
 
 
 
 

 
Vážení rodiče, 
 
dovolujeme si Vás seznámit s podmínkami pro přijetí k ubytování v domově mládeže s možností 
stravování ve školní jídelně. Domov mládeže a školní jídelna jsou součástí areálu VOŠ a SPŠE Plzeň. 
 
Pokyny pro platby 
 
Před nástupem k ubytování v DM je doporučeno zřídit si Plzeňskou kartu. Tato karta slouží při cestování 
v plzeňské MHD, ale využívá se také při objednávání a odběru stravy ve školní jídelně, k evidenci příchodů 
a odchodů z DM, a také ke kopírování na centrální tiskárně v DM. Plzeňskou kartu je potřeba zřídit co 
nejdříve, aby byla funkční již od 01.09.2019 (vyřízení trvá zhruba 1 měsíc). Další informace o Plzeňské 
kartě naleznete na www.plzenskakarta.cz. 
  
Současně je nutné zavést souhlas s inkasem z Vašeho sporožirového účtu u České spořitelny a. s. nebo 
z  jiného běžného účtu kterékoliv banky.   První platba, záloha, bude účtována 15. 9. 2019 a dále 
inkasujeme skutečné náklady za uplynulý měsíc. Záloha bude vrácena ve vyúčtování za měsíc červen 
2020. Výše zálohy je určena způsobem stravování + ubytování.  Tiskopis „Souhlas s inkasem – 
Přihláška ke stravování a ubytování“ vyplněný a potvrzený z peněžního ústavu zašlete na 
adresu školy nebo na e-mail pokladna@spseplzen.cz  nejpozději do 15. 8. 2019.  
 
Ceny služeb (za 1 měsíc) na školní rok 2019/2020 jsou: 
 
snídaně za 17,- Kč 
23 snídaní + svačina za 26,- Kč  598,- Kč   
snídaně fitness za 26,- Kč                    
23 obědů   za  36,- Kč   828,- Kč  
18 večeří   za  32,- Kč                          576,- Kč 
ubytování              1 200,- – 1 500,- Kč    (pro žáky SŠ) 
ubytování                                              1 350,- – 1 550,- Kč     (pro studenty VOŠ) 
 
Navíc lze objednat „Dodatek“ (saláty a moučníky) za 23 Kč, výdej probíhá v době oběda a večeře.  
 
V průběhu školního roku může dojít ke změně cen služeb vzhledem k případné změně DPH. 
 
Pokud musíte uvést limit platby, respektujte následující částky: 
 

   záloha                 doporučený  limit platby 
 
       U     1 200,-                 1 600,-                     ubytování 
       US            2 000,-                4 000,-                     ubytování a stravování 
 
 
Rodičům nabízíme měsíční výpis nákladů žáka elektronicky na e-mail (na základě sdělení Vaší  
e-mailové adresy) bezplatně. Výpis slouží nejen pro kontrolu platby, ale je  
i přehledem způsobu stravování žáka. 
Pokud nebudete mít souhlas s inkasem, je pro školu z provozních důvodů obtížné ubytování  
a stravování zajistit. Odůvodněné výjimky řeší ředitelka školy. Žádáme Vás o vstřícné jednání. 
 
 
 



 
 
 
 
Pokyny pro stravování 
 
Přihlásit a odhlásit stravu lze těmito způsoby: v objednacím boxu v prostoru jídelny, přes internet,  
e-mailem, telefonicky, v pokladně školy. Přihlásit a odhlásit stravu lze nejpozději do 10.00 hodin  
na následující pracovní den. 
V případě nemoci je rodič (žák) povinen stravu odhlásit. 
 
Informace k platbám a stravování podávají pracovnice pokladny školy paní Slámová a paní Kilingerová 
- tel. 377 418 711, 774 530 964 nebo e-mail pokladna@spseplzen.cz  
 
Pokyny k ubytování       
 
Podrobnosti o zařazení žáků do výchovných skupin budou zveřejněny při nástupu. Žáci 1. ročníků  
a všichni ostatní, kteří budou v tomto školním roce ubytování v DM poprvé, mají stanoven termín nástupu 
na den před oficiálním zahájením školního roku: 

1. září 2019 od 16.00 hodin. 
 

Dne 1. září 2019 od 15.30 hodin se koná v budově školní jídelny, která se nachází také ve školském 
areálu, informační schůzka přítomných rodičů a žáků se zástupci DM a ŠJ. Doporučujeme účast. 
Při nástupu do DM předá žák – žákyně skupinovému vychovateli veškeré aktuální informace 
o zdravotním stavu, včetně informací o možných zdravotních problémech a případné nutnosti 
užívání léků. Dále 2 fotografie (rozměr 4,5 x 3,5) a průhledné pouzdro z umělé hmoty na průkazku DM 
(rozměry průkazky 10,5 x 7,5 cm). Při příjezdu do domova mládeže vyplní rodiče prohlášení 
o bezinfekčnosti žáka - žákyně. K pobytu si žák/žákyně dále přiveze věci na osobní hygienu, domácí obuv 
a oděv, další potřebné vybavení a visací zámek. Všichni ubytovaní žáci jsou povinni řídit se interní 
legislativou. Na každém pokoji je zásuvka pro připojení na Internet. Pro tisk je možno využít centrální 
tiskárnu. Počet elektrických spotřebičů na pokoji je omezen. V DM není dovoleno používat amatérsky 
vyrobené elektrické spotřebiče. Žáci a studenti si na vlastní náklady zajistí revizi elektrospotřebičů a 
předloží skupinovému vychovateli doklad o technické způsobilosti všech povolených soukromých 
elektrospotřebičů. Nedávejte dětem věci, které nepotřebují ke studiu, cenné předměty a větší částky 
peněz. Odjezdy z DM v průběhu týdne budou žákům mladším 18 let povolovány pouze na základě 
písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců. Nepřítomnost v DM (nemoc, rodinné důvody 
apod.) hlaste telefonicky nebo e-mailem příslušným skupinovým vychovatelům. Spojení obdrží ubytovaní 
od skupinových vychovatelů. 
 
V nabídce na ubytování lze využít i možnost jednolůžkových pokojů. O jejich počtu a přidělení rozhoduje 
ředitelka školy. Cena ubytování je v tomto případě 1 500 – 1 550,- Kč/měsíc.  
 
 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů ztratíte zájem o ubytování v našem školském zařízení, oznamte 
neprodleně tuto skutečnost písemně na adresu domova mládeže - Domov mládeže, Koterovská 828/85,  
326 00 Plzeň nebo na e-mail: domovmladeze@spseplzen.cz. 

 
Žádosti a informace o ubytování vyřizuje Mgr. Milan Lahučký tel. 377 418 504 nebo e-mail: 
domovmladeze@spseplzen.cz. 

 
 
                                                                                                                 Ing. Naděžda Mauleová, MBA v. r. 
                                                                                                                      ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň  
 


