DIJAŠKI
DOM LIZIKE
JANČAR
Lokacija
Dijaški dom Lizike Jančar je od II. gimnazije
Maribor oddaljen samo 5 minut hoje.
Prostori
Dijakom so na voljo nadstandardne enoposteljne
sobe in obnovljene dvoposteljne sobe, prenovljene
kopalnice (3 dijaki na 1 tuš) in sanitarije, fitnes,
trim kabinet, učilnice, sobe za druženje, knjižnica
s čitalnico, računalniška učilnica, retro soba
(namenjena manjšim kulturnim dogodkom), mladinska
soba, jedilnica, glasbene sobe (klavirska soba,
soba za solo petje in snemanja) in čajna kuhinja.
Čajna kuhinja
Dijaki, ki si želijo pripraviti kosilo sami, imajo na voljo
čajno kuhinjo z jedilnico in prostorom za druženje.
Igrišče
Dijakom je na voljo zunanje športno igrišče.
Hrana
Prehrana v dijaškem domu Lizike Jančar je
uravnotežena in okusna. Naši zaposleni pod
vodstvom priznanega kuharja Roberta Lukasa
vsak dan pripravljajo raznolike zajtrke, kosila in
večerje. V kolikor se dijaki zaradi obveznosti ne
nahajajo v dijaškem domu, lahko koristijo suhi
obrok ali jim obrok v kuhinji pogrejejo. Obroke v
času odsotnosti dijaka odjavimo. Naše kuharsko
osebje poskrbi tudi za dijake vegetarijance,
vegane in dijake z različnimi dietami.
Vikendi
Dijaki tujci lahko tudi med vikendi bivajo
v dijaškem domu. Za zajtrke in večerje je
poskrbljeno (v primeru večjega števila dijakov
bo poskrbljeno tudi za sobotno kosilo). Dijaki si
lahko kosilo skuhajo tudi v čajni kuhinji.
Pranje perila
Dijaki lahko koristijo možnost pranja in likanja perila.
Kolesa
Dijakom je na voljo kolesarnica.
Hišni red
Vsi zaposleni si prizadevamo za dosledno upoštevanje
domskega reda. Dijaki se lahko zadržujejo izven
dijaškega doma do 20.30 (razen v primeru šolskih
aktivnosti ali treningov). V skupnih prostorih se lahko
družijo do 21.30. Učilnice so jim za učenje na voljo po
potrebi. Obvezne učne ure so v dopoldanskem času
od 9.00 do 11.00 in popoldne od 15.00 do 18.00.
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Dogodki in dejavnosti
Vsako leto v Dijaškem domu Lizike Jančar
pripravimo nekaj posebnih dogodkov,
namenjenih našim dijakom – tematska
večerja za novince, slavnostna novoletna
večerja s programom za vse dijake, prebujajoči
spomladanski ples, šolsko leto pa zaključimo s
prireditvijo, ko se poslovimo od maturantov.
Nudimo tudi veliko interesnih dejavnosti. V okviru
le-teh lahko dijaki uživajo v številnih brezplačnih
koncertih in prireditvah (SNG Maribor, Narodni dom
Maribor, Lutkovno gledališče Maribor …), sodelujejo
pri lutkovnih predstavah, se sproščajo na vodenih
športnih aktivnostih (nogomet, košarka, odbojka,
fitnes), ustvarjajo na različnih ustvarjalnicah,
delavnicah ipd. V domu nam veliko pomeni
dobrodelnost in sočutje. Dijaki v popoldanskem
času obiskujejo zavetišča za živali, brezdomce in
se medgeneracijsko povezujejo s starostniki.
Že vrsto let je uspešen projekt Tutorstvo.
Brezplačno učno pomoč od ponedeljka do petka
nudijo univerzitetno izobraženi profesorji
različnih predmetov. Naš strokovno izobražen
in usposobljen kader vsako leto poskrbi za
skoraj 100 % uspešnost ob zaključku šolskega
leta. Veliko pozornost posvečamo učenju
slovenščine za tujce in pripravi na maturo.
Cena
Cena dvoposteljne sobe znaša predvidoma
270 € (za 30 dni). Hrana je vključena v ceno.
Kontakt
info@ddlizika.si
Spletna stran
https://www.ddlizika.si/

