DOMOV MLÁDEŽE
při Střední škole Strážnice
ve Strážnici

Jméno ředitelky Střední školy Strážnice a
Domova mládeže
- ing. Petra Fialová

Kontakty pro komunikaci s Domovem mládeže:
- Jana Helísková – vedoucí vychovatelka
Telefonní čísla: +420 518 395 418
Mobil: +420 776 053 839, 725 505 009
E – mail: heliskova.jana@stredniskolastraznice.cz
ubytovani@stredniskolastraznice.cz
Vychovatelé DM:
1. patro Ing. Pospíšil Miroslav, tel. 518 395 419
pospisil.miroslav@stredniskolastraznice.cz
2. patro Svobodová Helena, tel. 518 395 420
svobodova.helena@stredniskolastraznice.cz
3. patro Blatová Anežka, tel. 518 395 421
blatova.anezka@stredniskolastraznice.cz
4. patro Bc. Karvánková Jarmila, tel. 518 395 422
karvankova.jarmila@stredniskolastraznice.cz

Adresa:
DOMOV MLÁDEŽE INTERSTUDENT
Střední škola Strážnice
Smetanova 1540
696 62 Strážnice

Domov mládeže poskytuje ubytování žákům všech středních
škol ze Strážnice i blízkého okolí, převažují studenti SšS ,kteří
pocházejí až z několika krajů ČR.
Život v DM se řídí Řádem domova mládeže a Denním
režimem.
Volno-časové aktivity zajišťují vychovatelé jednak vlastní
činnosti DM (kroužky, soutěže – přebory, přednášky, návštěvy
výstav, sportovních podniků….), jednak nabídkou
společenských, kulturních a sportovních organizací města či
školy.
Ubytovaní žáci jsou rozděleni do základních výchovných
jednotek - výchovných skupin podle vyhlášky MŠMT č.
108/2005 Sb.
Podmínky a rozdělení žáků do výchovných skupin na školní
rok stanovuje vedoucí vychovatel.
Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích se samostatným
sociálním zařízením na pokoji.

Základní vybavení ložnice pro jednoho žáka:
válenda s úložným prostorem, šatní skříň, pracovní box s
vlastním osvětlením, polička; žákům se dále poskytuje ložní
prádlo, klíče od pokojů…

Pro vzdělávání, výchovu a volný čas žáků
4x místnost pro výchovně vzdělávací činnost a spontánní
individuální i skupinové aktivity (klubovna) s televizí,
2x počítačová místnost, 4x kuchyňka, 2x posilovna, 2x herna
na stolní tenis, šicí dílnička, WIFI s pokrytím na celou budovu.
Domov mládeže si pravidelně pronajímá tělocvičnu k naplnění
tělovýchovných a sportovních zájmů žáků – formou
organizované zájmové činnosti.

Máme zájem na úzké spolupráci se zákonnými zástupci, kteří
mohou domov mládeže navštívit kdykoliv po vzájemné
dohodě s vedoucím vychovatelem. S pedagogickými
pracovníky domova mládeže jsou zákonní zástupci v kontaktu
po třídních schůzkách nebo také prostřednictvím telefonů
(mobil i pevná linka, e-mailem nebo písemnou formou).

