Vážení účastníci stáže "SUSO 2017",
zasíláme Vám podrobnější informace k průběhu stáže v termínu od 2. 10. do 4. 10. 2017.

Zahájení stáže bude v pondělí 2.října 2017 v 8:00 hodin v hlavní budově školy.
Vlastní stáž se uskuteční v hlavní budově školy v Resslově ulici (hlavní vchod: N49°10´18´´,
E13°53´10´´) a budeme využívat i novou halu s CNC linkou u zadního vchodu do budovy v
ulici Chomutovská (zadní vchod: N 49°10´19´´, E13°53´04´´).
Bližší informace můžete získat na tel. 383 372 817, 603 537 979 nebo 604 251 109).
Ubytování je pro Vás zajištěno na domovech mládeže v ulici Domova mládeže č.p. 597
(hlavní vchod: N49°10´08´´, E13°53´04´´) a ubytovat se můžete v neděli 1.října od 17:00 do
23:00 hodin.
Pokud potřebujete ubytovat později, prosíme o zavolání na tel. 383 372 187, 732 212 318
nebo 721 016 946. V pondělí 2.října 2017 se můžete ubytovávat po ukončení prvního dne
stáže, tj. cca od 16:00 hodin. Pro zajištění stravy Vás prosíme o informaci o příjezdu,
abychom mohli připravit pondělní snídaně v požadovaném počtu.
Stravování je připraveno ve Školní jídelně Volyně, kam Vás nasměrují zaměstnanci domova
mládeže nebo školy.
Stravování
Pro všechny studenty i doprovod objednáváme stravu od pondělní snídaně do středečního
oběda. Snídaně se bude vydávat od 7:15 hodin, oběd podle rozvrhu, večeře od 17:30 hodin.
Rozvrh je předběžný a budeme aktualizovat podle vazeb na rozvrh výuky ve škole.
Volnočasové aktivity
Každé odpoledne i večer budou mít studenti k dispozici i tělocvičnu a posilovnu. Pokud
budou mít zájem, je možné si přivézt věci na sport včetně obuvi. Na domově mládeže mají
možnost připojení k internetu, je třeba si přivézt vlastní síťový kabel.
Kontaktní údaje
VOŠ a SPŠ Volyně – kontakty: Petr Červený, tel. 383 372 817, 383 457 012, 604 251 109
Domov mládeže: Mgr. Ivo Kopka, tel. 383 372 187, 732 212 318
Přejeme Vám šťastnou cestu a těšíme se na setkání ve Volyni.
Organizační tým stáže "SUSO 2017"

