Domov mládeže poskytuje ubytovací a stravovací služby během celého roku

Budova Domova mládeže při Gymnáziu Jevíčko se nachází asi 10 minut chůze od středu
města /autobusové nádraží/. Disponuje ubytovací částí a jídelnou /120 míst/ s vlastní kuchyní.
Celková ubytovací kapacita domova je 88 lůžek. Před budovou je omezený počet parkovacích míst.
Skladba pokojů
3- lůžkové pokoje se společným příslušenstvím na chodbě /14 ks/, 200,- Kč/os./noc
2- lůžkové pokoje s datovou zásuvkou, pro dva pokoje společné sociální zařízení /23ks/,
250,- Kč/os.noc
V době školního vyučování je k dispozici asi 40 lůžek.
Pro ubytované jsou volně k dispozici klubovny s TV a lednicí /5 ks/, menší místnost s DVD
přehrávačem, dvě kuchyňky se základním vybavením /elektrický sporák, mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, nádobí/.
Ubytovaní mohou využít i hernu se stolním fotbalem, šipkami, stolním tenisem. Po předchozí
domluvě lze používat PC učebnu, posilovnu, tělocvičnu gymnázia, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, travnatou plochu za domovem. Možný je i pronájem odborných učeben a auly Gymnázia
Jevíčko.
Na domově lze zapůjčit míče pro volejbal, fotbal, vybavení pro badminton, líný tenis, florbal,
petanque, kroket, gymbaly, cvičící podložky, jednoruční činky. Ubytovaným můžeme nabídnout
množství společenských a logických her. /Česko, Activity, Scrabble, Times Up!, Český film, Česká
hudba, Dixit a další/.
Pro větší skupiny /od 30 osob/ jsme schopni zajistit celodenní stravování od 200,- Kč za den.
Během školního roku v pracovní dny je možné po předchozí dohodě stravování i menších skupin
nebo jednotlivců.

Zajímavosti ve městě
Historické centrum města – městský okruh
Muzeum
Městská věž
Sportovní areál “Žlibka” – přírodní koupaliště, tenisové kurty, dětské hřiště
Kostel sv.Bartoloměje – původní osídlení /1 km/
Zajímavosti v okolí
Jevíčko je pro rozmanitost terénu vhodné pro pěší turistiku, jízdu na kole, houbaření a rybaření.
Lokalita města a nejbližšího okolí se pyšní velmi čistým ovzduším.












Areál plicního sanatoria, pomník napoleonských válek /1,5 km/
Smolenská přehrada /1km/
Osada Mařín – rumpálová studna /3 km/
EKO Centrum Renata Bělá u Jevíčka /4 km/
Aquapark Velké Opatovice /3 km/
Jaroměřice – Kalvárie /4 km/
Cetkovice – farma CH – jízdy na koni /7 km/
Městečko Trnávka – zřícenina hradu Cimburk /9 km/
Chornice a Březina – přírodní koupaliště /do 10 km/
Kladky – lyžařský vlek /15 km/
Arboretum Borotín /6 km/

Tipy na výlety
Hrad Bouzov
Velká Roudka – pískovcové skály
Javoříčské jeskyně
Moravská Třebová – muzeum, zámek, aquapark
Boskovice – hrad, zámek, aquapark, židovská čtvrť
Westernové městečko
Letovice – zámek, keltská osada -Isarno
Kunštát – výroba keramiky, jeskyně Rudka
Mladějov na Moravě – muzeum železniční dopravy
Hřebečské důlní stezky a muzea

Bližší informace a objednávky pobytů:
Domov mládeže při Gymnáziu Jevíčko
Nerudova 557
569 43 Jevíčko
Ladislav Šponer, tel. 725940219, Pavla Konečná, tel. 702046228, e-mail: ubytovani@gymjev.cz
Věra Vafková, ved.vychovatelka – tel. 461327806, 775327806, e-mail: vafkova@gymjev.cz
Mgr. Jiří Janeček, ředitel školy – tel. 461327828, e-mail: janecek@gymjev.cz

