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Domov mládeže je určen primárně pro studentky naší školy. Kapacita domova je 
116 míst. Dvoulůžkový a čtyřlůžkový pokoj tvoří samostatnou buňku s vlastním 
sociálním zařízením, koupelny jsou společné na patře. K základnímu vybavení 
ložnice patří válendy s úložným prostorem, šatní skříně, noční stolky, pracovní 
místa u stolu, poličky.

Měsíční poplatek za ubytování na dvojlůžkovém pokoji činí 1000,- Kč na 
čtyřlůžkovém pokoji 700,- Kč



Pro přípravu jednoduché 
svačiny nebo nápojů 
slouží čajová kuchyňka v 
přízemí. Na každé 
společenské místnosti je 
ubytovaným dívkám k 
dispozici čajový koutek –
vybavený rychlovarnou 
konvicí a ledničkou.

Ubytované dívky mají zajištěnou celodenní stravu v naší školní jídelně. Po 
dohodě s vedením jídelny a v lékařem indikovaných případech jsme schopni 
zajistit i dietní stravování. 



V době osobního volna mohou žákyně využívat obývací pokoje s televizemi, při 
přípravě na vyučování pak studovny s počítači a tiskárnou. V celé budově je k 
dispozici bezdrátová síť Wi-Fi.



K nácviku hry na hudební nástroje, slouží žákyním dva klavíry, klávesy, kytary a 
metalofony.



Zájmová činnost v DM

- sportovní kroužky
just dance, posilovna, jóga,
dechová a posilovací cvičení
- výtvarná dílna a rukodělné činnosti
- doučování – Ma, Bi, Nj, Aj, Čj,..
- spolupráce s dalšími subjekty - SVČ
Sokol Znojmo



Přijímací řízení na DM

Podrobné informace a aktuální přihlášku naleznete na webu GPOA Znojmo v sekci DM.

V případě zájmu o ubytování vyplněnou přihlášku zašlete na adresu školy do 31. 5. 
2022. Rozhodnutí o přijetí k ubytování na DM obdržíte po 20. 6. 2022.

Přihláška na DM platí vždy na jeden školní rok.

Kontakty:

Vedoucí vychovatelka - Mgr. Kateřina Polášková
tel: 702 170 079
email: domov@gpoa.cz
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