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Drage osnovnošolke in osnovnošolci,
drage dijakinje in dijaki, dragi starši!

V imenu Srednje elektro-računalniške šole Maribor in v svojem imenu vas prisrčno pozdravljam.
Samo tisti, ki ni nikoli poslal sms-a, lahko trdi, da so besede brez vrednosti. Z informativnim biltenom se predstavljamo
tako osnovnošolcem in njihovim staršem na informativnem dnevu kot tudi našim dijakom. Bilten predstavlja izobraževalne programe ter dejavnosti in utrip šole.
Veseli smo, da vas zanima izobraževanje v naši šoli ali pa ste se zanj že odločili.
Srednja elektro-računalniška šola Maribor ali krajše SERŠ je nastala leta 1981 z združitvijo Elektrogospodarskega šolskega centra (EGŠC) in elektro odseka Tehniške elektro, strojne in tekstilne šole (TESTŠ).
Lokacija šole je optimalna, saj smo v neposredni bližini Univerzitetne knjižnice in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI). Zaradi spodbujanja vpisa na tehniko imajo naši dijaki na FERI vedno odprta vrata.
Da je SERŠ ves čas zagotavljala kakovostno izobraževanje, kaže uveljavitev naših bivših dijakov v družbi. Med njimi
so bivši slovenski veleposlanik v Izraelu, bivši rektor Univerze v Mariboru, veliko doktorjev znanosti na FERI, direktor
LANCom-a in številni drugi lastniki uspešnih podjetij.
Naš slogan »Uspeh ni naključen« potrjujemo torej tudi v praksi.
V šolskem letu 2011/2012 ima SERŠ 34 oddelkov z 862 dijaki, ki se izobražujejo v sedmih različnih programih. Za vse,
ki jih zanimata elektrotehnika in računalništvo, smo prava izbira. Ponujamo srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in tehniško gimnazijo.
Šola je odlično opremljena. Vse klasične učilnice so opremljene z računalnikom in projektorjem. Imamo 6 računalniških
učilnic in 8 interaktivnih tabel.
Dijaki imajo na voljo računalnike z dostopom do interneta in brezplačen dostop do programske opreme za uporabo
doma. Zadnjo ugodnost ima v Sloveniji, poleg nas, samo še ena šola. Evropski projekti šole dijakom omogočajo spoznavanje tujih držav in vrstnikov.
Naši dijaki soustvarjajo številne kulturne prireditve za dijake in starše, kot so: prednovoletna prireditev, predaja ključa,
SERŠRock in Mozaik ustvarjalnosti SERŠ.
Šola organizira atletska in smučarska tekmovanja ter tekmovanja v igrah z žogo. Dijakom ponuja tudi številne zanimive
krožke in idealne možnosti za raziskovalno delo. Tiste dijake, ki uspešno zastopajo šolo v tekmovanjih iz znanja, v raziskovalni dejavnosti ali na športnem področju, nagrajujemo z enodnevnim izletom po domovini ali tujini.
Vsem dijakom želim prijetno bivanje v šoli in uspešno delo.
Direktor: mag. Ivan Ketiš
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Vse poti je treba na novo začeti
(T. Pavček)
Osnovna šola – devet let ista šola, devet let iste učilnice, devet let isti učitelji in devet let isti sošolci. Zdelo se je že, kot da se ne bo nikoli končalo.
Bolj kot sem o tem razmišljal, bolj se je »vleklo«. A sedaj menim, da je
teh devet osnovnošolskih let minilo prehitro, saj se je bilo potrebno kar
naenkrat odločiti, kam naprej, v katero srednjo šolo.
Kam torej? Naj sledim ostalim sošolcem in nadaljujem pot z njimi, ali naj
izberem pot, ki je zame najustreznejša? Odločitev je bila zelo težka. Verjetno tudi zaradi tega, ker še vedno nisem prav vedel, kaj me pravzaprav
zanima. Po preudarnem razmišljanju sem se odločil in se vpisal na Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor in sicer v gimnazijski oddelek. To
mi je še najbolj ustrezalo, kajti zanima me računalništvo, pa tudi ocene iz
osnovne šole so mi nekako narekovale gimnazijo.
Tako sem se poslovil od dobre stare osnovne šole in sošolcev. Med počitnicami sem se ves čas spraševal, ali bo težje ali lažje, morda podobno.
Ničesar nisem pričakoval, a razočaran tudi nisem.
Julij in avgust sta minila kot bi trenil. Znova se je začel pouk. Tokrat v srednji šoli. Ko je napočil prvi šolski dan, me je bilo strah, ves čas sem razmišljal o novih sošolcih, učiteljih, učilnicah. A tudi ta dan je minil. Šele
naslednji dan sem občutil spremembe – zgodnje vstajanje in zahtevnejša
snov. Torej neki novi standardi.
Dnevi minevajo, jaz pa sem se vsemu novemu že skoraj povsem privadil.
Na pogled strogi in zagrenjeni učitelji niso več strogi in zagrenjeni – vsaj
večina ne! A tisto, kar je zame najpomembnejše – sošolci niso več neznanci. Kaj pa sošolci iz osnovne šole? Kako jim gre? So se odločili prav?
Vprašanja, ki se mi kar pogosto pojavljajo. Pogrešam jih! A vsega lepega
je enkrat konec. Zavedam se, da se ne smemo ozirati nazaj, temveč moramo pogumno gledati naprej. Treba je uživati trenutek.
Šolo bom že »speljal«. Učil se bom, koliko bo potrebno, delal, koliko bo
potrebno ter vstajal zgodaj, če bo potrebno. Naj končam, kajti »Danes je
vedno, jutri ni nikoli.«
Žan Horvat, dijak tehniške gimnazije
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Četrtošolci se spominjajo
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Projektni dan
V Dravsko dolino

Dijaki tehniške gimnazije smo se nekega lepega jutra v mesecu aprilu
skupaj s profesorji Brankom Potiskom, Antonom Soršakom, Jadranko Golob in Milko Pušnik zbrali pred zgornjim SERŠ-em. Okoli osme ure smo
se odpravili z avtobusom do Fale, kjer smo si ogledali najstarejšo hidroelektrarno na reki Dravi. Uslužbenec HE Fala nas je seznanili z nekaterimi
osnovnimi informacijami o njeni zgradbi in delovanju. Ogledali smo si še
kratek film o zgodovini hidroelektrarn na reki Dravi, nato pa so nam še
predstavili načrte za prihodnost. Sledil je ogled elektrarne, na katerem
smo se čudili mogočnim turbinam in generatorjem. Po ogledu notranjosti
smo si še ogledali jez. Ogled hidroelektrarne je trajal dlje, kot je bilo sprva načrtovano, saj nas je marsikaj zanimalo.
Po malici smo nadaljevali pot do male hidroelektrarne Činžat 2. Med
potjo, ki smo jo dober kilometer prehodili, smo si ogledovali podeželje.
Navdušila nas je tipična pohorska hiša. Ko smo prispeli, smo si najprej
ogledali sestavo prsti in ugotovili, da je malo kisla. Izmerili smo še temperaturo zraka in vode. Pri ogledu delovanja male hidroelektrarne so nas
poučili, da jo upravljajo na daljavo in da ima visoko učinkovitost porabe
vodne energije in sicer nekaj čez 90%. Po ogledu nas je pot vodila proti
Rušam s postankom v gramoznici, kjer smo si ogledali strukturo tal. V
Rušah smo se navdušili nad mestnim trgom in znamenito latinsko šolo
ter cerkvijo.
Ruše so bile naša zadnja postaja. Navdušeni nad videnim smo zadovoljno ugotovili, da je tak način projektnega dela zunaj učilnice več kot dobrodošel. Zadovoljni smo bili tako dijaki kot tudi učitelji.
Timotej Skledar in Tomaž Verdinek, dijaka tehniške gimnazije
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Življenje na šoli ni samo pouk
Na naši šoli ponujamo dijakom možnost sodelovanja pri različnih obšolskih dejavnostih: v krožkih, na prireditvah in tekmovanjih, pri raziskovalnih nalogah itd. S podelitvijo statusov jim omogočamo usklajevanje
šolskih obveznosti z obšolskimi dejavnostmi in s tem tudi večje uspehe
na obeh področjih.

Krožki 2011/12
Angleški krožek

Novinarski krožek

Atletika

Odbojka

Avdio krožek

Programiranje

Badminton

Računalniški krožki

Glasbeni krožek

Robotika

Košarka

Šola v sliki

Literarni krožek

Uresničimo svoje ideje

Nemški krožek

Visual Basic

Nogomet

Vizualne komunikacije

Robot iz tekmovanja robocup

Raziskovalna dejavnost
Na šoli spodbujamo inovativne ideje in želje dijakov po raziskovanju in
odkrivanju novega. Vsako leto z raziskovalnimi nalogami in inovativnimi
predlogi uspešno sodelujemo na tekmovanju Mladi za napredek Maribora. V šolskem letu 2010/11 smo zasedli 3. mesto, naš mentor g. Milan Ivič
pa je bil izbran za najboljšega mentorja. Sodelovali smo z raziskovalnimi
nalogami na računalniškem in elektrotehniškem področju ter na splošnoizobraževalnih področjih.
Gregor Nikolić – najuspešnejši raziskovalec
Na Svetovnem srečanju mladih raziskovalcev oz. Expo-Sciences International 2011 je Gregor Nikolić, dijak poklicno-tehniškega programa tehnik
računalništva, nadvse uspešno predstavljal Slovenijo. V kategoriji Elektronika in mehanska tehnologija se je s projektom Inteligentna regulacija
temperature v šoli in s tem privarčujemo! uvrstil med tri najboljše naloge
na svetu in osvojil diplomo ter medaljo. Dijak je ves čas šolanja sodeloval
pri raziskovalni dejavnosti, svojo srednješolsko pot pa je zaključil z uspehom na svetovni ravni.

Kolesar na sončno energijo

Gregor Nikolić, med prvimi tremi na svetu

www.sers.si
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Tekmovanja
Dijake spodbujamo, da se udeležujejo tekmovanj na različnih področjih.

Športna vzgoja

V šolskem letu 2010/11 so sodelovali na tekmovanju elektro šol (zasedli
so 2. mesto v državi), tekmovanju Igra energije (v konkurenci s študenti
smo zasedli 1. in 2. mesto), državnem tekmovanju iz angleščine IATEFL
(z dokumentarnim video posnetkom L.E.N.T so dijaki zasedli 1. mesto in
zlato priznanje), državnem tekmovanju iz angleškega jezika za poklicne
šole Poliglot3 (1. mesto in zlato priznanje) in na državnem tekmovanju
iz matematike v kategoriji srednje strokovno in tehniško izobraževanje
(dijaki so osvojili 1. in 2. mesto, štirje dijaki so prejeli zlato priznanje).
Dijaki se udeležujejo še tekmovanj iz logike, Kenguruja, tekmovanja za
Cankarjevo priznanje, sodelujejo tudi pri različnih projektih iz angleškega
in nemškega jezika, na številnih natečajih kot npr. natečaj za najboljši
haiku iz slovenskega in angleškega jezika itd.
Da je športna vzgoja eden najljubših predmetov naših dijakov kažejo tudi
uspehi na različnih športnih tekmovanjih. V šolskem letu 2010/11 so dijaki tekmovali v smučanju (ekipno 2. mesto na občinskem tekmovanju),
badmintonu (dijak je prejel srebrno medaljo na državnem prvenstvu),
streljanju z zračno puško (dijak je postal državni prvak), odbojki, atletiki,
nogometu itd.

Med najboljšimi na svetu – tekmovanje RoboCup
Svetovno tekmovanje ROBOCUP JUNIOR

V začetku julija 2011 je v Istanbulu potekalo svetovno robotsko tekmovanje ROBOCUP JUNIOR. Dijaka tehniške gimnazije Bojan Potočnik in Tadej
Tofant sta s svojim robotom po devetih vožnjah zasedla drugo mesto na
svetu v konkurenci tekmovalcev iz ZDA, Kitajske, Japonske, Nemčije, Brazilije, Švice, Avstrije, Švedske in Italije.
V letu 2012 se bosta udeležila tekmovanja v Mexico Cityju, kjer sta si za
cilj zastavila osvojitev 1. mesta.

Srečanje dijakov s premierom vlade in ministrom za šolstvo

Sprejem pri ministru

Dijaka Bojan Potočnik in Tadej Tofant, 2. na svetovnem tekmovanju iz robotike, ter Gregor Nikolić, med prvimi tremi raziskovalci na svetu, so se
na Obrtnem sejmu v Celju srečali s predsednikom vlade, ki si je z zanimanjem ogledal njihove dosežke in prisluhnil njihovim besedam. Prav tako
jih je sprejel in jim čestital minister za šolstvo in šport.

Obrtni sejem v Celju
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Prireditve
Vsako leto potekajo v organizaciji naše šole številne prireditve. Dijaki pripravijo v sodelovanju z učitelji božično-novoletno prireditev, že nekaj let
pa poteka v Pekarni SERŠRock, ki nudi priložnost mladim glasbenim skupinam, da se predstavijo v javnosti. Seveda pa organiziramo vsakoletni
maturantski ples, informativni dan, pozdrav novincem in predajo ključa.

Dijaški parlament
Na šoli deluje, in to zelo uspešno, tudi dijaški parlament. Sestavljajo ga predstavniki
vseh oddelkov. Naloga šolske dijaške skupnosti je, povezovati vse dijake šole, zagotavljati varstvo pravic dijakov, izboljševati
odnose na šoli, zastopati dijake v šolskem
skladu, zastopati interese dijakov zunaj
šole itd.

Pust, sumo borci

Mentor dijaškega
parlamenta profesor
Darko Zinrajh

Fotografski natečaj
Na fotografski natečaj se lahko prijavijo vsi dijaki s fotografijami na razpisano temo. V šolskem letu 2010/11 smo izvedli dva natečaja in sicer
»Zima« ter »Pomlad«. Komisija izbere najboljše fotografije, ki jih nato razstavi na šoli ter objavi na spletni strani šole. Avtorji prvih treh nagrajenih
fotografij so tudi nagrajeni!

Timotej Roškar: Zvončka

Leo Strmšek: Zimska roža

Novoletna prireditev

Pust, najlepše noge na SERŠu

Nagradni izlet
Ob zaključku šolskega leta organizira šola za tiste dijake in njihove mentorje, ki so bili najuspešnejši na različnih področjih delovanja, nagradni
izlet. Tokrat so obiskali Dunaj, kjer so si najprej ogledali najpomembnejše kulturnozgodovinske znamenitosti mesta ter Tehniški muzej. Po kosilu
je sledil ogled studia državne televizije ORF, kjer so si ogledali prostore,
prisluhnili razlagi o poteku snemanja oddaj in v živo spremljali vajo za
oddajo Zvezde plešejo. Na koncu so se lahko preizkusili kot snemalci,
napovedovalci vremena in dnevnika, nekateri pa so tudi poleteli na metli.

Studio ORF, napovedovanje vremena

www.sers.si
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Statusi
S podelitvijo statusov dijakom omogočimo usklajevanje šolskih in obšolskih dejavnosti. Dijak lahko na naši šoli pridobi status športnika, dijaka,
ki se vzporedno izobražuje, tekmovalca, demonstratorja, kulturnika in
raziskovalca.
 status športnika

Status športnika dijaku omogoča usklajevanje šolskih in športnih dejavnosti, tako da je lahko uspešen na obeh področjih. Dijaki se ukvarjajo z
različnimi športi npr. nogomet, košarka, strelstvo, vaterpolo, judo, hip-hop, veslanje, odbojka, rokomet, tenis, atletika.

Demonstrator

 status kulturnika

Na naši šoli je veliko glasbenikov, ki se lahko v okviru kulturnih prireditev
predstavijo publiki: sprejem novincev, novoletna prireditev, informativni
dan, predaja ključa.
 status demonstratorja

Dijaki ki sodelujejo pri promociji šole (npr. urejajo spletno stran šole,
oblikujejo plakate, predstavljajo našo šolo na tržnicah poklicev) si lahko
pridobijo status demonstratorja.

Kulturnica

 status raziskovalca

Dijaki raziskovalci so na raziskovalnem področju zelo uspešni tudi zaradi
prilagoditev, ki jim jih omogoča pridobljen status raziskovalca.
 status nadarjenega dijaka

Pred tremi leti smo pričeli sistematično delati z nadarjenimi dijaki. Vzpodbujamo jih, da bi tudi v srednji šoli sodelovali pri krožkih in se udeležili
tekmovanj. Na njihovo željo jim prilagodimo pouk.
 status dijaka s posebnimi potrebami
Raziskovalec

Na šoli so tudi dijaki s statusom otroka s posebnimi potrebami. Status
si dijak uredi na Zavodu za šolstvo, na šoli pa mu nudimo prilagoditve v
skladu z izdano odločbo s strani Zavoda.

Športnik
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Dejavnosti za osnovnošolce
Ker želimo našo šolo približati in predstaviti tudi osnovnošolcem, izvajamo različne dejavnosti.

Robosled

Vsako leto v mesecu marcu organiziramo predtekmovanje državnega tekmovanja Robosled. Učenci sestavijo robota, ki poskuša v najkrajšem času
prepeljati od starta do cilja po narisani črti. Učenci lahko svoje znanje na
strokovnem področju pokažejo tudi z reševanjem računalniškega preizkusa, svojo kreativnost pa z oblikovanjem robotov.
Na tekmovanje se lahko pripravijo tudi na delavnicah, v katerih jim naši
učitelji pokažejo, kako se sestavi robot. Udeležba je vsako leto večja, kar
kaže na uspešnost tekmovanja in zanimanje osnovnošolcev za robotiko.
robosled

Šola elektronike

V času jesenskih počitnic organiziramo delavnico Šola elektronike. Učenci so v šolskem letu 2011/12 na 3-dnevni delavnici izdelovali utripalnik,
Night rider, smrečico in elektronsko kocko. Vsak dan so imeli tudi malico
in eno uro rekreacije v šolski telovadnici pod vodstvom učitelja športne
vzgoje. Ob koncu delavnice so prejeli priznanje za delo, majice, fotografije posnete med njihovim delo, domov pa so si lahko odnesli tudi vse
izdelke.
O zadovoljstvu in interesu učencev veliko pove njihova želja, da bi vsak
dan ostali še po zaključku delavnice.
šola elektronike

Naravoslovni dnevi

Osnovnošolce sprejemamo na šoli vsako sredo med 9.00 in 12.00.
V prvem delu jim predstavimo dejavnosti šole (programe, strokovna področja, eksperimente, raziskovalno dejavnost ipd.), ogledajo si predstavitveni film in poskusijo malico, ki jo organiziramo za naše dijake.
Drugi del dneva predstavlja delavnica, kjer učenci ob pomoči naših dijakov sami izdelajo spletno stran ali plakat s pomočjo računalniškega programa Photoshop.

Razredne ure, tržnice poklicev

Na povabilo osnovnih šol se učencem in njihovim staršem predstavimo
tudi na njihovi šoli, najpogosteje v okviru razredne ure ali tržnice poklicev.

Tržnica poklicev

Informativni dan

Vsako leto v mesecu februarju poteka informativni dan. Na prireditvi v
šolski telovadnici učencem in njihovim staršem dijaki in profesorji predstavijo delo in utrip šole.
Po končani prireditvi si lahko obiskovalci ogledajo prostore šole na Smetanovi, kjer pripravimo predstavitev vseh šolskih predmetov ter krožkov
in ostalih obšolskih dejavnosti.

Osnovnošolci spoznavajo elektriko

www.sers.si
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AKTIVI
Aktiv slovenščine

Sedijo od leve:
mag. Klementina Podvršnik, Jadranka Golob,
Tatjana Antonič
Stojijo od leve:
Marjana Nerat, Jelka Pišec, Milena Milanovič,
Daniela Hergan Grosek, Nataša Kralj

Aktiv tujega jezika

Sedijo od leve:
Nataly Coljnar, Nataša Kralj, Patricia Kocbek
Stojijo od leve:
Suzana Rehberger, Branka Klarič, Ida Lotrič,
Daniela Hergan Grosek, Sanela Magerl Majhenič

Aktiv elektrotehnike

Sedijo od leve:
Bojan Dežman, Danilo Germ, mag. Milan Auda,
mag. Ivanka Lesjak, Milan Šarman, Darko Visočnik
Stojijo od leve:
Žarko Jesenovec, Milan Ivič, Rolado Rajšp, Peter Koler,
Benjamin Vergles, Dušan Kaiser, Darko Romih, Marjan
Lindič, Robert Gašparič, Bojan Rozin

Aktiv naravoslovja

Sedijo od leve:
Darinka Ferlež, Tanja Jagarinec
Stojijo od leve:
Darko Zinrajh, Aleksander Reher, Anton Soršak

Aktiv športne vzgoje

Sedita od leve:
Polona Krivec Švab, Bojan Skok
Stojijo od leve:
Bojan Tramšek, Vojko Debevc, Zvonko Kladnik
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AKTIVI

Aktiv družboslovja

Sedita od leve:
Ljudmila Pušnik Bruderman, Branka Rotman
Stojijo od leve:
Marija Bitenc, Zdravko Papić, Zdenka Kelc

Aktiv matematike

Sedijo od leve:
Marija Vadnjal, Polonca Pavlič,
Nataša Hauptman, Monika Stergar
Stojijo od leve:
Petra Tisnikar, Darko Zinrajh, Irena Pivko

Aktiv računalništva

Sedijo od leve:
Jernej Feguš, Manja Sovič Potisk, Vida Motaln,
Manja Šarman Šumandl, Borut Breščak, Andrej Primožič
Stojijo od leve:
Jože Štrucl, Slavko Nekrep, Marjan Uranjek, Rolando Rajšp,
Branko Potisk, Rudolf Weinzerl, mag. Milan Auda

Aktiv umetnost in multimedija

Stojijo od leve:
Miran Waldhütter, Domen Rupnik, Robert Novak

www.sers.si
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Organizacija dela v šoli
Organizacija pouka
KJE?
Teoretični in praktični pouk potekata v dveh zgradbah –
na Smetanovi ulici 6 in Gosposvetski cesti 9.
Športno vzgojo izvajamo v šolski telovadnici in dislocirano v športnih
objektih Ljudskega vrta, športni dvorani Lukna in v kopališču Pristan.
URNIK
Teoretični in praktični pouk izvajamo po urniku, ki je objavljen v oglasnih
vitrinah in na spletni strani šole.
POMOČNIK RAVNATElJA: DARKO ROMIH

OBVEŠČANJE
Okrožnice in druga obvestila so objavljena na spletni strani šole, na projekcijah v avlah obeh zgradb in na oglasnih deskah. Praktični pouk ima
svojo oglasno desko v pritličju Smetanove 6 nasproti pisarne organizatorja praktičnega pouka.
ŠOLSKI KOLEDAR
je objavljen na spletni strani šole. Določa pomembne datume vseh dogodkov v šoli (redovalne konference, izpitni roki, prosti dnevi...).

Dežurstvo

dežurna dijaka

Vsak dan dežura vsaj en učitelj in dva dijaka v vsaki zgradbi. Naloge dežurnih učiteljev in dijakov so določene s šolskimi pravili, ki so objavljena
na spletni strani šole.

Strokovne službe
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in
socialnih vprašanj v šoli na različnih nivojih:
`` dejavnosti pomoči,
`` razvojne in preventivne dejavnosti,
`` dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Svetovalna služba vodi posvetovalne razgovore z dijaki, starši in učitelji
in z njimi sodeluje na področjih:
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, MAJA KRAJNC

``
``
``
``

učenja in poučevanja,
šolske kulture, klime in reda,
telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
socialno-ekonomskih stisk.

Svetovalna služba vodi postopek vpisa v srednjo šolo in na fakulteto ter
postopke preusmeritev in prepisov. Organizira in sodeluje pri promociji
šole, svetuje dijakom pri pridobivanju statusov in pedagoških pogodb.
Dela z dijaki s posebnimi potrebami, z nadarjenimi dijaki, sodeluje v programskih učiteljskih zborih, pripravlja različne obrazce (osebni izobraževalni načrt za dijake, mapa učnih dosežkov dijaka…) ter sodeluje pri
urejanju dijaških izkaznic in malic dijakov v šoli.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
se nahaja na Gosposvetski 9 nad zbornico. Knjižnica je odprta vsak dan
od 7.00 do 14.00. Šolski knjižničarki sta Anastazija Brkljačič in Milena
Milanovič.
TAJNIŠTVO in referat za dijake
sta v zgradbi na Smetanovi 6, kjer je sedež šole. Uradne ure za dijake so
med 10.00 in 12.00. Tu se dijaki prijavljajo na izpite, oddajajo prošnje,
med počitnicami dobijo potrdilo o vpisu ...
NEPEDAGOŠKI DELAVCI
Sedijo od leve:
Milena Žogan, Maksimiljan Marhold, Darka Muraus
Stojijo od leve:
Branko Črnčec, Marija Janžek, Jasmina Baroš, Aljaž Čurin

ŠOLSKA KNJIŽNICA

RAČUNOVODSTVO
je na Smetanovi 6. Uradne ure so med 10.00 in 12.00.
GOVORILNE URE RAZREDNIKOV
so objavljene na vratih zbornic in na spletnih straneh šole. Razrednik je
na voljo staršem oziroma dijakom eno uro na teden v dopoldanskem ali
popoldanskem času.
Drugi torek v mesecu so ob 17.00 skupne govorilne ure za vse razrednike
in učitelje.

NEPEDAGOŠKI DELAVCI

Prehrana v šoli
Malico, ki jo najdete v urniku kot »tm«, zagotavljamo za vse dijake v dveh
prostorih v kletni etaži Smetanove 6, v dvorani in sosednji učilnici. Dijaki
lahko s sprotnim naročanjem z dijaško izkaznico izbirajo med toplo ali
hladno in mesno ali vegetarijansko malico. Glede na družinski dohodek
imajo dijaki malico brezplačno ali dnevno doplačujejo 0,41 EUR oz. 0,82 EUR.
Malico lahko kupijo tudi v prizidku šole na Gosposvetski 9.

ŠOLSKA JEDILNICA

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)
Z uvedbo novih šolskih programov smo prešli na nov model izobraževanja. Nosilca poklicnega in strokovnega izobraževanja sta po novi zakonodaji podjetje in šola, ki skupaj izpeljeta izobraževalni program. Dijaki
se tako izobražujejo v šoli, del praktičnega usposabljanja pa opravijo pri
delodajalcih (PUD). Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno.
V srednjem strokovnem izobraževanju mora dijak opraviti PUD v obsegu
4 tednov, ki so porazdeljeni med štiri letnike šolanja. V srednjem poklicnem izobraževanju v treh letih šolanja porazdelimo 24 tednov PUD-a.

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA:
MIRAN WALDHÜTTER

Število tednov PUD-a v posameznem letniku
Program

1.

2.

3.

Elektrikar/računalnikar

3

3

24

Elektrotehnik/tehnik računalništva

/

2

2

PTI elektrotehnik/tehnik računalništva

2

/

4.
/

www.sers.si
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Izredno izobraževanje
Programi

ORGANIZATORKA IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA
Irena Pivko, prof.

`` ELEKTRIKAR – SPI (elektronik, elektroenergetik)
`` RAČUNALNIKAR – SPI (vzdrževalec računalniške strojne in
programske opreme)
`` ELEKTROTEHNIK – PTI (operater avtomatiziranih postrojev,
sistemski elektronik, sistemski elektroenergetik)
`` ELEKTROTEHNIK – SSI (operater avtomatiziranih postrojev,
sistemski elektronik, sistemski elektroenergetik)
`` TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI (izdelovalec spletnih strani, koder
algoritmov, skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov)
`` TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI (izdelovalec spletnih strani, koder
algoritmov, skrbnik komunikacijskih in informacijskih sistemov)
`` POKLICNI TEČAJ – tehnik računalništva
`` TEHNIŠKA GIMNAZIJA
`` MATURITETNI TEČAJ

Organizirano izobraževanje s predavanji
ELEKTRIKAR, RAČUNALNIKAR
V program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program nižjega poklicnega izobraževanja ter tisti, ki
imajo zaključeno osnovno šolo.
Izobraževanje traja dve leti in se konča z uspešno opravljenim zaključnim
izpitom.
ELEKTROTEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
V program poklicno tehniškega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati,
ki so končali ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.
V program srednjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišejo kandidati, ki so končali program nižjega poklicnega izobraževanja ter tisti, ki
imajo zaključeno osnovno šolo.
Izobraževanje traja 2 leti in se konča z uspešno opravljeno poklicno maturo.
PREKVALIFIKACIJA V POKLIC TEHNIK RAČUNALNIŠTVA - POKLICNI TEČAJ
V program prekvalifikacije za poklic tehnik računalništva se lahko vpišejo kandidati, ki so končali 4. letnik gimnazije ali srednje strokovnega izobraževanja.
Izobraževanje traja 1 leto in se konča z uspešno opravljeno poklicno maturo.

Samoizobraževanje
Kandidati, ki si želijo pridobiti izobrazbo elektro ali računalniške smeri,
se lahko namesto za organizirano izobraževanje s predavanji odločijo
tudi za samoizobraževanje. V tem primeru si znanje pridobivajo sami iz
učnih gradiv, z učitelji po želji sodelujejo le na konzultacijah.
Samostojno s konzultacijami se izobražujejo tudi kandidati, ki želijo končati tehniško gimnazijo ali maturitetni tečaj.
V tehniško gimnazijo se lahko vpišejo kandidati, ki imajo končano osnovno
šolo. Šolanje traja 2 leti in se konča z uspešno opravljeno splošno maturo.
V maturitetni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili srednje poklicno, srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje, tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinjeno izobraževanje za najmanj eno
leto. Šolanje traja 1 leto in se konča z uspešno opravljeno splošno maturo.
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Zaključni izpit
V triletnih programih računalnikar in elektrikar je med pogoji za zaključek
izobraževanja tudi zaključni izpit.
Pogoji za pristop k zaključnemu izpitu so opravljene vse predpisane obveznosti izobraževalnega programa, ki so pogoj za pridobitev zaključnega
letnega spričevala.
Zaključni izpit sestavljata:
`` pisni in ustni izpit iz slovenščine,
`` zaključno delo.
Na zagovor zaključnega dela se kandidat pripravi z izbranim mentorjem
pred predpisanim izpitnim rokom. Več informacij na šolski spletni strani
www.sers.si.

Tajnica zaključnega izpita:
Suzana Rehberger, prof

Poklicna matura
V štiriletnih programih elektrotehnik in tehnik računalništva je med pogoji za zaključek izobraževanja tudi poklicna matura. Prav tako opravljajo
poklicno maturo dijaki, ki so uspešno končali 2. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja in vsi, ki so uspešno končali poklicni tečaj.
Pogoji za zaključek izobraževanja: poleg pozitivnih ocen iz splošnoizobraževalnih predmetov, obveznih modulov in izbirnih modulov ter iz odprtega dela kurikula mora dijak opraviti vse obveznosti interesnih dejavnosti
in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom ter poklicno maturo.
Poklicno maturo sestavljata:
Obvezni del:
`` pisni in ustni izpit iz slovenščine,
`` pisni in ustni izpit iz elektrotehnike (elektrotehnik) oziroma računalništva (tehnik računalništva), ki predstavlja vsebine obveznih
modulov.

Tajnica šolske maturitetne komisije za
poklicno maturo: Nataly Coljnar, prof.

Izbirni del:
`` pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike po izboru kandidata,
`` izdelek oziroma storitev z zagovorom, ki predstavlja vsebine obveznih izbirnih modulov.

Splošna matura
Splošna matura je izpit za zaključek gimnazijskega izobraževanja in nadaljevanje študija na univerzi. Vsebino maturitetnega izpita in predmetnih izpitnih katalogov, postopek opravljanja in način ocenjevanja znanja
pri maturi ureja Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa
podzakonski akti.
Opravljanje mature
V gimnaziji so obvezni maturitetni predmeti: slovenščina, matematika in
tuji jezik. V tehniški gimnaziji lahko dijak za izbirna maturitetna predmeta
izbira med: angleščino, nemščino, fiziko, geografijo, zgodovino, sociologijo, informatiko, elektrotehniko in računalništvom.

Tajnica šolske maturitetetne komisije za
splošno maturo: Nataša Hauptman, prof.

Maturo lahko opravlja, kdor je končal gimnazijo ali maturitetni tečaj v
skladu z veljavnimi predpisi.
Pristopijo lahko tudi kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k splošni
maturi in so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili 21 let.

www.sers.si
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

ELEKTRIKAR

3 leta

Značilnosti programa

Kje se lahko zaposlim?

Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

3 leta

Zaključek:

zaključni izpit

Izobrazba:

poklicna izobrazba

Možnosti
za nadaljevanje:

Šolanje v poklicno-tehniškem programu elektrotehnik ali tehnik računalništva, ki traja 2 leti in se zaključi s
poklicno maturo. Dijak si tako po 5 letih
pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
Šolanje lahko nadaljuje na višji ali
visoki šoli.

`` Na področju izdelovanja, sestavljanja in opravljanja
meritev na osnovnih električnih napravah;
`` na področju priklapljanja porabnikov, izvajanja zaščite, meritev in osnovnih vzdrževalnih del na električnih napravah, komunikacijskih inštalacijah (telefonija, internet ipd.) in opremi;
`` na področju izdelovanja inštalacij, priključevanja in
vzdrževanja elementov nizkonapetostnih električnih
inštalacij (gospodinjski aparati, zabavna elektronika
ipd.) in električnih strojev (transformatorji, elektromotorji ipd.);
`` na področju izdelovanja, sestavljanja in vzdrževanja
sestavnih delov elektronskih naprav ter vgrajevanja
senzorjev in merilnih pretvornikov;
`` pri montaži in servisiranju sistemov hlajenja, gretja
in prezračevanja;
`` na področju servisiranja in priklopov gospodinjskih
aparatov.

Predmetnik
Programske enote

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

Slovenščina

213

12

Matematika

213

12

Tuji jezik

164

9

Umetnost

33

2

Naravoslovje

132

6

Družboslovje

132

6

Športna vzgoja

164

7

Informatika s tehniškim komuniciranjem

136

6

Izdelava električnih tokokrogov

136

6

Električne naprave

156

8

Uporaba krmilnih naprav

114

6

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

6

Delovanje elektroenergetskih sistemov

156

8

Priklopi električnih motorjev

136

6

Elektronski sklopi

136

6

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

156

8

Montaža inteligentnih inštalacij

103

6

A – Splošnoizobraževalni predmeti

B – Strokovni moduli

Obnovljivi viri energije

103

6

C – Praktično izobraževanje v šoli - praktični pouk

655

30

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

912

36

D – Interesne dejavnosti

160

6

E – Odprti del kurikula

582

30
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

RAČUNALNIKAR
Značilnosti programa

3 leta

Kje se lahko zaposlim?

Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

3 leta

Zaključek:

zaključni izpit

Izobrazba:

poklicna izobrazba

Možnosti
za nadaljevanje:

Šolanje v poklicno-tehniškem programu elektrotehnik ali tehnik računalništva, ki traja 2 leti in se zaključi s
poklicno maturo. Dijak si tako po 5 letih
pridobi srednjo strokovno izobrazbo.
Šolanje lahko nadaljuje na višji ali
visoki šoli.

`` Na področju nameščanja in vzdrževanja strojne in
programske opreme;
`` v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji računalniških delov;
`` na področju upravljanja AV naprav (videopredvajalniki,
snemalniki, domači kino ipd.) in upravljanja s programirljivimi napravami (inteligentne inštalacije: upravljanje strojev, stavb, semaforjev ipd. preko računalnika);
`` na področju vzpostavitve in vzdrževanja omrežnih
servisov (internet, telefonija) ter svetovanja uporabnikom pri uporabi programske opreme.

Predmetnik
Programske enote

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

Slovenščina

213

12

Matematika

213

12

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Tuji jezik

164

9

Umetnost

33

2

Naravoslovje

132

6

Družboslovje

132

6

Športna vzgoja

164

7

Informatika s tehniškim komuniciranjem

136

6

Upravljanje z uporabniško programsko opremo

102

5

Vzdrževanje informacijske opreme

209

10

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

6

Programiranje naprav

160

8

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

160

8

Napredno vzdrževanje strojne opreme

170

9

Napredno vzdrževanje programske opreme

170

9

C – Praktično izobraževanje v šoli

655

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

912

40

D – Interesne dejavnosti

160

6

E – Odprti del kurikula

582

30

B – Strokovni moduli

www.sers.si
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

ELEKTROTEHNIK

4 leta

Značilnosti programa

Kje se lahko zaposlim?

Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

4 leta

Zaključek:

poklicna matura

Izobrazba:

strokovna izobrazba

Možnosti
za nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje izobraževanje
na vseh višjih in visokih šolah, z izbiro
5. predmeta na splošni maturi pa tudi
na nekaterih fakultetah.

`` Na področju proizvodnje, prenosa in prodaje električne energije (npr. elektrarne, elektrodistribucija);
`` v proizvodnji pri sestavljanju, servisiranju in vzdrževanju avtomatiziranih linij na različnih gospodarskih
področjih ter pri kontroli izdelkov;
`` v proizvodnji, montaži, servisu, vzdrževanju in prodaji električnih in elektronskih naprav ter strojev;
`` pri oblikovanju različnih elektronskih gradiv in oblikovanju spletnih strani ter prodaji multimedijskih
izdelkov (fotografija, video, animacije);
`` pri montaži ter servisiranju sistemov hlajenja, gretja
in prezračevanja;
`` pri montaži, vzdrževanju in programiranju na področju inteligentnih inštalacij.

Predmetnik
Programske enote

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

Slovenščina

487

24

Tuji jezik

417

20

Matematika

383

19

Umetnost

68

3

Zgodovina

102

5

Geografija*

68

3

Sociologija*

68

3

Psihologija*

68

3

Fizika

140

6

Kemija

70

3

Športna vzgoja

340

14

Informatika s tehniškim komuniciranjem

136

6

Uporaba IKT pri poslovanju

136

6

Upravljanje s programirljivimi napravami

170

8

Izdelava osnovnih vezij

204

10

Načrtovanje in priklopi električnih naprav

204

10

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

6

Načrtovanje električnih inštalacij

156

8

Pogonska tehnika

156

8

Uporaba regulacij

156

8

Delovanje elektroenergetskih sistemov

156

8

A – Splošnoizobraževalni predmeti

B – Strokovni moduli (za celoten program)
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

ELEKTROTEHNIK

4 leta

Proizvodnja in prenos električne energije

156

8

Upravljanje distribucijskih omrežij

156

8

Uporaba mikroprocesorskih naprav

156

8

Prenos in zapis informacij

156

8

Vzdrževanje računalniške opreme

156

8

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

156

8

Oprema za multimedijsko tehniko

156

8

AV komunikacije

156

8

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

156

8

Zajemanje in obdelava procesnih veličin

156

8

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

156

8

Računalniško oblikovanje

156

8

C – Praktično izobraževanje v šoli

640

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

152

7

D – Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti del kurikula

614

29

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

4

* Šola ponudi dva izmed ponujenih predmetov GEO, PSI ali SOC.
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

4 leta

Značilnosti programa

Kje se lahko zaposlim?

Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

4 leta

Zaključek:

poklicna matura

Izobrazba:

strokovna izobrazba

Možnosti
za nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje izobraževanje
na vseh višjih in visokih šolah, z izbiro 5. predmeta na splošni maturi
pa tudi na nekaterih fakultetah.

`` Pri izdelavi spletnih strani;
`` na področju načrtovanja in izdelave računalniških
programov;
`` na področju vzpostavitve in vzdrževanja lokalnih
računalniških omrežij (internetne povezave znotraj
podjetij, ustanov, šol ipd.) in povezav preko javnih
omrežij (internetna omrežja);
`` na področju vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih sistemov (povezovanje ljudi z uporabo programske in strojne opreme).

Predmetnik
Programske enote

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

Slovenščina

487

24

Tuji jezik

417

20

Matematika

383

19

Umetnost

68

3

Zgodovina

102

5

Geografija

68

3

Psihologija ali Sociologija

68

3

Fizika

140

6

Kemija

70

3

Športna vzgoja

340

14

Informatika s tehniškim komuniciranjem

136

6

Uporaba IKT pri poslovanju

136

6

Upravljanje s programirljivimi napravami

170

8

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

136

7

Vzdrževanje informacijske programske opreme

136

7

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

136

6

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov

136

7

A – Splošnoizobraževalni predmeti

B – Strokovni moduli

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

176

9

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

136

7

Oprema za multimedijsko tehniko

156

8

Upravljanje IK sistemov

156

8

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

156

8

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

156

8

Napredna uporaba podatkovnih baz

156

8
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

4 leta

Računalniško oblikovanje

156

8

Uporaba mikroprocesorskih naprav

156

8

AV komunikacije

156

8

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

156

8

C – Praktično izobraževanje v šoli

640

30

Č – Praktično usposabljanje z delom

152

7

D – Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti del kurikula

614

28

www.sers.si
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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

ELEKTROTEHNIK (PTI)

2 leti

Značilnosti programa
Pogoj za vpis:

zaključeno srednje poklicno
izobraževanje ustrezne smeri

Trajanje:

2 leti

Zaključek:

poklicna matura

Izobrazba:

srednja strokovna izobrazba

Možnosti
za nadaljevanje:

vse višje in visoke šole pa tudi
nekatere fakultete

Predmetnik (PTI)
Programske enote

Skupno število ur

Št. kreditnih točk

A - Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina

276

13

Matematika

206

10

Tuji jezik

276

13

Umetnost

30

2

Zgodovina

40

2

Geografija

40

2

Sociologija ali Psihologija

40

2

Fizika

80

4

Kemija

40

2

Informatika

60

3

Športna vzgoja

150

7

Podjetništvo s poslovnim sporazumevanjem

60

2

Programirljive naprave

99

5

Uporaba električnih vezij in naprav

99

5

Načrtovanje električnih inštalacij

156

8

Elektromotorni pogoni in regulacije

156

8

Proizvodnja in prenos električne energije

156

8

Vzdrževanje računalniške opreme

156

8

Upravljanje distribucijskih omrežij

156

8

Regulacije v avtomatiziranih postrojih

156

8

Uporaba mikroprocesorskih naprav

156

8

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

156

8

Prenos in zapis informacij

156

8

Oprema za multimedijsko tehniko

156

8

AV komunikacije

156

8

Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

156

8

Računalniško oblikovanje

156

8

C - Praktično izobraževanje v šoli – praktični pouk

204

12

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu

76

4

D - Interesne dejavnosti

96

4

E - Odprti kurikul

256

12

B - Strokovni moduli

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)
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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)

2 leti

Značilnosti programa
Pogoj za vpis:

zaključeno srednje poklicno
izobraževanje ustrezne smeri

Trajanje:

2 leti

Zaključek:

poklicna matura

Izobrazba:

srednja strokovna izobrazba

Možnosti
za nadaljevanje:

vse višje in visoke šole pa tudi
nekatere fakultete

Predmetnik (PTI)
Programske enote

Skupno število ur

Št. kreditnih točk

Slovenščina

276

13

Matematika

206

10

Tuji jezik

276

13

Umetnost

30

2

Zgodovina

40

2

Geografija

40

2

Sociologija ali Psihologija

40

2

Fizika

80

4

Kemija

40

2

Informatika

60

3

Športna vzgoja

150

7

148

8

A - Splošnoizobraževalni predmeti

B – Strokovni moduli
Razvoj spletnih aplikacij
Vzpostavitev omrežnih servisov

110

6

Oprema za multimedijsko tehniko

156

8

Upravljanje IK sistemov

156

8

Upravljanje z informacijsko programsko opremo

156

8

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij

156

8

Napredna uporaba podatkovnih baz

156

8

Računalniško oblikovanje

156

8

Uporaba mikroprocesorskih naprav

156

8

AV komunikacije

156

8

Načrtovanje avtomatiziranih postrojev

156

8

C - Praktično izobraževanje v šoli

204

9

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu

76

3

D - Interesne dejavnosti

96

4

E - Odprti kurikul

256

11

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)
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GIMNAZIJA

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

4 leta

Značilnosti programa
Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

4 leta

Zaključek:

splošna matura

Izobrazba:

gimnazijski maturant

Možnosti
za nadaljevanje:

univerzitetni študij

Dijak se po 1. letniku odloči za:
`` elektrotehniško
(obvezni trije elektrotehniški predmeti) ali
`` računalniško smer
(obvezni trije računalniški predmeti).
Obe smeri se izvajata, če imamo v 2. letniku tehniške gimnazije vsaj 25 dijakov, med katerimi jih vsaj 8 izbere eno smer.
Izbirni predmeti
``
``
``
``

angleščina,
nemščina,
zgodovina,
geografija,

`` fizika,
`` elektrotehnika,
`` računalništvo.

Med njimi dijak izbere dva, ki ju opravlja na maturi ob obveznih predmetih. Ure za izbirne predmete razporedi šola obveznim in izbirnim maturitetnim predmetom.

Predmetnik
1. l. ur/t

2. l. ur/t

3. l. ur/t

4. l. ur/t

Skupaj ur

Slovenščina (o)

4

4

5

5

560

Matematika (o)

4

4

5

5

560

Prvi tuji jezik (i)

3

3

3

4

420

Drugi tuji jezik (i)

3

3

3

3

420

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

Zgodovina (i)

2

2

2

Geografija (i)

2

2

140

Biologija

2

2

140

Kemija

2

2

Fizika (i)

2

2

Predmet
I. Obvezni štiriletni predmeti

II. Obvezni predmeti

Sociologija (i)

2

140
2

1

2
3

280
70

2

Informatika (i)

2

1

2

Psihologija
Glasba oz. Likovna umetnost

210

70

2

70

3

105

III. Izbirni strokovni predmeti
Elektrotehnika ali Računalništvo (i)

2

3

3

280

Laboratorijske vaje

2

2

2

210

Elektronika ali Računalniški sistemi in omrežja

3

3

210

Ure za izbirne predmete

0-2

0-6

280

90

30

300

IV. Obvezne izbirne vsebine - letno

90

90

Pomen dodatnih znakov
(o) obvezni maturitetni predmet
(i) izbirni maturitetni predmet
1 ure so razporejene fiziki kot izbirnemu maturitetnemu predmetu
2 šola ponudi najmanj dva družboslovna predmeta, vsakega v obsegu 70 ur. Sociologijo poučujemo v 2., psihologijo v 3. letniku.
3 šola ponudi oba predmeta, vsakega v obsegu 70 ur. Dijak izbere en predmet.
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Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine
Dijaki srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter 1. letnika poklicno tehniškega izobraževanja imajo interesne dejavnosti – ID, gimnazijci pa obvezne
izbirne vsebine – OIV. Del vsebin je obveznih za vse dijake, del vsebin pa je prosta izbira.
Namen ID in OIV je, da si dijak poleg znanj v okviru šolskih
predmetov pridobi dodatna znanja na različnih področjih.

Obvezni del ID in OIV sestavljajo:
`` vzgoja za družino in nenasilje,
`` zdravstvena vzgoja,
`` knjižnično informacijska znanja idr.

Program izbirnega dela ID in OIV,
ki ga ponuja šola:
``
``
``
``
``
``
``
``

ogled Ptuja,
ogled Celja,
ogled Ljubljane,
obisk Muzeja motociklov Vransko,
obisk Inštituta Jožef Štefan,
obisk Tehniškega muzeja Bistra,
obisk Kobariškega muzeja,
obisk Tehniškega muzeja München.

Dijaki, ki se ponujenih strokovnih ekskurzij ne morejo
udeležiti, lahko za prosto izbiro uveljavljajo različne aktivnosti, ki se jih udeležujejo izven pouka:
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``

filmski ali gledališki abonma,
pevski zbor,
glasbena šola,
folklora,
druge kulturne dejavnosti,
pomoč drugim, prostovoljno, dobrodelno in
socialno delo,
gasilci, taborniki,
raziskovalna dejavnost,
različna tekmovanja,
plesni in športni treningi,
tečaji in krožki,
učna pomoč oz. dopolnilni pouk (samo za ID),
drugo.

Ponujamo tečaj prve pomoči za vozniški izpit in tečaj cestnoprometnih predpisov.

Projektni teden
Gimnazijci imajo v programu tudi projektni teden:
`` ogled parlamenta,
`` gledališke predstave v Ljubljani.

www.sers.si
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3.

»Recepcija« za dežurstvo
Obveščenost na prvi bojni črti - po zaslugi projekcije
na LCD. Če si želiš še glasbe, prinesi MP3. V pravilih
dežurstva je ta po pomoti izpadel.
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8.

Glavni vhod
Kljub strogemu napisu je tukaj klepetanje najbolj prijetno. Ne kadi in ne pljuvaj!

6.
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7.

9.

Fotokopirnica
Idealna rešitev za fotokopiranje »švinglcev« in učne
snovi. Na koncu meseca se preveliko število fotokopij izkaže kot draga oblika udobja. Nepoznavanje varovanja avtorskih pravic zelo pomaga.
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