INFORMACE PRO STUDENTY BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ
Dovolujeme si poblahopřát Vám k přijetí ke studiu a zároveň při této příležitosti Vám nabídnout ubytování a
stravování v objektech Mendelovy univerzity v Brně.
Ubytování, především pro mimobrněnské studenty, je zajištěno ve třech ubytovacích provozech v Brně
 Koleje J.A.Komenského na ulici Kohoutova v Brně (kapacita 1690 lůžek)
 Koleje J. Taufera na ulici Jana Babáka v Brně (kapacita 780 lůžek)
 Kolej Akademie na třídě Generála Píky (260 lůžek)
Pokud máte zájem bydlet během svého studia na kolejích MENDELU v Brně, dostavte se co nejdříve,
nejpozději v den Vašeho zápisu do ubytovací kanceláře kolejí k uzavření smlouvy o ubytování. S
sebou si vezměte doklad totožnosti a 3.000,-Kč ke složení vratné kauce (lze uhradit kartou). Pokud se
nemůžete ze závažných důvodů osobně dostavit na koleje, kontaktujte přímo zaměstnance jednotlivých
ubytovacích kanceláři (viz kontakty uvedené níže) a dohodněte si individuálně další postup.
Stravování pro studenty poskytujeme ve 4 menzách a 1 pizzerii, můžete využívat jakoukoli z nich:
 Menza JAK na ulici Kohoutova 5
 Menza X na ulici Zemědělská 1 (areál univerzity)
 Výdejna KA na ulici tř. Generála Píky 7
 Výdejna TK na ulici Jana Babáka 3
 Pizzerie na ulici Zemědělská 1 (areál univerzity)
Úhrady za stravování i ubytování probíhají prostřednictvím konta v Informačním systému kolejí a menz
(ISKAM). Finanční prostředky mohou studenti vkládat těmito způsoby:
 INKASEM - zřídit povolení k inkasu ve prospěch účtu SKM 27-7498230277/0100 vedený
v Komerční bance
 BANKOVNÍM PŘEVODEM – na bankovní účet SKM 27-7498230277/0100 vedený v Komerční
bance.
 PLATEBNÍ KARTOU – na všech označených pokladnách a recepcích SKM Mendelu.
Podrobné informace o jednotlivých menzách a kolejích včetně fotografií, důležitých dokumentů, cen a
pravidel o ubytování naleznete na našich webových stránkách

www.skm.mendelu.cz
V případě dotazů nás můžete kontaktovat:
Koleje J.A.Komenského
Andrea Vyklická, Lenka Dočkalová,
Tel: 545 128 315, 545 128 318
Email: dormitory@mendelu.cz
Menza
František Ostřížek, vedoucí menzy
tel: 545 128 380
email: frantisek.ostrizek.m-jak@mendelu.cz

Koleje J. Taufera
Jitka Chebenová, ubytovatelka
tel: 541 422 055,
email: jitka.chebenova@mendelu.cz
Kolej Akademie
Šárka Tomanová, vedoucí koleje
tel: 545136122
email: sarka.tomanova@mendelu.cz

Mnoho úspěchů ve Vašem studiu přejí pracovníci Správy kolejí a menz

