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Pohyb studentů v budově fakulty v mimopracovní době
článek 1
Předmět úpravy
Tato směrnice upravuje podmínky pobytu studentů v budově 3. lékařské fakulty UK v Praze,
Ruská 87, Praha 10

(dále též „budova“) v období mimo běžnou pracovní dobu. Tímto

obdobím se pro účely této směrnice rozumí v pracovní dny doba od 20,00 do 07,00 hodin
následujícího dne, ve dnech pracovního klidu doba od 07,00 hodin do 07,00 hodin
následujícího dne.
článek II
Pobyt studentů v počítačové místnosti
Studenti jsou oprávněni využívat počítačovou místnost č. 222 v době od 6,00-20,00 denně
včetně dnů pracovního klidu.

článek III
Pobyt studentů v ostatních prostorách budovy
1) Studenti jsou oprávněni využívat k samostudiu následující učebny a seminární místnosti:
220, 221, 331, 422, 423 a 525 a to zásadně po ukončení výuky. Klíče k těmto učebnám vydá
studentům vrátný po předložení průkazu studenta.
2) Studenti jsou dále oprávněni využívat k samostudiu společné prostory v přízemí
a v 6. patře budovy.
3) Prostory uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku mohou studenti využívat v pracovní dny do
24,00 hodin a ve dnech pracovního klidu od 07,00-24,00 hodin. Mimo toto období se
v mimopracovní době nesmí studenti v budově fakulty zdržovat.
článek IV
Pravidla chování studentů
1) Při pobytu v budově mimo běžnou pracovní dobu se studenti na výzvu pracovníka
ochranné služby prokáží průkazem studenta.
2) Při pobytu v budově mimo běžnou pracovní dobu se studenti zdržují výhradně v prostorách
uvedených v článku III této směrnice.
článek V
Ustanovení závěrečná
1) Výjimku z této směrnice uděluje tajemník fakulty na základě písemné žádosti studenta a po
vyjádření vedoucího pracoviště fakulty.
2) Tato směrnice nemění žádný vnitřní předpis.
3) Tato směrnice je platná dnem podpisu a účinná od 3. 10. 2011.
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