


Střední průmyslová škola stavební

Valašské Meziříčí

Máchova 628/10

757 01 Valašské Meziříčí

Domov mládeže

 tel. 571 751 030 e-mail: dm@spsstavvm.cz fax 571 751 010
  mob. 731 308 034

Domov mládeže

DM poskytuje ubytování čtyřiceti žákům ve dvou a třílůžkových pokojích, je součástí školy.
Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování (pět jídel denně – snídaně, svačina, oběd, večeře,
svačina). Žáci mohou na DM nastupovat v neděli od 18.00 hod, případně v pondělí před nebo
po ukončení výuky. Domů pak odjíždějí v pátek do 15.00 hod.

Ubytování na DM se poskytuje zásadně na dobu jednoho školního roku, přihlášky k ubytování
a stravování podávají rodiče v období přijímacího řízení v měsíci dubnu. Přednostně jsou
ubytováni žáci 1. ročníku. O ubytování v dalších letech musí rodiče každoročně žádat.

Současné náklady jsou:
   1100,– Kč   měsíčně na ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích

 90,– Kč  za celodenní stravu pro žáky této školy + 14,– Kč za 2. večeři v případě zájmu

Aktivní využití volného času zajišťuje různorodá nabídka zájmových činností v objektu domova
mládeže a školy. Patří mezi ně sportovní hry v tělocvičně a na sousedícím hřišti, stolní tenis,
odbíjená, sálová kopaná, florbal, bowling, denně posilovna na DM, krytý bazén ve Valašském
Meziříčí, turistické procházky po okolí, práce s výpočetní technikou – internetová připojení
na pokojích, výtvarná činnost – příprava pro talentové zkoušky na architekturu v kroužku při
SPŠS, práce v kroužku hudebním (elektrofonické nástroje) a pěveckém, večerní pozorování
na hvězdárně ve Valašském Meziříčí aj. Celkovou organizaci volného času doplňují různé
přednášky a besedy. Další výběr zájmové činnosti pak ubytovaným studentům poskytuje
Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí.

Podrobnější informace poskytuje Vnitřní řád domova mládeže na internetových stránkách školy
www.stavebkavalmez.cz. Případné další informace o Domově mládeže Vám podá zástupkyně
ředitelky Ing. Iva Halaštová, tel. 734 686 235, e-mail: halastova@spsstavvm.cz.
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