MEDPODJETNIŠKI
IZOBRAŽEVALNI CENTER

LOKACIJA

MIC je most med izobraževalnimi institucijami in podjetji
na področju gostinstva in turizma.
Nudimo:

V našem domu z veseljem pozdravimo različne goste.
Ker so storitve, ki jih nudimo pri nas, strokovne, tehnološko dovršene in cenovno ugodne, smo zanimivi za številne obiskovalce. Pri nas najdete vse, kar potrebujete za:




















svetovanje
nadzor kakovosti
izobraževanje in usposabljanje za podjetja
izobraževanje in usposabljanje odraslih
tečaje
nacionalne poklicne kvalifikacije
praktično usposabljanje
organizacijo mobilnosti dijakov v tujini
sprejem dijakov iz tujine z namenom praktičnega
usposabljanja pri delodajalcih
 organizacijo strokovnih usposabljanj v tujini za
učitelje in mentorje iz podjetij

HOSTEL

mednarodne projekte (npr. Erasmus +)
pripravljalne obiske
namestitev športnih in drugih ekip
tabore
izobraževalne projekte
namestitev večjih in manjših skupin
seminarje
poslovne sestanke
predstavitve

Glavna prednost odločitve za dijaški dom je, da na
enem mestu ponujamo vse, kar potrebujete:

KONTAKT

Dijaški dom | Ljubljanska cesta 21 | 3000 Celje
tel: 03 426 66 00
03 426 66 22
fax: 03 426 66 21
info@dijaski-dom.si
student@dijaski-dom.si
www.dijaski-dom.si

VPIS

Podatke o vpisnem postopku najdete na spletni strani
www.dijaski-dom.si ter www.mizs.gov.si










sodobno opremljene sejne prostore in učilnice
eno- in dvoposteljne sobe
popolno gostinsko storitev
WI-FI
daljše postelje za športnike in visokorasle
fitnes
zunanje športno igrišče
možnost uporabe telovadnice

Privlačna je tudi lokacija našega doma:







bližina mestnega jedra
postajališče lokalne avtobusne linije
številne možnosti za sprehode in rekreacijo v naravi
bližina šol in fakultet
nakupovalno središče
parkirišče in garažna hiša

DIJAŠKI DOM

DOM

PREHRANA

ŠTUDENTSKI DOM

Dijake in dijakinje razporedimo v vzgojne skupine po največ 28 oseb.

Dom stoji blizu mestnega jedra in v neposredni bližini številnih srednjih šol in fakultet. Do najbolj oddaljene vodi
15-minutni sprehod ob Savinji, do najbližje pa potrebujete
manj kot minuto. V neposredni bližini je nakupovalni center
in postajališče lokalne avtobusne linije. Ob domu je veliko
športno igrišče, kjer lahko aktivno preživite prosti čas. Le
kratek sprehod vas loči od celjskega mestnega parka in rekreacijske poti ob Savinji. Gostje lahko uživate v cenovno
ugodni in obenem izjemno kakovostni namestitvi.

Srednja šola za gostinstvo in turizem v dom prinaša neprecenljive izkušnje na področju gostinstva in turizma. Kuhinjo
in jedilnik smo obogatili z našimi izkušnjami. V domu zagotavljamo strokovno načrtovane in pripravljene obroke, ki jih v
času odraščanja potrebujejo naši mladostniki, poskrbimo pa
tudi, da je študentski trebuh vedno poln. Naši zajtrki, kosila in
večerje so obroki, ki jih nihče noče zamuditi.

Za vas smo pripravili poseben stolpič, saj se zavedamo,
da je ritem študentskega življenja drugačen od dijaškega.
Spali boste v eno- in dvoposteljnih sobah. Za druženje je
na voljo več skupnih sob, kjer je jedro študentskega življenja. Poleg namestitve vam nudimo tudi prehrano. Vse,
ki radi se radi postavite s svojimi kuharskimi spretnostmi,
bodo navdušile kuhinje, ki smo jih opremili z mislimi na
vas. Da boste študentje vedno lepi in urejeni, smo v pralnico namestili pralni in sušilni stroj, s katerima lahko izbrišete
sledi morebitnih manjših nerodnosti, ki bi pustile spomin
na vaših oblačilih. Poskrbeli smo za dostop do interneta,
saj se zavedamo, da je dostop do informacij ključen za uspešen študij. Dom stoji v bližini vseh fakultet, kar še olajša
odločitev za vpis.

SOBE

AKTIVNOSTI

Ponujamo eno- in dvoposteljne sobe. Dijakom in študentom
tako zagotavljamo prijazno novo okolje, v katerem imate več
zasebnosti in možnosti za individualno učenje. Prenovljene
sobe so opremljene z žičnim dostopom do interneta, povsod
pa je na voljo tudi brezžični signal. Za visokorasle smo nekaj
sob opremili z daljšimi posteljami. Vsi, ki si zaželite družbe, jo
najdete v skupnih prostorih, kjer potekajo vsakodnevne skupne aktivnosti.

Prosti čas lahko preživljate na različne načine. Imamo zunanje
igrišče, fitnes, opremo za namizni tenis, številne računalnike
z dostopom do interneta, tv-sprejemnike, dvd-predvajalnike,
interno ozvočenje, glasbeno in disko opremo. Za glasbenike
sta na voljo dva klavirja, harmonika, kitara in sintetizator. Lahko se vključite v številne interesne dejavnosti in aktivno preživljate prosti čas. Športnim zanesenjakom nudimo vodeno
vadbo nogometa, odbojke, namiznega tenisa in fitnesa.

Naš vsakdanji urnik je naslednji:








zajtrk od 5.30 do 8.00
učne ure 8.00 do 10.00
kosilo 12.00 do 15.00
učne ure 15.30 do 18.30
večerja 18.30 do 20.00
interesne dejavnosti

Za učne ure poskrbijo naši vzgojitelji. Po dogovoru jih
izvajajo individualno v sobah ali v skupni učilnici. Dijaki
vzgojitelje sproti obveščate o učnih vsebinah in ocenah,
ki jih vpisujejo v interno redovalnico. Učne ure so obvezne. Po opravljenih šolskih obveznostih se lahko posvetite številnim interesnim dejavnostim.
Strokovno usposobljeni delavci vam bomo pomagali, da
se boste v novem okolju počutili kot doma.
Naš dom bo za vas druga družina, saj se bomo skupaj veselili uspehov, spoprijeli pa se bomo tudi s težavami, če
bodo nastopile.

