
Střední odborné učiliště Domažlice, MPV Stod, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice 

 

              Přihláška k ubytování a stravování pro žáky v domově mládeže ve Stodě 
 

prosíme o vyplnění, podepsaní přihlášky k ubytování a stravování a přiložení potvrzení o povolení k inkasu 

z Vaší banky. Vše nám prosím předejte nejpozději do 30.6.2023 nebo zašlete poštou na adresu SOU 

Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 245, 333 01 Stod. Platba za ubytování na měsíc září 2023 bude 

provedena souhlasem k inkasu v měsíci srpnu 2023 . 

 
K této přihlášce prosím přiložte doklad: Souhlas s inkasem / potvrzení o zřízení povolení inkasa/. 

 

Jméno a příjmení žáka:………………………………………………………………………. 

 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………… 

 

Třída: ………………………………………………………………………………………… 

 

Způsob platby ubytování a stravování je inkasem z Vašeho účtu: 

Je nutno zřídit si souhlas k inkasu ze sporožirového  účtu u české spořitelny a ostatních bank  

s minim. limitem  3.700,- (měsíční limit na ubytování 1200 Kč, měsíční limit na stravu 2.500 Kč) 

 

č. účtu SOU Domažlice: 8530321/0100 

 

 č. účtu strávníka: ………………………………………………………… 

 

                                                     Cena snídaně a svačiny:          33,00 Kč 

                     Cena oběda:         38,00 Kč 

                  Cena večeře:                    30,00 Kč 

Za čip pro výdej stravy bude vybrána vratná záloha  115,-. 

Školní kuchyně SOU Domažlice, MPV Stod, Komenského nám. 1, ve Stodě zajišťuje pro žáky ubytované 

na domově mládeže celodenní stravu. Snídaně, svačiny a obědy jsou podávány ve dnech pondělí až pátek. 

Na večeři ubytovaní žáci dochází do školní jídelny tamtéž, tj. v SOU Domažlice, MPV Stod, 

na Komenského nám 1. a to ve dnech pondělí až čtvrtek. 

Všichni ubytovaní jsou přihlášeni ke snídaním, svačinám, obědům a večeřím a to podle počtu pracovních 

dnů v měsíci s vyloučením doby prázdnin.  

Odhlášení stravy na případě školních akcí, soutěží, výletů, odjezdu domů atd. je nutné odhlásit stravu den 

předem. V případě nemoci žáka, zákonný zástupce/ubytovaný co nejdříve odhlásí stravu na mailu DM: 

domovmladeze@soudom-stod.cz,  nebo na tel č. DM – 602 126 893. Neodhlášený a neodebraný pokrm je 

strávníkovi účtován. Jídelníček je zveřejněn na domově mládeže, ve školní budově, ve školní jídelně a na 

webových stránkách www.strava.cz 

V případě změny banky je strávník nebo zákonný zástupce povinen okamžitě nahlásit změnu účtu! 

V případě ukončení pobytu je nutné podat písemnou žádost o ukončení ubytování do 15 kalendář. 

dne v měsíci nebo v  měsíci  předcházejícím.  Platba za ubytování musí být uhrazena do 5 kalendář. 

dne měsíce! 

 

Prohlašuji výše uvedené údaje o strávníkovi za správné a souhlasím s podmínkami ubytování a stravování 

uvedenými v této přihlášce. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce: ……………………     Datum………………………………….. 

  

Telefon zákonného zástupce: …………………………..   

 

 

mailto:domovmladeze@soudom-stod.cz

