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POKYNY PRO NÁSTUP NA DOMOV MLÁDEŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022 - 2023 

(Dobronická 1216/28, 148 00, Praha 4 – Kunratice) 

Nástup nových ubytovaných žáků do Domova mládeže je ve středu 31. srpna 2022 v 17.  

hodin. V případě pozdějšího nástupu je nutné telefonicky informovat vedoucího DM 

(737 922 386).  

Informativní schůzka pro rodiče nových ubytovaných žáků bude probíhat ve středu 31. 8. 

2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti DM (levé křídlo budovy, přízemí). Obsahem schůzky 

bude podepisování několika nutných formulářů k nástupu, zodpovězení Vašich dotazů, 

seznámení s vnitřním řádem DM a další. 

Nástup žáků, kteří byli na DM ubytováni v předchozích letech je ve středu 31. srpna 2022 

od 19:00.  

Úhrada za ubytování za měsíc září ve výši Kč 1.500,- Kč musí být připsána na účet školy 

do 31. 7. 2022 a dále vždy zálohově do 15. dne předchozího měsíce ( č. ú. 43 – 

7229950217 / 0100 ) VS – rodné číslo studenta bez lomítka. V případě, že nebude záloha 

uhrazena do 31. 7. 2022, bude mít DM za to, že žadatel od ubytování odstoupil. Závaznou 

přihlášku je možné vzhledem ke vzniklým nákladům zrušit pouze do 15. 7. 2022 bez storno 

poplatků, po tomto datu budou činit storno poplatky 50% z uhrazené zálohy na ubytování. 

Pro školní rok 2022/23 je stanoven roční poplatek za opotřebení inventáře ve výši 500, - Kč. 

Splatný hotově na DM v den nástupu ubytování.  

Kromě osobních věcí je nutné si přinést fotografii rozměru 3,5 x 4,5 cm, 50, - Kč na čipovou 

kartu (týká se pouze studentů z cizích škol), domácí obuv (pantofle, bačkory), sportovní obuv, 

2x zámek (na skříň a botník), příbor, hrnek, talíř, utěrku, nádobí a podepsanou krabici na 

potraviny z umělé hmoty (do lednice). 

Dopravní spojení: Spojení městskou hromadnou dopravou je velice dobré, v blízkosti se nachází 

tři autobusové zastávky (Dobronická, Libuš, U tří svatých), na nichž staví velké množství 

městských i příměstských autobusů (113, 165, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 339) a také 

noční linka 606. 

 

 V Praze dne 8. 6. 2022                                               Bc. Josef Málek, vedoucí Domova mládeže

   


