Žádost o ubytování na koleji VŠE v J. Hradci pro ak. rok ……………..
Tuto žádost podávají pouze studenti, kteří nemohou podat Elektronickou žádost o ubytování

Příjmení .................................................

Datum narození / Rodné číslo4) .........................

Jméno .... .................................................

Xname 3)

........................................................

Bydliště:
Ulice a č.p. ...............................................

PSČ a obec

........................................................

Současný ročník/semestr ......./.......
Studium: bakalářské, navazující magisterské, pětileté magisterské, doktorské studium 1)
V tomto roce jsem ubytován/a na koleji ................................................... pokoj ...................
Mám zájem o ubytování na koleji
................................................... pokoj ...................
Preferuji tyto spolubydlící
příjmení
1. ..........................................
2. ..........................................
3. ..........................................

jméno
............................
............................
............................

xname spolubydlícího
................................
................................
................................

Mám zájem být ubytován se zahraničním studentem 1) 2)

ano

ne

Priority při přidělování pokoje od více důležitých k méně (např. 1,2,3,4) .........................
1 – kolej, 2 – spolubydlící, 3 – přípojka k počítačové síti VŠE, 4 – zahraniční student

Přílohy:
a) Lékařská zpráva (MUDr. Jíchová či MUDr. Pihrtová) 1)

ano

ne

b) Ověřená kopie průkazu ZTP, ZTP-P 1)

ano

ne

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s podmínkami pro ubytování v příštím akademickém roce,
všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a shodné s údaji v databázi VŠE a že jsem nezamlčel(a)
žádné závažné skutečnosti.
Zavazuji se, že SÚZ ihned oznámím veškeré změny, které mohou ovlivnit rozhodování o přidělení
ubytování.
Beru na vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání při přidělování ubytování, může být moje
smlouva o ubytování zrušena.
Datum ....................

Podpis žadatele .........................................

Pokyny a vysvětlivky:
1)

Označte křížkem odpovídající variantu
Uchazeči přijatí do budoucího prvního ročníku tento údaj nevyplňují
3) Uživatelské jméno do sítě VŠE a zároveň prefix školní e-mailové adresy. Vyplníte, pokud máte údaj k dispozici.
4) Ti studenti, kteří nemají dosud k dispozici přihlašovací údaje do školní sítě, vyplní rodné číslo. U studentů, kteří již
mají logovací údaje k dispozici, postačí k řádné identifikaci datum narození
2)

Vyplňte formulář, podepište, přiložte všechna příp. potvrzení a odevzdejte na Švecově koleji.
Nově přijatí uchazeči do l. ročníků zasílají své žádosti na adresu: VŠE SÚZ, Janderova 190/I,
377 01 Jindřichův Hradec, pan Stejskal – vedoucí kolejí, a to neprodleně.

