ČASOVÝ HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ
STUDENTŮ VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ VŠB-TU OSTRAVA A JINÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

NA AKADEMICKÝ ROK (AR) 2021/2022

Akademický rok (AR)

2021/2022

1. kolo
Elektronické podávání
žádostí
Papírové podávání žádostí
Zaslání Rozhodnutí o
ubytování
Elektronická rezervace
pokoje
Úhrada depozita
Vyzvednutí Smlouvy o
ubytování, popř. výběr
pokoje

ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ

ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ

ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ

student VŠB-TUO nebo
OU a je ubytován na
kolejích

student VŠB-TUO a není
ubytován v době
podávání žádosti na
kolejích

student jiné VŠ

budoucí studenti
opakujícího 1. ročníku
2. ročníku
3. ročníku
bakalářského,
magisterského
a doktorského studijního
programu

budoucí studenti
opakujícího 1. ročníku
2. ročníku
3. ročníku
bakalářského,
magisterského
a doktorského studijního
programu

budoucí studenti
opakujícího 1. ročníku
2. ročníku
3. ročníku
bakalářského,
magisterského
a doktorského studijního
programu

9. 4. 2021 – 10. 5. 2021

9. 4. 2021 – 10. 5. 2021

-

-

-

9. 4. 2021 – 10. 5. 2021

do 13. 5. 2021

do 13. 5. 2021

do 13. 5. 2021

14. 5. 2021 – 19. 5. 2021

-

-

do 31. 7. 2021

do 31. 7. 2021

do 31. 7. 2021

20. 5. 2021 – 30. 6. 2021

20. 5. 2021 – 30. 6. 2021

20. 5. 2021 – 30. 6. 2021

Nástup na ubytování
2. kolo
Elektronické podávání
žádostí

dle data na Smlouvě o ubytování
1. 6. 2021 – 31. 7. 2021

1. 6. 2021 – 31. 7. 2021

-

-

-

1. 6. 2021 – 31. 7. 2021

Zaslání Rozhodnutí o
ubytování

do 6. 8. 2021

do 6. 8. 2021

do 6. 8. 2021

Úhrada depozita

do 31. 8. 2021

do 31. 8. 2021

do 31. 8. 2021

Papírové podávání žádostí

Nástup na ubytování a výběr
pokoje
Studentská 1770/1
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

dle data na Rozhodnutí o ubytování
Ubytovací kancelář:
+420 597 326 151
+420 597 326 152

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

email: ubytovani@vsb.cz
ID datové schránky: d3kj88v
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3. kolo
Podávání papírových žádostí
a vyhodnocení žádostí v co
nejkratší lhůtě

1. 8. 2021 – 13. 9. 2021

Úhrada depozita

nejpozději v den nastěhování

4. kolo
Nabízení zbývající volné
kapacity ubytování
Nástupy na ubytování
v řádném termínu

od 14. 9. 2021
1. 9. 2021 – 13. 9. 2021

Pozdní nástupy na ubytování

14. 9. 2021 – 29. 10. 2021

Letní ubytování

1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O UBYTOVÁNÍ
1. Podávání žádostí o ubytování
 Žádosti o ubytování na koleje VŠB-TU Ostrava se podávají elektronicky prostřednictvím portálu
https://iskoleje.vsb.cz/ATkoleje
 Přihlásit se mohou pouze studenti VŠB-TUO nebo studenti OU, kterým bylo přiděleno identifikační číslo
kartovým centrem VŠB-TUO.
 Ostatní zájemci si mohou podat papírovou žádost o ubytování. Zájemci o ubytování najdou tiskopis na
webových stránkách http://ubytovani.vsb.cz/. Žádost mohou osobně doručit do Ubytovací kanceláře
nebo vyplněnou a podepsanou zaslat na e-mail: ubytovani@vsb.cz.
 V případě problémů s přihlášením do systému pište na email helpdesk@vsb.cz
 V případě problémů s podáním žádosti o ubytování napište na email ubytovani@vsb.cz
2. Uplatnění zdravotních důvodů k žádosti o ubytování:
 V případě, že student požaduje zvláštní ubytování či přednost při ubytování ze zdravotních důvodů, je
povinen doložit lékařskou zprávu, a to nejpozději do posledního dne podání žádosti o ubytování podle
Časového harmonogramu ubytování.
 Tuto lékařskou zprávu student odevzdá v Ubytovací kanceláři nebo zašle na email ubytovani@vsb.cz.
3. Zaslání Rozhodnutí o ubytování
 Rozhodnutí o přidělení kolejí bude zasíláno elektronickou poštou
o studentům VŠB-TUO na univerzitní e-mail
o ostatním studentům na osobní e-mail uvedený v Žádosti o ubytování
4. Elektronická rezervace pokojů
 Elektronická rezervace pokojů je umožněna pouze studentům, kteří:
o jsou ubytovaní na kolejích v době podávání žádostí
o a zároveň mají přidělené identifikační číslo kartovým centrem VŠB-TUO

Studentská 1770/1
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

Ubytovací kancelář:
+420 597 326 151
+420 597 326 152

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

email: ubytovani@vsb.cz
ID datové schránky: d3kj88v
www.vsb.cz







Přihlášení do rezervačního systému je možné přes webový portál http://ubytovani.vsb.cz/.
Studenti si mohou rezervovat pouze pokoj, na kterém v době elektronické rezervace bydlí.
Rezervace pokoje se provede opětovným podáním žádosti o ubytování.
V případě, že elektronickou rezervaci nelze provést, je pokoj vyčleněn pro studenty prvních ročníků a
zahraniční studenty (ERASMUS apod.). V tomto případě se výběr pokoje provede v době vyzvedávání
smluv.
Ostatní studenti provedou výběr pokoje v době vyzvedávání smluv.

5. Vyzvednutí Smlouvy o ubytování
Budova A

20.05.2021 – 21.05.2021

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na budově A

Budova B

24.05.2021 - 25.05.2021

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na budově B

Budova C

26.05.2021 - 27.05.2021

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na budově C

Budova D

28.05.2021 a 31.05.2021

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na budově D

Budova E

01.06.2021 – 02.06.2021

Studenti, kteří mají zájem o ubytování na budově E

Budovy
03.06.2021 - 30.06.2021* Studenti, kteří mají zájem o ubytování na budovách A,B,C,D,E
A,B,C,D,E
*Termín je vhodný pro studenty, kteří mají provedenou elektronickou rezervaci pokoje







Studenti, kteří v době vyzvedávání smluv a výběru pokoje nebudou přítomni na kolejích (např. zahraniční
studenti), mohou zplnomocnit spolubydlícího popř. třetí osobu. Zplnomocněný student může mít
maximálně čtyři plné moci, na základě kterých dojde k vyzvednutí smlouvy.
Pokud si student nevyzvedne smlouvu o ubytování do 30. 6. 2021, právo na přidělené ubytovací místo
mu zaniká.
V případě nevyzvednutí smlouvy z vážných důvodů (např. neotevření státních hranic, vážné zdravotní
důvody) a nemožnosti zplnomocnit jinou osobu se smlouva o ubytování podepíše nejpozději v den
nástupu na koleje v měsíci září 2021. Je nutno o této skutečnosti informovat pracovníky Ubytovací
kanceláře na e-mail: ubytovani@vsb.cz, kteří nabídnou jiný termín k podpisu smlouvy, popř. určí datum
nástupu na koleje.
Ubytovací služby mohou s ohledem na dění ohledně koronaviru COVID-19 změnit výše uvedená data.
Změna dat bude uvedena na webových stránkách http://ubytovani.vsb.cz/.

6. Depozitum
 Podmínkou k získání ubytování na kolejích je úhrada depozita, a to na bankovní účet
č. 155 472 969/0300, variabilní symbol bude studentovi zaslán prostřednictvím e-mailu v Rozhodnutí o
ubytování. Depozitum se hradí v této výši:
o studenti z České republiky a Slovenské republiky vč. zaměstnanců VŠB-TUO a OU 3.000,- Kč
o zahraniční studenti kromě studentů ze Slovenské republiky 6.000,- Kč
 Bankovní spojení pro platby ze zahraničí - depozitum
ČSOB, a.s., č. účtu: 155 472 969/0300
IBAN CZ4203000000000155472969
Československá obchodní banka, a.s. (SWIFT: CEKOCZPP)
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Tento poplatek slouží zároveň jako rezervace ubytování.
Pokud student depozitum neuhradí do termínu, který je uvedený v Časovém harmonogramu ubytování,
pozbývá nárok na ubytování na koleji a žádost o ubytování je mu zrušena.

7. Žádost o samostatné ubytování
 Žádosti o samostatné ubytování budou pracovníci Ubytovací kanceláře přijímat do 31.7.2021.
 Tiskopis
zájemci
najdou
na
webových
stránkách
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/okolejich/dokumenty/.
 Vyhovění žádosti oznámí pracovníci Ubytovací kanceláře nejpozději do 31.8.2021, a to elektronickou
poštou
o studentům VŠB-TUO na univerzitní e-mail
o ostatním studentům na osobní e-mail uvedený v Žádosti o ubytování
 Žádosti o samostatné ubytování se vyhoví pouze v případě volné kapacity kolejí.
8. Zrušení žádosti o ubytování, ubytovací smlouva, navrácení depozita
 Zrušení žádosti o ubytování je možné písemně – emailem na ubytovani@vsb.cz.
 Pokud student uhradil depozitum, nenastoupí k ubytování a písemně oznámí zrušení nástupu
k ubytování do 15. 8. 2021, bude jeho žádost o ubytování zrušena a depozitum vráceno v plné výši do 60
dnů od stanoveného data ubytování na běžný bankovní účet uvedený v žádosti o ubytování.
 Pokud student uhradil depozitum, nenastoupí k ubytování a písemně neoznámí zrušení nástupu
k ubytování do 15. 8. 2021, ubytovací místo zaniká a žadateli o ubytování bude vyúčtován storno
poplatek dle Sazebníku-škody, služby, pokuty ve výši 3.000,- Kč.
9. Informace o způsobu plateb a ceníky
 Najdete na https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/dokumenty/.
10. Změna nástupu na ubytování:
 Studentům, kterým je kladně schválena žádost o ubytování, je v období od 10. 8. 2021 do 17. 8. 2021
umožněno změnit datum nástupu na koleje, které je uvedeno ve Smlouvě o ubytování, popř. v
Rozhodnutí o ubytování.
 Změnu data nástupu student provede přihlášením do systému AT-koleje a podáním žádosti o změnu
data nástupu ubytování:
1. Studenti, kteří na kolejích bydleli v roce 2020/2021:
o uživatelské jméno: identifikační číslo přidělené kartovým centrem VŠB-TUO;
o heslo: heslo určené studentem
2. Studenti prvních ročníků příp. studenti, kteří na kolejích ještě nebydleli:
o uživatelské jméno: přihlašovací e-mail
o heslo z Elektronické přihlášky ke studiu, který si student vytvořil na adrese
https://prihlaska.vsb.cz
o v případě, že student již získal na kartovém oddělení VŠB-TUO osobní číslo (login) a
heslo, lze se do systému AT-koleje přihlásit i pod tímto osobním číslem. Osobní číslo
vychází z prvních třech písmen vašeho příjmení, např. pan Novák: NOV1234.
Studentská 1770/1
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

Ubytovací kancelář:
+420 597 326 151
+420 597 326 152

IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100

email: ubytovani@vsb.cz
ID datové schránky: d3kj88v
www.vsb.cz






Studentům se v žádosti o změnu data nástupu ubytování budou nabízet POUZE TERMÍNY, které budou v
době přihlášení do systému AT-koleje volné.
V případě, že změnu data nástupu na koleje nelze provést, např. z důvodu konaných akcí nebo
prováděných rekonstrukcí, je POVINNÉ DATUM NÁSTUPU na koleje uvedené ve Smlouvě o ubytování,
popř. v Rozhodnutí o ubytování ZÁVAZNÉ.
Studenty, kteří se nemohou dostavit do Ubytovací kanceláře v den určený ve Smlouvě o ubytování či v
Rozhodnutí o ubytování, mohou ubytovat jiné osoby na základě plné moci,
viz. https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/dokumenty/.

KRITÉRIA PRO UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ
Vyhodnocování žádostí o ubytování studentů je prováděno dle stanovených kritérií.

Kritéria pro ubytování studenta na kolejích VŠB-TU Ostrava:
Bodové ohodnocení je závislé na:
1. Časové náročnosti na dojíždění
 body jsou stanoveny ve výši časové dojezdovosti v minutách z místa trvalého bydliště na adresu kolejí
 pro výpočet časové dojezdovosti je použit software IDOS
 1 minuta = 1 bod
2. Zohlednění zdravotního stavu – průkazy ZTP/P nebo ZTP
 na základě kopie průkazů ZTP/P nebo ZTP
 body za dojezdovou vzdálenost budou navýšeny v případě doložení kopie průkazu ZTP/P o 2000 bodů
 body za dojezdovou vzdálenost budou navýšeny v případě doložení kopie průkazu ZTP o 1000 bodů
3. Jiné zdravotní důvody
 jedná se o vážné zdravotní důvody, které znemožňují uchazeči o ubytování každodenní dojíždění ke studiu
 vážné zdravotní důvody je nutné doložit potvrzením od odborného lékaře
 body za dojezdovou vzdálenost jsou navýšeny o 50 bodů
4. Opakovaná pozdní úhrada
 body budou sníženy uchazečům, kteří byli ubytovaní na kolejích v AR 2020/2021 a byla jim v průběhu AR
třikrát udělena pokuta za pozdní úhradu kolejného
 body za dojezdovou vzdálenost jsou sníženy o 100 bodů
V Ostravě dne 6. 4. 2021

Tomáš Otipka
ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb
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