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Článek 1 
 

Základní údaje 
 
Název školského zařízení: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 6 – Dejvice, Studentská 10 
 
IČO:     63832208 
IZO:    ----------- 
 
Zřizovatel:   Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2 
 
Ředitel:   Ing. Jan Kosek tel.:  224 320 321 
       gsm: 776 560 626 
       email: reditel@dmstudentska.cz 
 
Webové stránky  
školského zařízení:  www.dmstudentska.cz 
 
 
Kapacita školského zařízení: 
 

Součásti školského zařízení Kapacita současná           –            plánovaná  

Domov mládeže – hlavní budova ve 

Studentské ulici 700/10 
170 lůžek                                            175 lůžek 

Domov mládeže – odloučené 

pracoviště „U Boroviček 1“ 
  54 lůžek                                              75 lůžek 

Školní jídelna  
200 snídaní + 200 svačin, 200 obědů,  

200 večeří + 200 svačin 

CELKEM 224 lůžek                                           250 lůžek       
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Místa poskytovaného vzdělávání nebo poskytovaných školských služeb: 
 
Hlavní budova: Studentská 10  - smíšený domov mládeže kategorie „B“: pro nezletilé 

žáky středních škol a konzervatoří a pro plnoleté 
studenty a pro plnoleté studentky středních a vyšších 
odborných škol; 
- školní jídelna 

   
Odloučené pracoviště: U Boroviček 1 - smíšený domov mládeže kategorie „A“: pro zletilé 

studenty a studentky konzervatoří, středních a vyšších 
odborných škol. 

 
Stručná charakteristika školského zařízení: 
 
Domov mládeže Studentská poskytuje v současné době ubytování v kategorii „A“ i v kategorii „B“. 
V kategorii „A“ (budova U Boroviček) má každý pokoj nebo dva pokoje v rámci ubytovací buňky 
vlastní sociální zařízení (koupelna s umývadlem a sprchou, WC). 
V kategorii „B“ je sociální zařízení na patře společné pro několik pokojů (umývárna, sprchy, WC). 
V budově ve Studentské ulici je umístěna školní jídelna s vlastní školní kuchyní, která zajišťuje 
celodenní stravovací služby pro žáky i studenty a dále zajišťuje závodní stravování zaměstnanců 
organizace. 
 
Vybavení: 
 
Budova Studentská: 2x vybavená kuchyňka + pračka; knihovna – PC; internetová učebna – 4x PC; 
společenská místnost – TV; klubovna – pianino, kulečník, stolní tenis, šicí stroj; jídelna – TV, klavír 
koncertní křídlo. 
Budova U Boroviček: 2x vybavená kuchyňka + pračka; prostor vymezený pro návštěvy. 
 
Provoz školského zařízení:  
 
Domov mládeže Studentská je v provozu po celý školní rok, tzn. poskytuje ubytovací služby svým 
klientům i o sobotách, nedělích a vedlejších prázdninách. V době hlavních prázdnin poskytoval 
ubytování žákům – cizincům a dále v průměru cca 25 žákům a studentům A.C. SPARTA PRAHA na 
základě smlouvy o ubytování. Je jediným ubytovacím školským zařízením v Praze, který během 
školního roku nezavírá.  
 
 

Článek 2 
 

Zaměstnanci školského zařízení 
 

1. Pedagogičtí zaměstnanci - vychovatelé 
 

 
Počty osob: se středoškolským vzděláním obor vychovatelství  2 

  s vysokoškolským pedagogickým vzděláním             7 

 

2. Pedagogičtí zaměstnanci – noční vychovatelé (asistenti pedagoga)       4 
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3. Nepedagogičtí pracovníci školy 
 
Počty osob: ekonomicko-provozní úsek                    7 
                    kuchařky       6 
                    uklízečky      4  
  

 
Článek 3 

 
Struktura ubytovacích kapacit školského zařízení 
 

DOMOV MLÁDEŽE 
STUDENTSKÁ 

BUDOVA   
STUDENTSKÁ 10  

současný stav před plánovanou 
rekonstrukcí 

BUDOVA    
U BOROVIČEK 1  

současný stav před předáním dalších 
prostor od Základní školy pro žáky se 

specifickými poruchami učení  

Počet ložnic celkem 49 24 

 z 
toho 

1 až 3 lůžkových 34 24 

4 až 6 lůžkových 11 0 

7 až 10 lůžkových 4 0 

Společ. místn., klubovny,kuchyňky 4 2 
 

 
 

Článek 4 
 

Aktivity školského zařízení a jeho prezentace na veřejnosti 
 

1. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Žáci a studenti reprezentují domov mládeže v rámci hudebních a koncertních vystoupeních  
a soutěžích doma i v zahraničí, kde se umisťují na předních místech.  

Žáci AC Sparta reprezentují domov mládeže při zápasech v různých městech republiky i na 
vybraných zápasech mladých sportovců v zahraničí (Mexiko, Itálie, Rakousko, Ukrajina). 

Vybraní žáci a studenti se účastní soutěží mezi DM v nohejbalu a volejbalu. 

Ve školním roce 2010/2011 byla zorganizována exkurze do Českého rozhlasu, do ČT1, do 
televize NOVA a do rádia Svobodná Evropa. 

 V rámci tzv. muzejních nocí byly realizovány četné prohlídky pražských kulturních památek. 

 Byla zorganizována pro zájemce z řad ubytovaných studentů návštěva zahrad pod Hradem. 

 
2. Prevence sociálně patologických jevů 

Vychovatelé domova mládeže věnují mimořádnou pozornost problematice záškoláctví, 
šikanování, rasismu, požívání alkoholu a různým drogovým závislostem. Jednotlivé 
vychovatelky se zúčastňují školení zaměřené na prevenci patologických jevů. 
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3. Ekologická výchova a enviromentální výchova 
Mimoškolní výchova v domově mládeže je realizována formou besed s žáky a studenty  
o ochraně životního prostředí. Pozornost byla ve sledovaném období zaměřena na likvidaci 
odpadů, zejména na likvidaci PET láhví.   

 
4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Ve školním roce 2010/2011 nebyly pořádány školy v přírodě. 
 

5. Spolupráce školy s institucemi a firmami 
 
Škola spolupracuje: 

 
• MHMP 
• MŠMT 
• AC SPARTA 
• Národní divadlo a další pražská divadla 
• Pražská konzervatoř 

 
6. Využití škol v době školních prázdnin 

• Domov mládeže Studentská – ubytování sportovců AC Sparta a zahraničních 
plnoletých studentů Pražské konzervatoře, kteří bydleli ve školním roce v domově 
mládeže.  

 
 
 
 
 
 
V Praze dne 25. 10. 2011 

…………………………….. 
                                                                                                         podpis ředitele DM   
    
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


