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Buddy  

průvodce 
   

KKddoo  jjee  BBuuddddyy??   

„Buddy“ je neformální výraz americké angličtiny a 
znamená kámoš. Buddy na Ostravské univerzitě je 
student, který usnadňuje a zpříjemňuje pobyt 
jednomu nebo více zahraničním studentům 
přijíždějícím na OU v rámci programu ERASMUS+. 
Základním předpokladem je, aby buddy vzal svou 

úlohu zodpovědně, pro zahraničního studenta budou 
totiž první kroky v Ostravě velmi komplikované. Pokud 
buddy selže, uvede zahraničního studenta do 
nepříjemné situace a bohužel mu zajistí první negativní 
dojmy z Ostravy. Nicméně věříme, že všichni naši 
buddies berou svou úlohu vážně a dovedou se vžít do 

kůže zahraničního studenta, který se ocitl v  české, mu 
zatím nepřístupné, džungli vyřizování a svou ochotou 
mu pomůžou aklimatizovat se.  

 

Co obsahuje tento Průvodce buddyho? 

V této příručce nalezneš veškeré informace, které jako buddy budeš pro svou činnost 

potřebovat. Průvodce obsahuje instrukce a snaží se buddymu usnadnit plánování a 
spolupráci jak se zahraničním studentem, tak i s univerzitou a _isc.  Přečti si jej tedy, 
prosím, pozorně. 
 

Co můžeš jako Buddy získat? 
 dobrého kamaráda ze zahraniční univerzity   
 interkulturní zkušenosti, poznáš jinou mentalitu a nové možnosti  

 zdokonalíš si své komunikační schopnosti v  cizím jazyce 
 získáš spoustu zajímavých zážitků z akcí pořádaných ISC OU 
 zvýší se tvé šance na úspěch při výběrovém řízení na Erasmus+ 
 

 

Move your body, 

be a buddy!  

 
A získej skvělého 

kamaráda ze 

zahraničí a spoustu 

zajímavých 

kontaktů! 



 

 Co dělat před příjezdem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zúčastníš se informační schůzky pro buddíky, kde se dozvíš všechny podstatné informace. 
Pokud nejsi nováčkem, není to tvou povinností.  

 

 Pokud zjistíš, že studenta nemůžeš z jakýchkoli důvodů vyzvednout, neprodleně 
kontaktuješ buddy koordinátora, aby stihl zajistit někoho jiného!!!  

 

Co dělat v den příjezdu?  
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Základní instrukce: 

 Kontaktuj studenta 

 Přihlaš ho do fb skupiny 

 Kontaktuj koleje dva dny 

před příjezdem a ověř si, 

že s ním počítají!!! 

 Zúčastni se informační 

schůzky pro buddíky 

 Vyzvedni studenta na 

nádraží a vezmi ho na 

koleje 

 

 

 

 

” Důležité kontakty: 

Zahraniční referenti: 

FFI lada.gottwaldova@osu.cz 

PŘF lukas.las@osu.cz 

FU radka.svejnohova@osu.cz 

PDF ivana.schmejkalova@osu.cz 

LF hana.glumbikova@osu.cz 

FSS pavla.nemethova@osu.cz 

 

Buddy koordinátor: 

Barbora Houfková  

buddy@isc-ou.cz 

 

 

 Jakmile obdržíš emailovou adresu svého 
zahraničního studenta, je tvou povinností ho 
okamžitě kontaktovat. Prostřednictvím emailu se 
domluvíte na termínu a místu příjezdu. Není tvou 
povinností ho vyzvednout na letišti (a to ani 

v případě, že přiletí do Ostravy), stačí pro něj 
přijet na vlakové nebo autobusové nádraží.  
 
 

 Přidáš svého zahraničního studenta do 
facebookové skupiny pro daný rok. Odkaz této 

skupiny obdržíš opět emailem od buddy 
koordinátora (Barči Houfkové) 
 

 
 Dva dny před příjezdem  zavoláš na koleje a 

zjistíš, zda tvého studenta očekávají. V případě, 
že přijede v noci, ujistíš se, že s tím na kolejích 
počítají.  

 

 

 Zúčastníš se informační schůzky pro buddíky, kde se 
dozvíš vše podstatné informace. Pokud nejsi 
nováčkem, není to tvou povinností.  

 

 Vyzvedneš zahraničního studenta na nádraží a 
doprovodíš ho na koleje, kde mu pomůžeš 
s ubytováním. Společně vyřídíte všechny 
formality. To znamená, že mu přetlumočíš 
veškeré informace z recepce, kde většinou 
anglicky nehovoří. 
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A co pak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeš-li mít jakékoli dotazy, obrať se na  

buddy koordinátora na adrese 

buddy@isc-ou.cz 

 

 

“ 
 

 Pokud to do začátku „Orientation Week“ nestihneš, nic se neděje, _isc to obstará hromadně. 

Nicméně pouze v jeden den, a to na „Formality day“, kterého se tudíž zahraniční student musí 

zúčastnit. 

 

 „Orientation Week“ je pro ně velmi důležitý. Budou mít možnost se seznámit s  ostatními 

zahraničními studenty, dozvědět se více o fungování _isc a také jim bude poskytnuta pomoc s 

vyřízením veškerých karet a účtů, které budou během svého pobytu potřebovat.  

 

 Pokud si se studentem dobře rozumíš, určitě s ním zůstaň v kontaktu během celého semestru. 

Máš tak jedinečnou možnost poznat cizí kultury, navštívit skvělé akce a seznámit se s  novými 

lidmi, ať už s členy _isc, buddíky či ostatními erasmáky.  

 

 

 

” 
” Základní instrukce II: 

 Navštiv se studentem jeho 

referenta a vyzvedni u něj 

obálku 

 Zajdi s ním do ubytovací 

kanceláře  

 Vyřiď s ním ODISku a ISIC kartu,  

případně  také internet  

 Vysvětli mu portál a školní 

email 

 Zaveď ho do kanceláře _isc 

 Ukaž mu menzu, budovy 

univerzity, případně jiná 

důležitá místa  

 

 

 Studenti z Turecka se do 3 dnů 

od příjezdu dostaví na 

Cizineckou policii (Výstavní 

55/117, Vítkovice, Ostrava 3)  

 

 Nejprve se dostavíš se studentem na zahraniční 
oddělení jeho fakulty, kde obdržíte obálku.  
 

 V dané obálce bude potvrzení o studiu, přihlašovací 

údaje do portálu a další informace ke studiu. Je nutné, 
aby student obdržel tuto obálku co nejdříve, protože 
bez ní není schopen si vyřídit žádné doklady!  

 

 Dále s ním zajdi do ubytovací kanceláře, vyřiď s  ním 
kolejní kartu a vysvětli mu způsob a termíny plateb za 

ubytování. 
 

 Pokud se student dostaví před začátkem „Orientation 
Week“, tak s ním navštiv prodejnu dopravního podniku 
a pomož mu vystavit ODISku. Dále s ním vyřiď ISIC 
kartu. Toto dosáhneš tak, že s ním zajdeš na pokladnu 

rektorátu univerzity, kde student hotově zaplatí cenu 
karty a půjdete rovnou na kartové centrum, kde 
studenta vyfotí a kartu mu vystaví. 

 


