Závěrečná zpráva Grantu rektora VŠE a České spořitelny
na podporu studentských zájmových aktivit v roce 2012

a) Název studentské organizace: Centrální kolejní rada
b) Název projektu: Činnost CKR
c)

Přidělená částka v Kč: 11 600,00

d) Popis projektu: Projekt byl zaměřen na propagaci činnosti CKR, služeb a aktivit
poskytovaných

na

kolejích.

Z prostředků

grantu

bylo

zakoupeno:

(1) Vybavení pro hodiny cvičení na bloku Jarov II (reproduktory a lampa), které
organizuje kolejní rada (KR) Jarov II.
(2) Projekt na koleji Vltava představuje přestavbu a vybavení tzv. Nové studovny –
oddechového a studijního prostoru pro studenty, který je zaměřen především na
poskytování dostatečného prostoru a pohodlí pro studijní potřeby ubytovaných na
koleji Vltava. Z přidělených prostředků grantu bylo zakoupeno především elektronické
vybavení (prodlužovačky, lampy), materiál na přestavbu a úpravu místnosti (barvy,
malířské potřeby, šrouby a jiný stavební materiál) a nábytek (gauč).
e) Kvantifikace zúčastněných osob včetně vyjmenování významných účastníků akce:i
(1) Na bloku Jarov II probíhá 5 hodin cvičení týdně, každé hodiny se zúčastní 10-15
studentů a studentek ubytovaných na dané koleji i sousedních blocích. Celková
kapacita koleje Jarov II je 350 ubytovaných.
(2) Na koleji Vltava bude od začátku prosince zahájen provoz Nové studovny.
V provozu bude každý den od 7.00 do půlnoci a klíče od studovny bude možno
rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na novém webu koleje Vltava.
Kapacita místnosti je cca 20 osob.
f)

Forma

prezentování

VŠE

a

České

spořitelny:

ii

(1) Zpráva o grantu rektora a ČS je zveřejněna na homepage stránek koleje
www.jarov2.vse.cz (viz screenshot). Zde je také aktuální rozpis, hyperlinkový odkaz je
vždy ke konci týdne umístěn na skupinu koleje na sociální síti Facebook. Jak je patrno
na statistikách (viz příloha), návštěvnost webu vždy citelně roste. Informace o grantu
byla rovnež zveřejněna na této skupině (k 3. 11. 2012 356 členů; členy nejsou jen
ubytovaní, ale další lidé, které zajímá dění a aktivity na dané koleji) a je přístupná
také na webu CKR v sekci Úspěchy CKR (www.ckr.vse.cz).

(2) Na webových stránkách koleje, facebook stránkách kolejní rady a v samotné
studovně bude uvedeno:
„Projekt vybudování Nové studovny byl financován z prostředků grantu rektora VŠE
v Praze a České spořitelny, a.s., generálního partnera VŠE.“
Propagace bude doplněna o logo VŠE a České spořitelny, a.s. V případě, že ČS
poskytne propagační materiály, budou zde volně k dispozici pro studenty.
g)

Zhodnocení

projektu

(pozitiva,

přínosy,

problematické

oblasti):

(1) Byla zaznamenána spokojenost lektorek i studentek s novým vybavením, které
zvýšilo jejich komfort. Problém místnosti v přízemí , kde probíhá cvičení, je, že je
prosklená a všichni procházející kolem vrátnice vidí dovnitř, což není studentkám při
cvičení příjemné. Toto bylo vyřešeno lampou, která vytváří dostatek světla uvnitř, ale
dovnitř vidět není. Opakovaně je v posledních letech během semestru registrován
problém s poklesem zájmu o cvičení v období testů (střed a závěr semestru).
(2) V současnosti je projekt Nové studovny vnímán velmi pozitivně jak z řad studentů
ubytovaných na koleji Vltava (už delší dobou bylo z jejich strany něco podobného
vyžadováno, ale až tento projekt umožnil konkrétní realizaci), tak vedením koleje
Vltava a jejími zaměstnanci, kteří oceňují především iniciativu KR Vltava a množství
práce, které si od KR realizace tohoto projektu vyžádala. Mezi problematické oblasti
patří především některé administrativní problémy s provozem Nové studovny, které
jsou po společné diskusi se správou úspěšně vyřešeny.
Přílohy:
h) písemné materiály (pozvánky, letáky atd.) – ANO/NEiii
i)

fotodokumentace – ANO/NEiv

V Praze dne 1. 12. 2012
Zprávu zpracoval: Dominik Peťko, místopředseda CKR

i

Maximální délka je 4000 znaků.
Maximální délka je 4000 znaků.
iii
Pokud zpráva obsahuje písemné materiály, tak ponechte možnost „ANO“ a možnost „NE“ přeškrtněte.
iv
Nehodící se škrtněte (viz bod h).
ii

