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1. Podání žádosti o ubytování na VŠ koleji
Žádosti o ubytování (a pak i rezervace lůžka) na kolejích se nepodávají na fakultách, ale
prostřednictvím systému ISKAM přes webové rozhraní (www.skm.zcu.cz, volba menu Můj účet
v menzách). Termíny možnosti podání elektronických žádostí o ubytování jsou uvedeny v
Harmonogramu ubytování na kolejích pro akademický rok ../…, který naleznete na
http://skm.zcu.cz v menu Koleje; Ubytování na kolejích rok ../…
Studenti prvních ročníků se přihlašují do rezervačního systému pomocí svého příjmení a rodného
čísla ve formuláři, který si otevřou na stránkách http://skm.zcu.cz volbou odkazu ubytování
1. ročník, nebo přímo zadáním adresy http://iskam-web.zcu.cz/login .
Ubytování studentů v Chebu nezajišťuje Správa kolejí a menz, ale Provoz a služby (PS) přímo
v budově FEK (Fakulty ekonomické), Hradební 22, Cheb. Kontakt pro ubytování: http://ps.zcu.cz
Před zahájením podávání žádostí je nutné mít složenou kauci na účet Správy kolejí a menz
(SKM) ve výši 1500 Kč.
Číslo účtu pro platbu kolejného a kaucí =78887000/2700, VS = RČ bez lomítka (zadává se celé
RČ bez znaménka lomeno), SS = 7777
Platba – cizinci:
Příjemce/ Beneficiary: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech
Bank transfer to:
UniCredit Bank ( SWIFT address BACXCZPP )
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 – Michle, Czech
číslo účtu/ account number 78887000 /CZK /
číslo účtu ve formátu IBAN / IBAN format of account CZ8027000000000078887000
Bank Code: 2700
Variable symbol: birth certificate number
Specific symbol: 7777
Poplatek / Charges-details: OUR

2. Přidělení ubytování na VŠ koleji
Zda bylo ubytování na koleji studentovi přiděleno je zveřejněno na http://skm.zcu.cz v menu
Koleje; Přidělené ubytování na kolejích. Studenti, kterým nebylo vyhověno v žádosti o ubytování,
mohou podat odvolání na Správu kolejí a menz (SKM). Termíny jsou opět v Harmonogramu
ubytování na kolejích pro akademický rok ../…

3. Rezervace lůžka a podpis smlouvy
Pro rezervaci konkrétního lůžka použijí studenti prvních ročníků stejný způsob jako pro podání
žádosti. Studenti se přihlašují do rezervačního systému pomocí svého příjmení a rodného čísla ve
formuláři na webových stránkách http://skm.zcu.cz volbou odkazu ubytování 1. ročník, nebo
přímo zadáním adresy http://iskam-web.zcu.cz/BNlogin.aspx .
Pokud, chce student/ka bydlet na pokoji s kamarádem/kou, doporučujeme rezervovat lůžka ve
stejný termín. Při prodlevě mezi rezervacemi může lůžko na stejném pokoji obsadit jiný student.
V rezervačním systému nelze ubytovat muže a ženy společně na pokoji ani v buňce. V takovém
případě musí studenti kontaktovat vedoucí kolejí.
Změna lůžka v období rezervací je možná pouze přes vedoucí kolejí, proto je třeba rezervaci řádně
promyslet.
Smlouvy podepisují studenti na VŠ kolejích v průběhu srpna, obvykle v jeho 1. polovině, přesný
termín je uveden v Harmonogramu ubytování na kolejích pro akademický rok ../…
Studenti prvních ročníků hradí ubytování při podpisu smlouvy.
Při nepodepsání smlouvy do uvedeného data, ztrácí student nárok na přidělené lůžko.

4. Pobyt na koleji a platba kolejného
Kolejné hradí studenti na aktuální měsíc. Platba kolejného musí být připsána na účet ZČU
nejpozději 15. dne v měsíci. Při nedodržení termínu splatnosti je studentovi účtována smluvní
pokuta ve výši 0,5% denně, nejvýše však 10% z dlužné částky.
Platbu kolejného lze uskutečnit nejlépe převodem na účet – viz výše (je třeba počítat s prodlením
a to až několika pracovních dní). Pokladny u vedoucích kolejí disponují terminály pro úhradu
platební kartou.
Při pobytu na koleji musí studenti dodržovat Zásady ubytování studentů a provozní a ubytovací
řád, dále pak Kolejní řád ZČU. Uvedené směrnice jsou k dispozici na http://skm.zcu.cz a
v písemné formě na nástěnkách VŠ kolejí.
V průběhu ubytování na koleji se lze přestěhovat na jiný pokoj i kolej. Stěhování řeší studenti
vždy s vedoucí koleje.
Odhlášení z ubytování provádí studenti u vedoucí koleje a to včetně předání uklizeného pokoje,
lůžka a sociálního zařízení (v buňkách).

5. Podání žádosti o ubytování na kolejích pro následující akademický rok
Studenti vyšších ročníků podávají elektronickou žádost o ubytování na koleji již v dubnu. Postup
je stejný jako u studentů prvních ročníků, termíny jsou rozdílné, uvedené v Harmonogramu
ubytování na kolejích pro akademický rok ../… Studenti vyšších ročníků musí na každý další
akademický rok požádat o přidělení ubytování VŠ kolejích a to i když jsou na koleji již
ubytováni. Pro přihlášení k podání žádosti o ubytování a pozdější rezervaci na stránkách
http://skm.zcu.cz (menu Můj účet v menzách) použije student své Orion konto a heslo.

6. Přehled kolejí

Kolej A1-3, Borská 53, Plzeň (tzv. Armabeton)
Vedoucí: Gabriela Vostracká
Adresa: Borská 53, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 634 877
Vrátnice: +420 377 634 844, 43
E-mail: gvostrac@skm.zcu.cz
Kolej Borská 53 tvoří tři panelové domy. Budova A1 je samostatný objekt, budovy A2 a A3 jsou
propojeny koridorem. Komplex budov se nachází v okrajové části Plzně asi 10 minut od MHD.
Kancelář vedoucí koleje je v budově A2.
Kapacita koleje je 556 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, které jsou uspořádány do
buněk. Každá buňka má k dispozici sociální zařízení (WC, sprchový kout) a lednici. Na každém
patře je kuchyňka vybavená elektrickou varnou deskou, mikrovlnou troubou a varnými
konvicemi. Z toho na budově A1 se nachází 51 lůžek v buňkách a apartmánech klasik . Jedno a
dvoulůžkové pokoje s vlastní kuchyňskou linkou nabízejí vyšší standard pro studenty. Celý objekt
disponuje wifi připojením.
Kolej B1, Máchova 14-16, Plzeň (Bory)
Vedoucí: Ilona Polívková
Adresa: Máchova 14-16, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 634 875
Vrátnice: +420 377 634 840, 41
E-mail: polivkov@skm.zcu.cz
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové domy bez výtahů. Budovy se nachází asi 10 minut chůze od
univerzitního areálu na Borech. V bezprostřední blízkosti koleje je sportovní areál a Borský park,
kde lze trávit volný čas. Stanice MHD je od koleje cca 2 minuty chůze. Před kolejí je parkoviště, v
blízkosti je i nákupní středisko, pošta, banka, jídelna a restaurace. Střed města je vzdálen od koleje
asi 15 minut (MHD). Kancelář vedoucí koleje je umístěna v budově Máchova 14.
Kapacita koleje je 378 lůžek ve dvoulůžkových chodbových pokojích, které mají společné
sociální zařízení na patře. Na každém patře je kuchyňka vybavená elektrickou varnou deskou,
mikrovlnou troubou a varnými konvicemi. V suterénu budovy je místnost se stolním tenisem,
posilovna a hudební zkušebna. Provoz je v režii studentů. Na každé budově je studovna vybavená
wifi připojením. Mezi kolejemi Máchova 14 a 16 je k dispozici venkovní sportovní hřiště.
Kolej B2, Máchova 20, Plzeň (Bory)
Vedoucí: Dagmar Keglerová
Adresa: Máchova 20, 30100 Plzeň
Tel.: +420 377 634 876
Vrátnice: +420 377 634 842
E-mail: keglerov@skm.zcu.cz
Máchova 20 je sedmipatrový panelový dům, který se nachází asi 10 minut chůze od univerzitního
areálu na Borech. V bezprostřední blízkosti koleje je sportovní areál a Borský park, kde lze trávit
volný čas. Stanice MHD je od koleje cca 2 minuty chůze. Před kolejí je parkoviště a v blízkosti je
i nákupní středisko, pošta, banka, jídelna i restaurace. Střed města je vzdálen od koleje asi 15
minut (MHD).

Kapacita koleje je 449 lůžek. Na každém patře se nacházejí jak dvoulůžkové buňkové pokoje, tak
jedno nebo dvoulůžkové chodbové pokoje. Každá buňka má společné sociální zařízení (WC,
sprchový kout) a lednici. Chodbové pokoje mají společné sociální zařízení na patře. Na každém
patře je kuchyňka s kuchyňskou linkou vybavená lednicí, elektrickou varnou deskou, mikrovlnou
troubou a varnými konvicemi.
V přízemí se nachází 14 hotelových lůžek. Wifi připojení je pouze v hale a na hotelových
pokojích.
Kolej B3, Baarova 36, Plzeň (Bory)
Vedoucí: Ing. Dana Stanková
Adresa: Baarova 36 , 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 634 898
Vrátnice: +420 377 634 849
E-mail: stankov@skm.zcu.cz
Jedná se o stejný sedmipatrový panelový dům se stejným vybavením jako kolej Máchova 20, ve
stejné lokalitě. Kancelář vedoucí koleje se nachází v budově koleje Klatovská 200, vzdálené 4
minuty chůze od koleje Baarova 36.
Kapacita koleje je 382 lůžek. Na každém patře se nacházejí dvoulůžkové buňkové pokoje a
jednolůžkové chodbové pokoje. Wifi připojení je k dispozici v hale.

Kolej K1, Klatovská 200, Plzeň (Bory)
Vedoucí: Ing. Dana Stanková
Adresa: Klatovská 200 , 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 634 898
Vrátnice: +420 377 634 847
E-mail: stankov@skm.zcu.cz
Tato kolej je dvoupatrový dům se sociálním zařízením na chodbách Naproti koleje se nachází
Borský park a sportovní areál, kde lze trávit volný čas. Stanice MHD je od koleje cca 3min.
chůze. Před kolejí je menší parkoviště, v blízkosti je nákupní středisko, pošta banka, jídelna a
restaurace. Střed města je vzdálen od koleje asi 15 minut (MHD).
Kapacita koleje je 155 lůžek v jedno, dvou a třílůžkových chodbových pokojích. Do koleje je
bezbariérový vstup, v přízemí jsou dva třílůžkové bezbariérové buňkové pokoje se sociálním
zařízením, kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, varnou konvicí a dvouvařičem. A dva 1lůžkové
bezbariérové pokoje s vlastní sociálním zařízením.
Na každém patře jsou dvě samostatné kuchyňky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou,
mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a elektrickou varnou deskou. Wifi připojení je
k dispozici v celé budově.

Kolej L1-2, Bolevecká 30, Plzeň (Bolevec)
Vedoucí: Ing. Michaela Pšeidlová, Mgr. Ivana Bartoňová
Adresa: Bolevecká 30, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 377 634 878, 79
Vrátnice: +420 377 634 846
E-mail: pseidlom@skm.zcu.cz, bartonov@skm.zcu.cz
Dva devítipatrové panelové domy se nacházejí v blízkosti historického jádra města. . Vzdálenost
areálu od MHD je cca 5 minut.

Celková kapacita je 710 lůžek, z toho budova L1 352 lůžek a budova L2 358 lůžek. Na koleji
jsou dvojlůžkové pokoje uspořádány do buňek systémem 2+2 lůžka. Buňka má vlastní sociální
zařízení (sprchový kout, WC). Na každém patře je jeden čtyřlůžkový chodbový s vlastním
sociálním zařízením na chodbě. Každý pokoj je vybaven lednicí a elektrickým vařičem. Na každé
budově jsou k dispozici dvě studovny. Wifi připojení je v celém objektu. V areálu je venkovní
sportovní hřiště. VŠ kolej nabízí 49 hotelových lůžek.
Na všech kolejích je zaveden internet (připojení přes internetovou zásuvku), jehož užívání
studenti zvlášť neplatí. Budovy kolejí jsou vybaveny prádelnou a sušárnou, a místností pro
úschovu jízdních kol. Za poplatek lze zapůjčit vysavač, žehličku. Použití pračky a sušičky je také
placenou službou. Ve vrátnici je zajištěn prodej baget, nanuků, nápojů a zchlazovaných jídel.
Aktuální vybavení jednotlivých kolejí je na http://skm.zcu.cz v menu Koleje; Vybavení kolejí.
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1. Systém stravování
Správa kolejí a menz ZČU v Plzni provozuje dvě menzy. Menzy nabízejí obědy, polévky,
vegetariánské saláty, jídla v bio kvalitě, bagety, saláty, moučníky, studené i teplé nápoje,
jednoporcovky atd.. V menzách je zaveden bezobjednávkový systém jídel. Aktuální jídelníčky
jsou k nahlédnutí na http://skm.zcu.cz . Zde také nalezne strávník prostřednictvím kamer
momentální stav strávníků na jednotlivých menzách.
Studenti používají ke koupi obědů JIS kartu. JIS kartu vydává CIV (Centrum informatizace a
výpočetní techniky) na Helpdesku http://support.zcu.cz . K JIS kartě je studentovi zřízeno vlastní
konto (JUK).
Na konto je třeba vložit finanční hotovost a to buď na pokladnách v menzách, bufetech, kavárnách
nebo na kolejích. Vkládat lze v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem. Při platbě
bankovním převodem je nutno počítat s prodlením připsání částky na konto a to i několik
pracovních dní. Číslo účtu je stejné jako pro platbu kolejného a kaucí =78887000/2700, VS =
RČ bez lomítka (zadává se celé RČ bez znaménka lomeno), SS = 7777 . Doporučená částka
pro nabití je min. 200,- Kč. Pak již si student jen vybere v menze, kavárně nebo bufetu
požadovaný sortiment a platí JIS kartou. Stav svého JIS (JUK) konta zjistí student po přihlášení
na http://webskm.zcu.cz .
Aktuální provozní dobu stravovacích provozů pro zkouškové a letní období naleznete na
http://skm.zcu.cz .
Referent stravování SKM: Jitka Hlavatá, +420 377 634 854, E-mail: hlavataj@skm.zcu.cz .

Studenti FEK ZČU v Chebu se stravují v Integrované střední zemědělsko-manažerské škole.
Možnost stravování řeší studenti v kanceláři školní jídelny http://www.iss-cheb.cz/kontakty/

2. Menzy
VŠ Menza 1, M1, Kollárova 19, Plzeň
Adresa: Kollárova ul. 19, 301 00 Plzeň
Šéfkuchař: Vladimír Tománek
Telefon: +420 377 634 863
E-mail: hlavataj@skm.zcu.cz
Provozní doba pondělí až pátek: 10:30 – 14:30 hod.
Menza se nachází v centru města, cca 5 minut od zastávky MHD Sady pětatřicátníků. Kapacita
míst je 331. Možnost pořádání rautů, slavnostních obědů aj.

VŠ Menza 4, M4, Univerzitní 12, Plzeň (Bory)
Adresa: Univerzitní 12, 301 00 Plzeň
Pověřená osoba: Helena Honomichlová
Telefon: +420 377 634 883
E-mail: honomi@skm.zcu.cz
Provozní doba pondělí až pátek: 10:30 – 14:30 hod.
Menza se nachází v univerzitním areálu na Borských polích, cca 2 minuty od zastávky MHD.
Kapacita míst je 350. Denní nabídka se skládá z minimálně 6 hlavních jídel a polévky, Pro výběr z
vegetariánských salátů slouží samoobslužný bufet. Možnost pořádání rautů, slavnostních obědů aj.

3. Bufety
Bufet FPE, Klatovská 51, Plzeň
Adresa: Klatovská 51, 301 00 Plzeň
Prodavačka: Michaela Cingrošová
Telefon: +420 377 634 893
E-mail: hlavataj@skm.zcu.cz
Provozní doba pondělí až čtvrtek: 9:00 – 16:30 hod., pátek: 9:00 – 15:00 hod.
Bufet se nachází v přízemí budovy Pedagogické fakulty ZČU, Klatovská 51. Stanice MHD je
vzdálena asi 1 minutu chůze. V nabídce bufetu jsou jídla rychlého občerstvení (pizza, gyros,
hamburger, klobásy, kuřecí stehna, bagety, saláty, studené a teplé nápoje, pečivo, cukrovinky,
zákusky atd.). Pro strávníky je zajištěn výdej dvou druhů teplých jídel a polévky.
Bufet FST, Univerzitní 22, Plzeň (Bory)
Adresa: Univerzitní 22, 301 00 Plzeň
Prodavačka: Michaela Prokopová
Telefon: +420 377 634 848
E-mail: hlavataj@skm.zcu.cz
Provozní doba pondělí až čtvrtek: 7:15 – 15:30 hod., pátek: 7:15 – 15:00 hod
Bufet se nachází v přízemí budovy Fakulty strojní v areálu ZČU na Borech. Stanice MHD je
vzdálena asi 2 minutu chůze. V nabídce bufetu jsou jídla rychlého občerstvení (párek v rohlíku,
sekaná, bagety, saláty, studené a teplé nápoje, pečivo, cukrovinky, zákusky atd.).
Aktuální informace na http://skm.zcu.cz .

4. Kavárny
Kavárna UK, Univerzitní 18, Plzeň (Bory)
Adresa: Univerzitní 18, 301 00 Plzeň
Prodavačka: Petra Reinvartová
Telefon: +420 377 634 874
E-mail: hlavataj@skm.zcu.cz
Provozní doba pondělí až čtvrtek: 8:00 – 16:00 hod., pátek: 8:00 – 15:00 hod.
Kavárna se nachází v přízemí Univerzitní knihovny v areálu ZČU na Borech, cca 6 minut chůze
od MHD. Kavárna nabízí posezení v příjemném prostředí Univerzitní knihovny nebo na terase.
V nabídce jsou zákusky, moučníky, teplé a studené nápoje, zmrzlinové poháry, Quiche aj.
Cafe NTIS, Internetová kavárna, Technická 8, Plzeň (Bory)
Adresa: Technická 8, 301 00 Plzeň
Prodavačka: Věra Janochová
Telefon: +420 377 634 873
E-mail: hlavataj@skm.zcu.cz
Provozní doba pondělí až pátek: 7:15 – 15:00 hod.
Internetová kavárna se nachází v přízemí budovy Fakulty aplikovaných věd, NTIS (Nové
technologie pro informační společnost) v areálu ZČU na Borských polích, asi 10 minut chůze od
MHD. Kavárna nabízí např. párek v rohlíku, sekanou, bagety, zákusky, moučníky, teplé a studené
nápoje aj.

