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    IVA HAVLÍČKOVÁ         

Vysoká škola podnikání bude svým studentům nabízet nově od září ubytování. Ve zrekonstruovaných objektech 
bude přes sedmdesát pokojů. 
 
ZJISTILI JSME 
 
Ostrava/ Dva bývalé objekty Správy sídlišť OKD na ulici Československé armády ve Slezské Ostravě se mění 
na studentské koleje. K dispozici budou studentům Vysoké školy podnikání, a to od nadcházejícího 
akademického roku. Nejmladší vysoká škola v Ostravě, která vznikla v roce 2000, nabízí ubytování svým 
studentům zcela nově. Dosud museli využívat ubytovací možnosti ostatních vysokých škol. 
 Rekonstrukce dvou objektů nedaleko hlavního sídla Vysoké školy podnikání bude stát asi padesát 
milionů korun. Vlastníkem kolejí je společnost Studentská rezidence Slezská, jejímiž rovnocennými akcionáři 
jsou vysoká škola a společnost Trimex majetková. Celkem tam bude 157 lůžek. „V objektech bude 
čtyřiasedmdesát pokojů, od apartmánů až po dvou- a třílůžkové pokoje, které budou vybavené novým 
nábytkem. V areálu nebude menza, ale studenti budou mít k dispozici kuchyňskou linku, ledničku, mikrovlnnou 
troubu a varnou desku,“ informoval mluvčí Vysoké školy podnikání Pavel Šmíd. V jedné budově vzniknou kromě 
pokojů i čtyři učebny. 
 „Koleje otevíráme počátkem září, zájemci o ubytování už se hlásí,“ podotkl Šmíd. Za ubytování na 
měsíc tam studenti zaplatí od 1890 korun. Pokud by koleje škola nazaplnila vlastními studenty, nabídne 
zbývající kapacitu i studentům Ostravské univerzity či Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské-Technické 
univerzity. O ubytování na kolejích v Ostravě mají studenti velký zájem, bývají zcela obsazené. Kapacita kolejí 
Poruba společně s kolejemi Dr. Malého, které slouží k ubytování studentů VŠB-TU, je dohromady 3910 míst. Na 
kolejích Jana Opletala Hladnov, které slouží studentům Ostravské univerzity, je 564 míst. 
 Počet studentů Vysoké školy podnikání dosáhl v současné době tři tisíce osob. Škola nabízí bakalářské 
i navazující magisterské studium v oborech Podnikání, Podnikání a management v obchodu, Informatika a 
internet v podnikání a Podnikání a management v životním prostředí. Kromě hlavního sídla ve Slezské Ostravě 
na ulici Michálkovické a pobočky v Novém Jičíně má i šest detašovaných pracovišť na různých místech v České 
republice. 
 
Foto popis| NOVÉ KOLEJE. Ve větší budově se intenzivně pracuje na opravě fasády, menší budova už nový 
kabát má. Tam se už dokončují interiéry. 
Foto autor| Snímky: Deník/Miroslav Kucej 
Region| Severní Morava 
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ČESKÝ TĚŠÍN  - Poprvé ve své historii se Český Těšín od letošního podzimu stane univerzitním městem. 
 
Zájemci tam mohou studovat tříletý studijní obor Geografie a regionální rozvoj. Studium je organizováno pod 
hlavičkou Ostravská univerzity. „Mám radost, že se nám tento projekt vydařil, několik let jsme usilovali o 
zřízení filiálky Přírodovědecké fakulty v našem městě, v budově Základní školy ve Svibické ulici. Možnost 
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vysokoškolského studia je pro obyvatele i rozvoj města přínosem. Zvýší naši prestiž, Těšín byl vždy považován 
za město škol a vzdělanosti. Také je šancí na univerzitní vzdělání pro mládež, jejíž rodiče si nemohou dovolit 
platit jízdné a ubytování daleko od domova,“ říká starosta Vít Slováček. 
 Podle starosty je to také šance pro již zaměstnané, kteří si chtějí doplnit vzdělání nebo zvýšit kvalifikace 
pro lepší uplatnění na trhu. „Zaměstnaným lidem to umožní kombinovaná forma studia, která je založena 
především na samostudiu a elektronických konzultacích s vyučujícími prostřednictvím internetu,“ dodal starosta. 
Přijímací zkoušky v oboru Geografie a regionální rozvoj se uskuteční v týdnu 16. – 20. června. Více informací o 
studijním oboru a jednotlivých kurzech získáte na www adrese 
http://stag.osu.cz/prohlizeni/pg$_prohlizeni.syl_oboru?oboridno=1423. 
 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Morava a Slezsko 
 


