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DOMOV MLÁDEŽE

  

      Domov mládeže je školským zařízením, které zajišťuje výchovu a ubytování žáků ISŠ
Jesenice v průběhu celého školního roku ve dnech školní výuky. Vzhledem k dopravním
možnostem některých ubytovaných je DM otevřen již v neděli od 17.00 hodin. Domov mládeže
vede žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. 

  

     Budova se nachází v samostatném areálu mimo školu, je od ní vzdálena asi 200 metrů, má
dva vchody pro DM-1 a DM-2 a je patrová. Celková ubytovací kapacita DM je 90 míst, pokoje
jsou třílůžkové, umístěné v přízemí a prvním patře, vybavené standardním nábytkem. Na
každém poschodí jsou společná sociální zařízení (umývárna, sprchy, WC) a kuchyňky.

  

     Stravování pro ubytované je zajišťováno ve školní jídelně v budově školy a je celodenní.
Úhrada za ubytování činí 800,- Kč za měsíc a za stravování 60,- Kč za den.

  

     Hlavním úkolem všech pedagogických pracovníků DM je zajistit ubytovaným žákům co
nejlepší podmínky ke studiu, dbát o rozvoj jejich zájmů a schopností, vychovávat ke
zdravotnímu stylu a vytvořit pro žáky takové prostředí, které by v tom nejlepším slova smyslu
odpovídalo prostředí domácímu. Život na DM se řídí Vnitřním řádem, se kterým jsou všichni
žáci při nástupu k ubytování seznámeni a rovněž je předán k prostudování rodičům nově
přijatých žáků.

  

  

Vybavení domova mládeže

  

kulturní místnost - televize, DVD přehrávač, video, PC s internetem
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kuchyňka - lednice, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba

  

posilovna - posilovací lavice, ortoped, gymnastické míče

  

sportovní náčiní - pro letní i zimní sporty

  

knihovna

  

šatna - botníky

  

areál domova mládeže - hřiště na volejbal, tábořiště, lavičky

  

  

Využití volného času

  

míčové hry a turnaje (fotbal, volejbal, nohejbal, vybíjená)

  

country tance

  

aerobik, kalanetika, břišní tance, cvičení na gymnastickém míči

  

besedy, přednášky s odborníky, ankety, kvízy
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vycházky do přírody, návštěvy plaveckého bazénu v okresním městě, návštěvy muzea

  

soutěže, stolní hry, karty, šipky, petang, střelba ze vzduchovky, netradiční sporty

  

výtvarné a literární činnosti, ruční práce, lidová tvorba

  

stolní tenis, stolní fotbálek, kulečník

  

diskotéky, táboráky, společenské hry, masopust, módní přehlídky

  

Mikulášská a vánoční besídka, Den dětí
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