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POKYN DĚKANA č. 3/2017
K ZABEZPEČENÍ REORGANIZACE SYSTÉMU STUDENTSKÝCH
SKŘÍNĚK

I. Plánované opatření
Důvodem reorganizace vydávání klíčů ke studentským skříňkám je optimalizace možností
odkládání oděvů a osobních věcí studentů a vytvoření podmínek pro bezpečnou úschovu těchto
věcí.

II. Zajištění a konkrétní postup
Všichni studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni vyklidit
skříňku a vrátit klíče na podatelně fakulty do 30. 6. 2017. Pro potřeby úschovy osobních věcí
studentů během prázdnin, bude vyčleněna kapacita skříněk, ke kterým se budou klíče vydávat
po předložení studentského průkazu na vrátnici budovy Purkyňova 464/118. V době od 1. 7.
2017 do 20. 8. 2017 budou všechny úložné skříňky odemčeny, přečíslovány, uklizeny a
opraveny. Skříňky, od kterých nebudou vráceny klíče, budou otevřeny za přítomnosti
pracovníků správy budovy, případné nálezy ze skříněk budou v pytlích označených číslem
skříňky ponechány do 30. 9. 2017 v úschově. Po tomto datu budou veškeré uložené a
nevyzvednuté věci zlikvidovány.
Všichni studenti všech ročníků na FCH VUT v Brně, obdrží klíče po předložení studentského
průkazu bezprostředně po zahájení výuky pro akademický rok 2017/2018, tj. od 18. 9. 2017.
Výdej klíčů proběhne v prvním týdnu výuky ve vestibulu fakulty u označeného stanoviště,
následující dny pak na podatelně fakulty, kde je nutno také hlásit ztrátu klíče či poškození
zámku. Podrobné informace o termínech a hodinách výdeje klíčů budou zveřejněny na
webových stránkách v aktualitách pro studenty a na studijním oddělení.
Pro zahraniční studenty, studenty kombinované formy studia, studenty CŽV, účastníky
výměnných pobytů, návštěvy a exkurze apod., bude vyčleněna kapacita skříněk, které jsou
určeny pro krátkodobé jednodenní uložení osobních věcí a klíče od nich jsou vydávány pro
prokázání totožnosti proti podpisu na vrátnici budovy objektu Purkyňova 464/118.

III. Shrnutí termínů
1.
2.
3.

Termín pro odevzdání klíčů všech studentů bakalářských a magisterských navazujících
studijních programů: do 30. 6. 2017.
Termín pro technické opravy, vyklizení, přečíslování skříněk: 1. 7. 2017 - 20. 8. 2017.
Termín pro výdej klíčů všem studentům, včetně nastupujících prvních ročníků:
od 18. 9. 2017.

V Brně dne 9. 5. 2017

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
děkan Fakulty chemické VUT v Brně

