;
kolejného za dobu delší než 2 měsíce po
lhůty do 3 dnč.

8/

Během hlavních prázdnin je nutné dáti studentům
možnost ubytování v koleji, jestliže fakulta potvrdí, že jejich přítomnost je nutná z důvodů výuky anebo jde-li o sirotky nebo zahraniční 'studenty.

9/

otudent je povinen při ukončení pobytu v koleji
se řádně odhlásit z pobytu, odevzdat propůjčené
zařízení, předat pokoj v pořádku bez závad a uhradit jím zaviněné škody.

10/

Za závažné porušování pravidel kolejního řádu a
jiné přestupky proti zásadám socialistického soužití uděluje děkan fakulty na návrh kolejní rady
a ze své pravomoci trest vyloučení z koleje. Proti
udělení trestu vyloučení z koleje môže student
nebo aspirant podat do 15 dnů odvolání rektorovi,
jehož rozhodnutí je konečné. Včas podané odvolání
má odkladný účinek. V závažných případech lze rozhodnout, že se odkladný účinek odvolání vylučuje.

Cl. 5
Závěrečná ustanovení

1/

Společné ubytování studentů - manželů a studentek
s dětmi lze připustit pouze v kolejích zvlášt k
tomu určených.

2/

V souladu s těmito zásadami vydávají rektoři vysokých škol /děkani samostatných fakult/ po projednání
v kolejní radě kolejní řády pro jednotlivé koleje
nebo kolejní areály. Takto vydané kolejní řády poskytne rektorát /děkanát/ všem odvolacím orgánům.
Studenti jsou povinni se seznámit s celostátními
zásadami pro ubytování ve vysokoškolských kolejích
3 s příslušným kolejním řádem..

3/

Ustanovením těchto zásad nejsou dotčena práva školy,
vyplývající ze studijního a disciplinárního řádu pro
studenty vysokých Škol.

4/

Ministerstvo školství a kultury v příp dě nutnosti
může stanovit ubytovací režim ve spolupráci s vysokoškolskou radou odchylným způsobem, avšak jen v tom
případě, že nejsou plněny cíle a poslání kolejí.

/

Zrušuje se kolejní řád ze dne 13. března 1964 č. 12
770/64 -• III/2a.. Věstník iv',oK z r. 1964, sešit 9,
Sl^T*« O-j- G5 o

6/

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem
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