Informace o ubytovacím zařízení pro vysokoškolské studenty.
Kolej Mikoláše Alše se nachází v blízkém centru Prahy. Kolej disponuje 70
lůžky v 35 dvoulůžkových pokojích apartmánového typu a slouží studentům
od 25. října do 20. června. Na kolej jsou přijímáni studenti různých vysokých škol.
V letním období červenec až září je kolej využívána jako hostel pro turisty
(www.hostel.vsup.cz).
Jednotlivé apartmány jsou vybaveny kuchyňkou a sociálním zařízením. Jsou zde tři
typy apartmánů - jednopokojové (AP2), dvoupokojové (AP4) a třípokojové (AP6).
Ceny za ubytování jsou stanoveny podle typu apartmánu. Je možné pronajmout si
celý pokoj samostatně.
Cena obsahuje - jedno lůžko v zařízeném pokoji a služby spojené s ubytováním –
energie, teplo, ložní prádlo, úklid společných prostor a internet.
Všechny pokoje jsou dvoulůžkové.
Cena závisí na počtu předem zaplacených měsíců.
1 měsíc

3 měsíce

cena za lůžko za měsíc

5 600 CZK

5 300 CZK

cena za pokoj za měsíc

9 700 CZK

9 300 CZK

cena za lůžko za měsíc

5 300 CZK

5 000 CZK

cena za pokoj za měsíc

9 200 CZK

8 800 CZK

cena za lůžko za měsíc

5 100 CZK

4 800 CZK

cena za pokoj za měsíc

8 800 CZK

8 400 CZK

Platba pro :
AP2

AP4

AP6

Cena za lůžko – 2 osoby na 2 dvoulůžkovém pokoji.
Cena za pokoj – 1 osoba na dvoulůžkovém pokoji.
Platí se minimálně za celý kalendářní měsíc s výjimkou nástupu k ubytování a
ukončení studijního pobytu.
Minimální doba pobytu je jeden kalendářní měsíc.
Jednotlivé pokoje jsou vybaveny dvěmi lůžky, nočními stolky, šatní skříní a dvěma
pracovními stoly se židlí. Na pokojích jsou rovněž stolní lampičky a lednice. Všechna
lůžka jsou kompletně vybavená přikrývkou, polštářem a povlečením a rovněž druhou
přikrývkou (dekou).

Kuchyňky jsou vybaveny dvou-plotýnkovým sporákem a varnou konvicí a základním
nádobím.
K dispozici je rovněž prádelna a sušárna prádla.
V celém objektu je VIFI připojení k internetu.
Ubytovatel zajišťuje úklid sociálního zařízení v apartmánech (nezajišťuje úklid
pokojů) a všech společných prostor. Rovněž zajišťuje praní ložního prádla, příjem
doručené pošty a ochranu objektu před vstupem nežádoucích osob.
V celém objektu je zákaz kouření.
Depozit:
Ubytovaný při nástupu skládá depozit 2 000 Kč, který se mu vrací na konci
ubytování, jestliže vrátí pokoj ve stejném stavu, v jakém jej převzal.
Každý uchazeč musí e-mailem zaslat formulář Žádost o ubytování na
adresu kolej@vsup.cz. Žadatel obdrží e-mailem odpověď, zda byla jeho přihláška
přijata a zda je pro něho ještě volné místo.
Mirka Jelínková
vedoucí koleje
Kolej Mikoláše Alše
Na Výšinách 2
170 00 Praha 7

