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CHECK OUT PROCEDURE AT THE VETUNI DORMS or else WHEN, 

WHAT AND HOW TO TERMINATE YOUR ACCOMMODATION  

Time matters – as soon as you decide that you are going to terminate your 

accommodation, go to the Dorms Office. Your notice to the Dorms Office must be done 

in advance, i. e. at least THREE DAYS before your departure.  

Before checking out you must clean and tidy your room including defrozing the fridge 

inside your room, ask the cleaning lady Ms Dubacova to monitor officially your room is 

without defects, make the financial bilance connected to your deposit at the Dorms 

Office, return the key, the entrance opening device, and your Dorms identification pass. 

The bed linen to be returned to the cleaning lady Ms Dubacova on the very last morning 

of your departure day.  

WINTER SEMESTR – DECEMBER – your notice about your plan to terminate your 

accommodation must come to the Dorms Office BEFORE December 17, 2021 Why? 

– the Dorms management must know who terminates accommodation and whose 

accommodation continues. The very last chance to change student´s decision is 

on Wednesday December 22, before 9 a. m. If you are in doubts consult at the 

Dorms Office.   

Those who do not notice in advance and do not terminate officially would not be able 

to leave the Dorms. There is be a special list of students who are allowed to terminate 

accommodation being updated. The same applies in SUMMER SEMESTR – JUNE – 

the notice about your departure must come to the reception BEFORE June 17, 2022 

UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ NA VETUNI KOLEJÍCH 

aneb KDY, CO A JAK MUSÍ STUDENT UDĚLAT, než se odstěhuje 

Čas je důležitý, jakmile se rozhodnete, že ukončíte své ubytování na kolejích, 

informujte kancelář kolejí a to nejméně TŘI DNY před samotným odjezdem z kolejí. 

Co musíte udělat před odjezdem? – uklidit pokoj, odmrazit lednici, nechat si oficiálně 

zkontrolovat pokoj paní uklízečkou, v kanceláři kolejí vyrovnat se finančně a vyúčtovat 

zálohu za ubytování, odevzdat vstupní kartu, klíč od pokoje a svou průkazku. U paní 

Dubačové se poslední den ráno odevzdává povlečení. 

ZIMNÍ SEMESTR – V PROSINCI – je nutné domluvit se na odjezdu dříve než 17. 12. 

2021. Poslední šanci změnit své rozhodnutí má VETUNI student ve středu s datem 

22. 12. 2021 do 9. hodiny ráno. Proč? – vedení kolejí musí mít jednoznačný přehled, 

kdo a kdy bude studentské koleje opouštět a naopak – kdo ze studentů na kolejích 

zůstává.  Nejste si jistí? – navštivte kancelář kolejí a poraďte se, ať neřešíte své 

záležitosti ve stresu.  

Kdo včas a řádně nenahlásí ukončení ubytování, nebude moci opustit koleje. Na 

recepci je pro kontrolu k dispozici záznam o studentech, kteří svou povinnost řádně 

ukončit ubytování splnili, tento seznam je aktualizován. To samé platí pro LETNÍ 

SEMESTR – V ČERVNU – je nutné domluvit se včas na odjezdu - DO 17. 6. 2022 


