Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
DOMOV MLÁDEŽE, Zvolenská 37
nabízí

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮM
ubytování ve dvoulůžkových pokojích
k dispozici: 3 klubovny s televizí, videem, DVD
knihovna
hřiště
kulečník, stolní tenis, stolní fotbal
posilovna pro chlapce a dívky
v každém patře kuchyňka (lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice) a sociální zařízení

Cena ubytování od 1. 9. 2015: 900 Kč/měsíc
Cena celodenní stravy: činí 85,- Kč (snídaně 27,- Kč, oběd 29,- Kč, večeře 29,- Kč )
Provoz domova mládeže

od neděle 18:00 hodin do pátku 14:00 hodin

Upozornění:
Rozhodnutím ředitele Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy
řemesel a služeb, Strakonice jsou žáci povinni odebírat alespoň dvě jídla denně.

Kontaktní adresa:
Domov mládeže
Zvolenská 37
386 01 Strakonice
Telefon: 730 518 178
Mail: dmzvolenska@ssst.cz

Časový rozvrh dne
Budíček
5:00 až 7:00 hodin (po půl hodinách)
8.00 hodin (pouze ti, kteří přišli z odpolední směny a jdou na odpolední směnu)
Snídaně
5:15 až 7:45 hodin
Úklid pokojů
do 7:45 hodin (kromě odpolední směny)
do 8.45 hodin (odpolední směna)
Osobní volno
9:00 až 11:00 hodin (pro žáky, kteří mají odpolední směnu)
16:00 do 17:30 hodin
Oběd 11.30 až 14.00 hodin
Schůzka výchovné skupiny
každý den v 15:50 hodin
Studijní doba
individuálně až do přípravy na večerku
Vycházky
Vycházku hlásí žák svému vychovateli předem a vychovatel ji zapíše do průkazky žáka.
18:30 – 21:00 hod. – pro 1. až 3. ročník
18:30 – 21:30 hod. – pro 4. ročník + nástavbové studium.
Pokud se žák účastní nějaké kulturní akce nebo sportovní akce, může mu vychovatel povolit
pozdější návrat.
V případě přestupků žáků (pozdní příchod z vycházky, nekázeň, nepořádek na pokoji, špatné
studijní výsledky apod.), je v kompetenci vychovatele osobní volno a vycházky omezit či dokonce
zrušit. Zákaz vycházek zapíše do průkazky žáka.
Večeře
17:30 – 18:30 hodin
Příprava na večerku
21:30 hodin
Večerka
21:45 hodin
-

po večerce jsou ubytovaní žáci povinni dodržovat klid, i když jdou z odpolední
směny, nebo mají povolenu delší vycházku
po večerce jsou zakázány návštěvy na pokojích

