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Vizija
SERŠ-a
je kvalitetno izobraževanje na
nivoju srednjega strokovnega in
poklicnega izobraževanja ter tehniške
gimnazije, spodbujanje raziskovalne
dejavnosti dijakov in njihove inovativnosti,
razvijanje odprtosti in strpnosti do
drugačnih ter usmerjanje v samostojno in
vseživljenjsko izobraževanje.
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Srednja elektro-računalniški šola
Maribor je prva izbira ambicioznih in
radovednih osnovnošolcev

Dragi učenci, ki izbirate svoj bodoči poklic, in starši, ki pri izbiri svetujete!
Vas zanima elektrotehnika, eno izmed najbolj deficitarnih področij, ali računalništvo, razvijajoče se in zanimivo
področje prihodnosti, ki je vpeto v vse pore našega življenja? Če je temu tako, je za vas SERŠ prava izbira, saj
omogoča izobraževanje v številnih programih.
Tehniška gimnazija z izbirnimi predmeti iz računalništva ali elektrotehnike vam bo dala odlično podlago za
splošno in strokovno znanje ter za nadaljnji študij na tehniško-naravoslovnem ali družboslovnem področju.
Tehnik računalništva je naš najpopularnejši program, ki vas bo usposobil za programiranje, vzpostavitev in
vzdrževanje računalniških omrežij in informacijskih sistemov ter za izdelavo spletnih strani. Omogoča študij v
visokošolskih študijskih programih, z opravljenim petim predmetom pa tudi v univerzitetnih programih.
Elektrotehnik sodeluje pri sestavljanju, montaži, servisiranju in vzdrževanju električnih in elektronskih naprav,
avtomatiziranih linij, oblikovanju multimedijskih izdelkov, montaži in vzdrževanju inteligentnih inštalacij, strojev,
naprav za hlajenje, gretje in prezračevanje.
Elektrikar je naš triletni program, ki omogoča takojšnjo vključitev v delo ali nadaljevanje usposabljanja v poklicnotehniškem izobraževanju. Pridobili si boste znanja s področja izdelovanja, sestavljanja in inštaliranja priklopov,
opravljanja meritev in vzdrževanja električnih naprav v gospodinjstvih, proizvodnji, naprav za hlajenje, gretje in
prezračevanje.
Računalnikar je naš drugi triletni program, ki vas bo usposobil za vzdrževalca strojne in programske opreme,
interneta in telefonije, inteligentnih inštalacij in AV naprav.
Oba tehniška programa izvajamo tudi v obliki poklicno-tehniškega izobraževanja.
Šola sodeluje s številnimi podjetji v Podravju in tujini. V okviru mednarodnega programa Erasmus+ boste lahko
praktično usposabljanje pri delodajalcu opravili tudi v tujini in si s tem pridobili neprecenljive izkušnje.
SERŠ vsem svojim dijakom nudi brezplačno programsko opremo, odlične mentorje in opremo za raziskovalno in
inovacijsko dejavnost. V robotiki so naši dijaki med najboljšimi na svetu.
SERŠ omogoča sodelovanje v številnih krožkih, in sicer: športnem, glasbenem, avdio, e-Bike, literarnem, krožku
programiranja in številnih drugih. Dijakom omogočamo strokovne ekskurzije in priprave na različna tekmovanja.
Status športnika, kulturnika, nadarjenega dijaka in raziskovalca pa dijaku omogoča, da lažje uskladi šolske in
druge obveznosti.
Odprti kurikul smo obogatili z znanji iz robotike, podjetništva, mobilnih aplikacij, multimedije, elektromobilnosti,
programiranja, spletnega oblikovanja, inteligentnih inštalacij idr.
Ko se odločate za svoj bodoči poklic, ne pozabite na možnosti zaposlitve, razvoja, nadaljnjega študija in napredovanja.
Veseli bomo, če se nam boste pridružili, da skupaj uresničimo sanje, saj naši rezultati kažejo, da slogan »Uspeh
ni naključen« res ni naključje.
RAVNATELJICA: IRENA SRŠA ŽNIDARIČ, SPEC.
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Tekmovanje

Področje

Priznanje

MLADI ZA
NAPREDEK
MARIBORA

RAZISKOVALNE
NALOGE in
INOVACIJSKI
PREDLOGI

2. mesto med
srednjimi šolami
v Mariboru

ROBOTIKA

RoboCup 2021
Slovaška
Svetovno
tekmovanje

TEKMOVANJA

INOVACIJSKI KAM
2020

Mentorji

2. mesto

Aljaž Kokol in Nejc Pauman

M. Waldhütter

4. mesto

Nejc Drobnič in Gašper Lukma

M. Waldhütter

3. mesto v Super
Team
udeležba na
svetovnem
tekmovanju
3. mesto

Nejc Drobnič in Gašper Lukman

M. Waldhütter

Aljaž Kokol, Nejc Pauman, Peter Rojs,
Sinja Aleksić Peter

M. Waldhütter

Gal Prah, Vito Senič, Vasil Trajkovski in
Žan Košir
David Krček

Helene Sternad

Jernej Horvat

M. Stergar

Državno tekmovanje
v digitalni fotografiji

srebrno priznanje

Državno tekmovanje
iz matematike

7. mesto in zlato
priznanje
srebrno priznanje

Jure Šalinović

I. Pivko

srebrno priznanje

Nejc Pauman

I. Pivko

Natečaj za najboljši
HAIKU
Tekmovanje ACM
iz računalništva in
informatike

ŠPORT

Dijaki

Tekmovanje v
razvoju spletnih
aplikacij
Državno tekmovanje
za Cankarjevo
priznanje
ATLETIKA - področno
ekipno prvenstvo

srebrno priznanje

Danej Rižnar

P. H. Pavlič

srebrno priznanje

Nejc Oprešnik

P. H. Pavlič

najboljši haiku

Štef Klojčnik

B. Gajšek

srebrno priznanje

Aljaž Kokol

Slavko Nekrep

srebrno priznanje

Gašper Lukman

Manja Sovič
Potisk

srebrno priznanje

Leon Sovič

Slavko Nekrep

srebrno priznanje

Teo Lah

Slavko Nekrep

2. mesto

Tevž Beškovnik

Dušan Fugina

zlato priznanje

Jan Krček

M. Milanovič

2. mesto v skupni
ekipni uvrstitvi

Ahaz Zupančič, Martin Winkler, Klemen Potočnik,
Aljaž Žan Poropat, Jan Falež, Vito Zupanič,
Toni Kovše, Tadej Vogrin, Laren Sedlanič,
Anej Veilguni, Tim Ličen in Klemen Geratič
Anej Veilguni

A. Bezjak

A. Bezjak

Aljaž Žan Poropat

A. Bezjak

Vito Zupanič

A. Bezjak

1. mesto v skoku
v daljino
2. mesto v teku
na 400 m
3. mesto v teku
na 100 m
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D. Rupnik
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Haiku
Delo od doma,
motivacija nič,
Samo, da bo dve.

Štef Klojčnik,
zmagovalec 21. slovenskega
srednješolskega natečaja
za najboljši haiku

DAVID KRČEK, SREBRNO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V DIGITALNI FOTOGRAFIJI

www.sers.si
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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.

MATURANTSKI PLES

Prireditve
Vsako leto dijaki v sodelovanju z učitelji pripravijo številne prireditve.
Pred novoletnimi počitnicami v šolski telovadnici poteka prireditev ob
dnevu državnosti in božično-novoletnih praznikih. Na prireditvi svoj
talent pokažejo glasbene skupine in posamezniki.
Maturantski ples je slovo maturantov SERŠ-a. Večer se prične s kratkim
in zabavnim programom, nadaljuje pa se v sproščenem vzdušju vse do
zgodnjih jutranjih ur.

SERŠ ROCK

Predaja ključa poteka v maju ob bučnem navijanju in vzpodbujanju
dijakov in učiteljev. Nosilci enega izmed četrtih letnikov predajo v
enoletno varstvo ključ zmagovalnemu oddelku tretjih letnikov. Prireditev
pomeni tudi zahvalo in nagrado učiteljem, ki so bili za karkoli zaslužni v
preteklem šolskem letu. Podeljujejo se SRŠEN-I!
V MC Pekarna poteka SERŠ Rock, kjer se predstavijo mlade glasbene
skupine dijakov SERŠ-a in drugih srednjih šol.
V okviru avdicij SERŠ 'MA TALENT spodbujamo pevsko, plesno, akrobacijsko,
čarovniško ali kako drugače talentirane »SERŠ-evce«, da se s svojo točko
predstavijo na božično-novoletni predstavi in pri tem osvojijo nagrado.

NOVOLETNA PROSLAVA

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.

Trenutek za sprostitev

TRENUTEK ZA SPROSTITEV

Moto naše šole je Uspeh ni naključen, čemur želimo slediti pri vseh
predmetih. Ker je pri pouku naporno sedeti in ves čas razmišljati, je
aktiv ŠVZ pripravil kratek film z demonstracijo telesnih vaj, ki bi lahko
pripomogle k večji učinkovitosti in zbranosti pri pouku. Namen filma je,
da ko dijakom pade pozornost, učitelji predvajajo film, dijakinje in dijaki
pa sledijo vajam.

Krožki 2021/22

SERŠ 'MA TALENT
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Na SERŠ-u delujejo naslednji krožki: glasbeni krožek, avtomatika,
novinarski krožek, odbojka in odbojka na mivki, AVDIO krožek, košarka,
šahovski krožek, medijski freak, robotika, računalniška omrežja in spletne
storitve, angleški krožek, nemški krožek, nogometni krožek, E-BIKE,
ustvarjalnik, rokometni krožek, gaming krožek, astronomski krožek,
badminton, Python, fitnes, jeziki nas povezujejo, risanje z robotom,
desetprstno tipkanje in 3D tiskanje, likovni kabinet, kros, orientacijski
tek, zgodovina na maturi, moje podjetje, umetna inteligenca, Cankarjevo
tekmovanje 1+2 letnik, Cankarjevo tekmovanje 3+4 letnik, Raziskovalec
bom!, Bober – računalniško razmišljanje.

www.sers.si

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 in zasedamo najvišja mesta. V šolskem letu 2020/21 smo
osvojili 2. mesto med mariborskimi srednjimi šolami. Sodelujemo z
raziskovalnimi nalogami na računalniškem in elektrotehniškem področju
ter na splošnoizobraževalnih področjih.

E-šport na SERŠu

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Dijaki so se v preteklih letih lahko udeležili prvega e-športnega dneva na
SERŠ-u. Med seboj so se pomerili v treh krajših turnirjih: Minecraft, Super
Smash Bros in League of Legends.

TEHNIŠKI MUZEJ DUNAJ

Nagradni izlet
Tradicionalno šola ob zaključku šolskega leta nagradi najprizadevnejše
dijake in njihove mentorje z nagradnim izletom po Sloveniji ali tujini.
V preteklih letih smo obiskali Tehniški muzej na Dunaju ter studio
avstrijske državne televizije ORF. Ogledali smo si podjetje Yaskawa, ki
se ukvarja z robotizacijo, in se odpravili na rafting po Krki. Obiskali smo
adrenalinski park Čepa v Avstriji in spoznavali Celovec. V Bazovici smo se
navdušili nad sinhroronom oz. krožnim pospeševalcem delcev. Ogledali
smo si še Luko Koper in Trst ter z ladjico občudovali slovensko obalo.

NAGRADNI IZLET ORF

YASKAWA

RAFTING PO KRKI

www.sers.si
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Šola in šport z roko v roki
POUK ŠPORTNE VZGOJE
Na SERŠ-u imamo odlične pogoje za izvajanje športne
vzgoje, ki poteka na različnih lokacijah in sicer v novem
šolskem fitnesu, šolski telovadnici, v športni dvorani
Lukna in v kopališču Pristan. V najemu pa imamo tudi
zunanja igrišča v Ljudskem vrtu.

Dijaki imajo, odvisno od programa in letnika, dve do tri ure
športne vzgoje tedensko. Glede na to, da se veliko število
naših dijakov ukvarja s športom, ne preseneča podatek,
da je najpogostejši odgovor na vprašanje, kateri predmet
jim je najljubši, prav športna vzgoja.

KROŽKI IN
TNA
ŠOLSKA ŠPOR
TEKMOVANJA

tom potekajo
Med šolskim le
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dagogi. Redno
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metni, košark
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ek,
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PODROČNO EK

ANJE V ATLETI
IPNO TEKMOV

KI

PRILAGODITVE DIJAKOM
ŠPORTNIKOM
Status
športnika
dijaku
omogoča
usklajevanje
šolskih
in
športnih
dejavnosti, tako da je lahko uspešen
na obeh področjih. Ta status ima na
SERŠ-u okoli 110 dijakov, ki se ukvarjajo
s številnimi športi (nogomet, košarka,
strelstvo, vaterpolo, judo, ples, veslanje,
odbojka, rokomet, tenis, atletika).
Perspektivnim
mladim
športnikom
prilagodimo program glede na njihove
individualne potrebe. Dijaki imajo na
podlagi statusa različne prilagoditve:
napovedano ocenjevanje, izostajanje od
pouka v času treningov in tekem ter možnost
opravičiti se od ocenjevanja dan po tekmi.
V okviru osebnega izobraževalnega
načrta si lahko dijak pridobi še dodatne
individualne prilagoditve in načrtuje
pridobivanje ocen.
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ŠPORTNI DAN

ŠOLSKI FITNES
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Prilagoditve
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.
 dijakom športnikom

ŠPORTNIK

Status športnika dijaku omogoča usklajevanje šolskih in športnih dejavnosti, tako da je lahko uspešen na obeh področjih. Dijaki se ukvarjajo z
različnimi športi, in sicer: nogometom, košarko, strelstvom, vaterpolom,
judom, hip-hopom, veslanjem, odbojko, rokometom, tenisom, atletiko.
 dijakom kulturnikom

Na naši šoli je veliko glasbenikov, ki se lahko v okviru šolskih prireditev,
kot so sprejem novincev, novoletna prireditev, informativni dan in predaja ključa, predstavijo publiki.
 dijakom demonstratorjem

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

 dijakom raziskovalcem

Dijaki raziskovalci so na raziskovalnem področju zelo uspešni tudi zaradi
prilagoditev, ki jim jih omogoča pridobljeni status raziskovalca.
 nadarjenim dijakom

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 oblikujemo individualizirani
program
Smetanova ulica
67 in jim
prilagodimo pouk.
2000 Maribor
RAZISKOVALEC

W: www.dddrava.si
E: info@dddrava.si
Na šoli so tudi dijaki s statusom otroka s posebnimi
potrebami.
T: 02 234
81 50Status
si dijak uredi na Zavodu za šolstvo, na šoli pa mu
nudimo
prilagoditve
v
F: 02 234 81 70
 dijakom s posebnimi potrebami

skladu z izdano odločbo s strani Zavoda.

Informativni dnevi: 10. in 11. 2. 2017

DIJAŠKI DOM DRAVA, SMETANOVA ULICA 67, MARIBOR, WWW.DDDRAVA.SI

Jaz bom tukaj, kje boš pa ti?

www.sers.si
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ERASMUS+ NA SERŠ-u
V šolskem letu 2021/2022 sodelujemo z različnimi tujimi partnerji v
naslednjih ERASMUS+ projektih:
•

•
•

•

»Science4girls« in »Climate Change«, kjer dijakinje in dijaki naše
šole skozi znanost in po modelu »odprte šole« v lokalni skupnosti
raziskujejo in odkrivajo vzroke in posledice podnebnih sprememb.
Sodelujemo s šolami in univerzami na Danskem, Švedskem, Finskem,
v Litvi, Španiji, Grčiji in na Portugalskem. Trenutno poteka izmenjava
učiteljev, dijakinj in dijakov žal le virtualno.
»DiT4LL«, kjer učitelji razvijajo učne metode in pripravljajo učno
gradivo na temo spletne varnosti za srednje šole. Sodelujemo s FERIjem, univerzami in šolami na Češkem, Poljskem in v Španiji.
»Poglobljeno učenje«, kjer dijaki opravljajo PUD na Finskem ali
Portugalskem, obiščejo strokovne šole, spoznajo družbene, kulturne
in naravne znamenitosti ciljne dežele. Učitelji imajo priložnost obiskati
partnerske šole in »slediti« njihovemu vzgojno-izobraževalnemu delu.
Z »akreditacijo« si je SERŠ zagotovil sedemletno delovanje v Erasmus+,
v programih SPI in SSI. Dijaki v tujini opravljajo PUD in tekmujejo v
poklicnih spretnostih, učitelji se izobražujejo na tečajih in sledijo delu
v poklicnih in strokovnih šolah.

V zadnjih dveh projektih lahko dijaki opravljajo spletni tečaj in zaključni
izpit iz angleščine kot sporazumevalnega jezika.
Projekt Erasmus+ financira Evropska komisija.

In kaj o tem pravijo dijaki:
Všeč so nam bili organizirani izleti. Hrana v hotelu za večerjo ni ravno
višek, je pa za to vsak dan vsaj odlična juha. Za zajtrk pa je veliko nam
znane izbire. Organiziran prevoz do dela je točen in zanesljiv. Všeč nam
je prijetno in zabavno osebje hotela ter čiščenje sob, saj nam ni treba
pospravljati. Ogledali smo si ocean in veliko svetišč ter drugih verskih
objektov. Družba dijakov drugih šol je super, predvsem Turkov in Poljakov.
Bili smo tudi na biljardu, jedli smo francesinho, bili smo v Lizboni ... Všeč
nam je bilo. SERŠ Erasmus Team 2021 (sep-okt).
SUZANA REHBERGER, PROF.
KOORDINATORICA ERASMUS+
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SERŠ TEAM –
med najboljšimi na svetu
Robotika je področje prihodnosti, saj povezuje tako elektroniko kot
računalništvo. Ekipa robotike SERŠ TEAM se je v preteklih letih udeležila
več svetovnih in mednarodnih tekmovanj iz gradnje avtonomnih robotov
in njihovega programiranja. Tekmujemo v kategoriji, kjer je naloga
robotov, da v labirintu, ki predstavlja prizorišče naravnih katastrof,
poiščejo ponesrečence in kategoriji RoboCup CoSpace, kjer morajo dijaki
v simulatorju programirati robota tako, da bo deloval tudi v realnem svetu.

ODPRTO DRŽAVNO TEKMOVANJE NA SLOVAŠKEM

Udeležba na svetovnih prvenstvih in uspehi
leto
2011
2012
2013
2014

država
Turčija, Istanbul
Mehika, Mexico City
Nizozemska, Eindhoven
Brazilija, João Pessoa

uspeh
2. in 3. mesto
3. mesto
1. mesto
Best Electronics

2015

Kitajska, Hefei

3. mesto in Revolutionary RescueKit
Dispenser
Best Strategy in Best Team Spirit
Best Team Spirit
Best Innovation - kategorija RCJ
Rescue Maze
4. mesto – kategorija RCJ Junior
CoSpace
5. v kategoriji RoboCup Junior Maze
- Super team in 6. mesto v kategoriji
RoboCup Junior Simulation

2016 Nemčija, Leipzig
2017 Japonska, Nagoya
2018 Kanada, Montreal

2019 Sydney, Avstralija

2021 na daljavo

3. mesto v RoboCup Junior Rescu New
Simulation Super Team

NAŠ ROBOT

TEKMOVALCI NA SVETOVNEM TEKMOVANJU IZ
ROBOTIKE V SYNDEY-U

Na svetovno prvenstvo smo se prvič v zgodovini šole uvrstili s tremi
ekipami v treh različnih disciplinah. Tekmovanje je zaradi pandemije
potekalo na daljavo po spremenjenih pravilih in načinih vrednotenja
rezultatov. Tekmovanje se je iz predvidenih 7 dni raztegnilo na skoraj
dva tedna in je najbolj intenzivno potekalo v času, ko so naši tekmovalci
opravljali izpite na poklicni maturi.
Gašper Lukman in Nejc Drobnič sta se v svojem prvem nastopu na
svetovnem tekmovanju po točkah uvrstila na 3. mestu v tekmovanju
RoboCup Junior Rescu New Simulation Super Team.

IZDELEK PODJETJA RESHINE

Dijaško podjetje – RESHINE
V programu Moje podjetje, ki se izvaja v obliki krožka, imajo dijaki v enem
šolskem letu priložnost spoznati življenje in delo pravega podjetja vse od
ustanovitve, razvoja ideje, proizvodnje, prodaje, sodelovanja in izračuna
financ poslovanja.
V šolskem letu 2020/2021 so dijaki Gal, Vito, Žan in Vasil ustanovili dijaško
podjetje ReShine, ki je iz azijskih jedilnih palčk oblikovalo posebne luči.
V okviru tega programa so se dijaki tudi udeležili Inovacijskega kampa
2020 in dosegli 3. mesto za najboljšo idejo. Na koncu programa so si
pridobili še Certifikat podjetniškega znanja, ki potrjuje, da so dijaki prejeli
praktične izkušnje na področju podjetništva in zbrali potrebna znanja,
veščine in kompetence za ustanovitev podjetja ali boljšo zaposljivost.

www.sers.si
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Interesne dejavnosti in obvezne
izbirne vsebine

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

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 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.

OGLED LENT

Program izbirnega dela ID in OIV, ki ga ponuja šola, sestavljajo ogledi
različnih mest (Dunaj, Ljubljana, Celje, Tolmin, Trst) pokrajin (Koroška,
Prekmurje) in inštitucij (Nuklearna elektrarna in Svet energije v Krškem,
Inštitut Jožef Stefan, termoelektrarna Šoštanj, hidroelektrarna Fala).
Zaradi epidemioloških razmer smo v šolskem letu 2020/21 oglede
prilagodili in si ogledali kraje, podjetja ter muzeje v naši bližini.

Preventive dejavnosti
V okviru preventivnih dejavnosti so se dijaki 1. in 2 letnika udeležili
predavanj z različnih področij, in sicer: odvisnost od prepovedanih
substanc, varnost v prometu ter varnost na internetu.

OGLED RTP MELJE

Ogled Lenta in RTP Melje
V okviru interesnih dejavnosti so si dijaki prvega letnika srednjih
strokovnih programov ogledali Lent in RTP Melje - stikalna postaja,
ki je povezana z več daljnovodi tako prenosnega kot distribucijskega
električnega omrežja.

Naravoslovni dan

ZABAVNA ZNANOST

Dijaki 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja so se udeležili dveh
naravoslovnih dejavnosti:
Zabavna znanost in Akvarij. V okviru Zabavne znanosti so si dijaki ogledali
eksperimente Staneta Kodbe, profesorja fizike. Predstavljenih je bilo
deset eksperimentov in deset miselnih iger »black box«. Dijaki so lahko
opazovali gibanje Fouchaltovega nihala, Newtonove nihalke in Teslovega
transformatorja, v mestnem akvariju pa so si lahko ogledali vodne živali
iz celega sveta.

Maribor »malo drugače«
Dijaki so pod okriljem Muzeja narodne osvoboditve Maribor spoznali,
kako so se človekove pravice kršile v Mariboru v 20. stoletju, in sodelovali
na vodeni delavnici v Muzeju. V drugem delu so se sprehodili po Mariboru
in se ustavili na pomembnejših točkah, ki so povezane s kršenjem
človekovih pravic v 20. stoletju.
MARIBOR »MALO DRUGAČE«
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Športni vikendi dijakov tehniške gimnazije
Dijaki tehniške gimnazije vsako leto preživijo športni vikend v različnih delih
Slovenije. V preteklih letih so spoznavali pokrajino, naravo in se veliko ukvarjali s športom v Fari, Rakovem Škocjanu, Javorniškemu rovtu in Radencih.

Nekega sončnega petka
smo se odpravili v šolo v naravi na
Pohorje. Ko smo prispeli do Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti, smo se
odpravili na pohod do Belvija. Pohod je
bil zanimiv, saj smo se družili in smejali.
Sobo sem delil s tremi sošolci.
V popoldanskem času smo vedno imeli
različne aktivnosti, najljubše so mi bile
lokostrelstvo, »bejžbol«, pohodi in
orientacijski tek. Bejžbol je nova igra,
ki sem jo spoznal. Zasnovana je na
bejzbolu, vendar uporablja lopar
za igranje kriketa.
Lazar.

ŠPORTNI VIKEND

Sodelovanje šole s partnerji
Šola za uresničitev svojega poslanstva med drugim sodeluje tudi z zunanjimi
partnerji (npr. Elektro Maribor, učni center Panasonic, ANDIVI, IZOELEKTRO,
TSN, SCHRACK TECHNIK in GVO).
Sodelujemo tudi z Obrtno-podjetniško zbornico OE Maribor in Fakulteto
za elektrotehniko, računalništvom in informatiko. Tesno sodelovanje šole
z okolico pa poteka tudi v okviru praktičnega usposabljanja naših dijakov
(PUD) pri več kot 200 delodajalcih.
Elektro Maribor ob koncu šolskega leta najboljšim dijakom SERŠ-a podeli
znak odličnosti in denarno nagrado.

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.
POMOČNIK RAVNATELJICE:
DARKO ROMIH

Športno vzgojo izvajamo v šolski telovadnici, fitnesu 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.
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...).

POMOČNICA RAVNATELJICE:
VIDA MOTALN

Dežurstvo
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:

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:
LARA JUG, MAJA KRAJNC IN IRIS VINKO

` 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:
`
`
`
`

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.
SKUPNE SLUŽBE:
DUŠAN RITLOP, JANJA MESAREC, MARIJA JANŽEK,
LARA METKA PETEK, ALJAŽ ČURIN
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
se nahaja na Gosposvetski 9 nad zbornico. Knjižnica je odprta vsak dan
od 7.00 do 14.00. Šolska knjižničarka je Anastazija Brkljačič.
TAJNIŠTVO IN REFERAT ZA DIJAKE
sta v zgradbi na Smetanovi 6, kjer je sedež šole. Uradne ure za dijake so
med 9.00 in 11.00. Tu se dijaki prijavljajo na izpite, oddajajo prošnje, med
počitnicami dobijo potrdilo o vpisu ...
RAČUNOVODSTVO
je na Smetanovi 6. Uradne ure so med 9.00 in 11.00.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

KONTAKT S ŠOLO
Govorilne ure razrednikov so objavljene na oglasni deski pred zbornicama
in na spletni strani šole. Razrednik je na voljo staršem oziroma dijakom
eno uro na teden v dopoldanskem času. Starši imajo tudi možnost
uporabe storitev eAsistenta.

Prehrana v šoli
Malico zagotavljamo vsem dijakom v jedilnici, ki se nahaja v kletni etaži
Smetanove 6. Dijaki lahko s sprotnim naročanjem z dijaško izkaznico
izbirajo med toplo ali hladno in mesno ali vegetarijansko malico. Dijaki,
ki jim glede na družinski dohodek pripada subvencionirana malica, imajo
malico brezplačno oz. doplačujejo dnevno 0,82 ali 1,64 EUR.

ŠOLSKA JEDILNICA

Malico lahko kupijo tudi v prizidku šole na Gosposvetski 9.

Praktično usposabljanje z delom (PUD)
Nosilca poklicnega in strokovnega izobraževanja sta 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 4 tedne
PUD-a v programu tehnik računalništva in 8 tednov PUD-a v programu
elektrotehnik. V srednjem poklicnem izobraževanju v treh letih šolanja
porazdelimo 24 tednov PUD-a.

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA:
BENJAMIN VERGLES

Število tednov PUD-a v posameznem letniku
Program

1.

2.

3.

Elektrikar/računalnikar

3

3

18

Elektrotehnik/tehnik računalništva

/

4/0

4/4

PTI elektrotehnik/tehnik računalništva

2

/

4.
/
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
PRI DELODAJALCU: DUŠAN KAISER

KONFERENČNA DVORANA

www.sers.si
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Izobraževanje odraslih
Programi

ORGANIZATORICA IZREDNEGA
IZOBRAŽEVANJA:
MARTINA CIZL

`
`
`
`
`
`
`

ELEKTRIKAR – SPI
RAČUNALNIKAR – SPI
ELEKTROTEHNIK – PTI
ELEKTROTEHNIK – SSI
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI
TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Izobraževanje odraslih se lahko izvaja kot izobraževanje s predavanji
(odvisno od števila prijavljenih) in kot samoizobraževanje.

Zaključni izpit
TAJNICA ZAKLJUČNEGA IZPITA:
SUZANA REHBERGER
OD ŠOL. LETA 2022/23 NAPREJ:
KARIN LAH MILIČ

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.

Poklicna matura
TAJNICA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
ZA POKLICNO MATURO:
NATAŠA KRALJ
OD ŠOL. LETA 2022/23 NAPREJ:
SIMONA KOLBL IN MANJA ŽVIKART

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.

ZLATI MATURANTJE NA POKLICNI MATURI
TER DIAMANTNI MATURANT TEO LAH

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.

DIAMANTNI MATURANT TEO LAH
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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. 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.

TAJNICA ŠOLSKE MATURITETETNE
KOMISIJE ZA SPLOŠNO MATURO:
NATAŠA HAUPTMAN

Izobraževalni programi
V Srednji elektro-računalniški šoli izobražujemo v programih elektrikar
in računalnikar (srednja poklicna programa), elektrotehnik in tehnik
računalništva (srednja strokovna programa), v tehniški gimnaziji in
poklicnotehniškem programu tehnik računalništva.

ČAS TRAJANJA
ZAKLJUČEK
PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJE PRI
DELODAJALCU

MOŽNOST NADALJEVANJA
ŠOLANJA

PRIDOBLJENA ZNANJA ZA
NADALJEVANJE ŠOLANJA

POKLICNA PROGRAMA
elektrikar,
računalnikar

STROKOVNA PROGRAMA
elektrotehnik*,
tehnik računalništva**

TEHNIŠKA GIMNAZIJA

3 leta

4 leta

4 leta

zaključni izpit

poklicna matura

splošna matura

24 tednov

8 tednov*/4 tedne**

PTI program (2 leti) –
pridobitev strokovne
izobrazbe

višje in visoke šole,
z opravljenim 5-tim
predmetom na splošni
maturi tudi določeni
univerzitetni programi

vsi univerzitetni programi,
visoke in višje šole

- dobra tehniška znanja
- slabša naravoslovnomatematična znanja

- solidna tehnična znanja
- solidna naravoslovnomatematičnega znanja

www.sers.si
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AKTIVI
Aktiv slovenščine

Stojijo od leve:
Daniela Hergan Grosek, Martina Cizl, Manja Žvikart,
Simona Kolbl, Barbara Gajšek, Nataša Kralj
Sedijo od leve:
Jadranka Golob, Anastazija Brkljačič,
Milena Milanovič

Aktiv matematike

Stojijo zadaj od leve:
Polonca Hajšek Pavlič, Monika Stergar,
Darko Zinrajh
Stojijo spredaj od leve:
Irena Pivko, Nataša Hauptman,
Petra Tisnikar

Aktiv tujega jezika

Stojijo od leve:
Ida Lotrič, Suzana Rehberger,
Patricia Kocbek
Sedijo od leve:
Karin Lah Milič, Sanela Majhenič Dežman,
Daniela Hergan Grosek

Aktiv športne vzgoje

Stojijo zadaj od leve:
Bojan Skok, Aleš Bezjak, Boštjan Kozel,
Rok Marinič
Stojijo spredaj od leve:
Polona Krivec Švab, Martina Kovačič

Aktiv naravoslovja

Stojijo zadaj od leve:
Iris Vinko, Darko Zinrajh, Zoran Raičevič
Stojijo spredaj od leve:
Nataša Petelin, Darinka Ferlež,
Tanja Jagarinec
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AKTIVI
Aktiv družboslovja

Stojijo od leve:
Simona Kolbl, Petra Marčič Najžar,
Ljudmila Pušnik Bruderman
Sedijo od leve:
Simon Stern, Zdravko Papić

Aktiv računalništva

Stojijo od leve:
Branko Potisk, Jernej Feguš, Jože Štrucl,
Andrej Primožič, Bojan Ploj, Slavko Nekrep,
Aleš Pukšič, Miran Waldhütter
Sedijo od leve:
Manja Šarman Šumandl, Manja Sovič Potisk,
Helena Sternad

Aktiv elektrotehnike

Stojijo zadaj od leve:
Davorin Osebik, Dušan Kaiser, Rudolf Weinzerl,
Darko Korošec, Bojan Dežman, Benjamin Vergles
Stojijo spredaj od leve:
Miran Čokl, Darko Romih, Rajko Cehner, Ivanka Lesjak,
Robert Gašparič, Darko Visočnik, Žarko Jesenovec

Aktiv umetnosti in multimedije

Stojijo od leve:
Domen Rupnik, Brigita Klajnšek,
Robert Novak

www.sers.si
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PRVIČ NA SER

Prijazni,
pozitivno naravnani
in uvidevni
učitelji.

Najbolj všeč
mi je razgled na
dekleta iz
III. Gimnazije.

Malica
je pestra,
izbira hrane je
odlična.

Š-U

Vzdušje
na šoli je
prijetno.

Nadpovprečna
opremljenost učilnic
z računalniki,
interaktivnimi tablami
in drugimi pripomočki
pri pouku.

Pestra
izbira zanimivih
krožkov.
Rad imam
SERŠ!

ZAKAJ SI SE ODLOČIL

Ker se želim
naučiti
programirati.

Zaradi velikega
števila ur
praktičnega
pouka.
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Ker imam
rad delo z
računalnikom in
elektriko.

Želim se naučiti
urejati fotografije
ter videe.

www.sers.si

Zanimiv
predmetnik,
predvsem
strokovno naravni
predmeti.

ZA SERŠ?

Želim postati
elektrotehnik.
Šolo so mi
priporočili
prijatelji.

Dobre možnosti
za zaposlitev po
zaključeni šoli.

PRIMERJAVA
OSTI
N
L
I
Č
A
N
Z
H
I
N
GLAV
,
PROGRAMOV
O NA
KI JIH IZVAJAM
T R OSREDNJI ELEK
I
R A ČU N A L N I Š K
R
ŠOLI MARIBO

POKLICNA PROGRAMA

STROKOVNA PROGRAMA

TEHNIŠKA
GIMNAZIJA

Elektrikar

Računalnikar

Elektrotehnik

Tehnik
računalništva

ČAS TRAJANJA

3 leta

3 leta

4 leta

4 leta

4 leta

ZAKLJUČEK

zaključni izpit

zaključni izpit

poklicna matura

poklicna matura

splošna matura

PRAKTIČNO
IZOBRAŽEVANJE
PRI DELODAJALCU

24 tednov

24 tednov

8 tednov

4 tedne

MOŽNOST
NADALJEVANJA
ŠOLANJA

PTI program
(2 leti)
– pridobitev
strokovne
izobrazbe.

PTI program
(2 leti)
– pridobitev
strokovne
izobrazbe.

• Visokošolski
• Vsi univerzitetni,
• Visokošolski in
višješolski programi,
in višješolski
visokošolski
• z opravljenim
programi,
in višješolski
petim predmetom
• z opravljenim
programi.
na splošni
petim predmetom
na splošni
maturi določeni
univerzitetni
maturi določeni
programi,
univerzitetni
• z opravljenim
programi,
enoletnih
• z opravljenim
enoletnih
maturitetnim
tečajem tudi na vsi
maturitetnim
ostali univerzitetni
tečajem tudi na vsi
programi.
ostali univerzitetni
programi.

PRIDOBLJENA
ZNANJA ZA
NADALJEVANJE
ŠOLANJA

• Dobra tehniška
• Dobra tehniška
znanja,
znanja,
• manj naravoslovno- • manj
matematičnih znanj.
naravoslovnomatematičnih
znanj.

www.sers.si

• Dobra
naravoslovnomatematična
znanja,
• solidna tehnična
znanja.
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POKLICNA PROGRAMA
Elektrikar
OBRAVNAVANA
STROKOVNA
PODROČJA
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STROKOVNA PROGRAMA

TEHNIŠKA
GIMNAZIJA

Računalnikar

Elektrotehnik

Tehnik
računalništva

Pridobil boš vsa
ključna znanja
s področja
računalništva o:

Poučujemo:

Poučujemo:

Smer računalništvo:

• zgradbo in delovanje
računalnika,
• programiranje,
• izdelavo dinamičnih
spletnih strani,
• spletno oblikovanje,
• nameščanje in
nastavljanje
uporabniške
programske opreme in
operacijskih sistemov,
• načrtovanje in izdelavo
podatkovnih baz,
• administracijo
podatkovnih
strežnikov,
• izdelavo mobilnih
aplikacij v vizualnem
okolju,
• obdelavo videa, zvoka,
fotografij,
• načrtovanje in izdelavo
omrežij,
• osnovne principe
robotike,
• dodatni programski
jezik Java,
• podjetništvo.

• programiranje v Javi,
• načrtovanje
podatkovne baze,
• informacijske sisteme,
• objektni pristop
k načrtovanju
informacijskih
sistemov,
• osnove računalniških
sistemov,
• operacijski sistemi,
• izdelava spletnih
strani (HTML, CSS,
JavaScript).

• splošna znanja
o enosmernih in
izmeničnih krogih,
• zgradbi in
• praktične vaje iz
enosmernih in
delovanju
izmeničnih krogov,
računalnika,
• trifazne sisteme,
• vzdrževanju
• elektrostatiko,
uporabniške
• magnetizem,
in sistemske
• osnove električnih
programske
inštalacij in
opreme,
projektiranja le-teh,
• izdelavi
• robotiko,
hišnega
• obnovljive vire energije,
računalniškega • dogajanja v
omrežja,
elektroenergetskih
sistemih,
• izdelavi
• osnove električnih
spletnih
strojev (transformator,
strani,
asinhronski, kolektorski
• hranjenju
in sinhronski stroj),
in obdelavi
• priklope električnih
podatkov,
strojev in naprav,
obdelavi
• električne meritve
zvoka, slik in
(merilni instrumenti,
videa,
merilne metode,
merjenje električnih in
• hranjenju
neelektričnih veličin),
podatkov,
• inteligentne inštalacije,
• osnovah
• osnove polprevodniških
programiranja,
elementov (dioda,
• podjetništvu
transistor, tiristor, diac,
in
triac …), delovanje,
• projektnem
uporaba v praksi,
delu.
• integrirana vezja,
• avtomatizacijo
električnih postrojev,
• osnove digitalne
tehnike (logična vezja,
spominski elementi …),
• osnove krmilne
tehnike (PLK, senzorji,
regulacijski sistemi …).
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Smer elektrotehnika:
• osnovne električne
veličine,
• moč in delo
električnega toka,
• enosmerni električni
krogi,
• izmenični električni
krogi,
• trifazni sistemi,
• analiza enosmernih in
izmeničnih krogov,
• pretvorba in prenos
signalov v analogni in
digitalni obliki,
• praktična uporaba
elektronskih
elementov,
• načrtovanje in
izdelave elektronskih
vezij,
• analogna tehnika,
• digitalna tehnika,
• mikrokrmilniki,
• robotika,
• programiranje
projektno/
raziskovalno delo.

POKLICNA PROGRAMA

Elektrotehnik

SQL, C++

C++

Tehnik
računalništva
C++, Java, PowerV smeri računalshell, PHP, SQL, Java- ništvo: Java, JavaScript, HTML, css
Script, SQL, PHP

ZAKLJUČNI IZPIT:

ZAKLJUČNI IZPIT:

POKLICNA MATURA:

POKLICNA MATURA:

SPLOŠNA MATURA:

• slovenščina,
• izdelek oz.
storitev in
zagovor.

• slovenščina,
• izdelek oz.
storitev in
zagovor.

• slovenščina,
• strokovnoteoretični predmet
(elektrotehnika),
• matematika ali tuj
jezik,
• izdelek oziroma
storitev in zagovor.

• slovenščina,
• strokovnoteoretični predmet
(računalništvo),
• matematika ali tuj
jezik,
• izdelek oziroma
storitev in zagovor.

Obvezni predmeti:
• slovenski jezik in
književnost,
• matematika ,
• tuji jezik.
Izbirni predmeti:
• fizika.
• računalništvo,
• elektrotehnika,
• tuji jezik,
• zgodovina.

Zaposliš se lahko
na področju:

Dijaki, ki so
zaključili
3-letno šolo,
so usposobljeni
za:

Zaposliš se lahko
na področju:

Dijaki, ki so
zaključili 4-letno
šolo, so
usposobljeni za:

PROGRAMSKI
JEZIKI

ZAPOSLITVENE
MOŽNOSTI

TEHNIŠKA
GIMNAZIJA

Računalnikar

Elektrikar

ZAKLJUČEK
IZOBRAŽEVANJA

STROKOVNA PROGRAMA

• izdelovanja,
sestavljanja
in opravljanja
meritev na
osnovnih
električnih
sklopih,
• priklapljanja
porabnikov,
izvajanja
zaščite, meritev
in osnovnih
vzdrževalnih del
na električnih
napravah,
komunikacijskih
inštalacijah in
opremi,
• izdelovanja
inštalacij,
priključevanja
in vzdrževanja
elementov
nizkonapetostnih
električnih
omrežij in
elektromotornih
pogonov,
• izdelovanja,
sestavljanja
in vzdrževanja
elektronskih
sklopov ter
vgrajevanja
senzorjev
in merilnih
pretvornikov.

• svetovanje pri
nakupu strojne
opreme
• sestavljanje
računalnikov,
• vzdrževanje in
odpravljanje
napak strojne
opreme,
• nameščanje,
konfiguriranje
in vzdrževanje
programske
opreme
• pomoč
uporabnikom
pri splošnih in
zahtevnejših
pisarniških
opravilih,
• povezovanje
računalnikov v
omrežje,
• polaganje
komunikacijskih
inštalacij
• izdelavo
preprostih
spletnih strani
in programov.

• proizvodnje,
prenosa in prodaje
električne energije,
• sestavljanja,
servisiranja in
vzdrževanja
avtomatiziranih
postrojev,
• kontrole izdelkov v
proizvodnji,
• montaže, servisa,
vzdrževanja in
prodaje električnih
ter elektronskih
naprav in strojev,
• oblikovanja
različnih
elektronskih
gradiv, oblikovanja
spletnih strani
ter prodaje
multimedijskih
izdelkov.
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•
•
•
•

•

•

•

•

Opravljena splošna
matura omogoča
vpis na vse univerzitetne programe,
tako da imajo dijaki
sestavljanje
široko možnost zastrojne opreme,
poslitvenih možnoodpravljanje napak sti glede na izbran
strojne opreme,
študijski program.
programiranje
namiznih in
spletnih aplikacij,
izdelavo
podatkovnih baz
in delo s podatki v
podatkovni bazi,
namestitve in
vzdrževanja
delovnih postaj
in strežniške
računalniške
opreme,
načrtovanje
in izdelavo
dinamičnih
spletnih strani,
snemanje
in obdelavo
fotografij, video
posnetkov in
zvoka,
načrtovanje,
izdelavo in
vzdrževanje
računalniških
omrežij.
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

3 leta

ELEKTRIKAR
Značilnosti programa

Predmetnik
Programske enote

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.

Kje se lahko zaposlim?
` 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.
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Tedensko št. ur
1.L

2.L

3.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO

Slovenščina

3

2

3

MAT

Matematika

3

2

3

TUJ

Tuji jezik

2

2

2

UME

Umetnost

1

NAR

Naravoslovje

2

2

DRU

Družboslovje

2

2

ŠVZ

Športna vzgoja

2

2

2

Strokovni moduli (teorija/praksa)
ITK

Informatika s tehniškim komuniciranjem

t/p

3/2

EEV

Enosmerna električna vezja

t/p

3/2

IEV

Izmenična električna vezja

t/p

KNA

Krmilne naprave

t/p

EKI

Električne in komunikacijske inštalacije

t/p

3/2

EES

Elektroenergetski sistemi**

t/p

2/2,5

ESN

Električni stroji in naprave**

t/p

2/2,5

ESK

Elektronski sklopi*

t/p

2/2,5

AVT

Avtomatika*

t/p

2/2,5

PAI

Pametne inštalacije

t/p

3/2
5/6

4/5

Odprti del kurikuluma (tehnologije virov energije, podjetništvo, projektno delo itd.)
št. ur v času izobraževanja

582

Aktivno državljanstvo					 30
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Interesne dejavnosti

Letno št. ur
114 114 684
Št. ur v času izobraževanja
130

* izbirni moduli iz področja elektronike
** izbirni moduli iz področja energetike

Štipendije za deficitaren poklic elektrikarja
Dijaki 1. letnika programa elektrikar so lahko za tekoče šolsko leto prejeli
štipendijo za deficitarne poklice, katere namen je spodbujanje mladih k
izobraževanju za tiste poklice, za katere je na trgu večje povpraševanje
delodajalcev kot je razpoložljivega kadra.

www.sers.si

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

3 leta

RAČUNALNIKAR
Značilnosti programa

Predmetnik
Programske enote

Tedensko št. ur
1.L

2.L

3.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO

Slovenščina

3

2

3

MAT

Matematika

3

2

3

TUJ

Tuji jezik

2

2

2

UME

Umetnost

2

NAR

Naravoslovje

2

2

DRU

Družboslovje

2

2

ŠVZ

Športna vzgoja

2

2

2

Strokovni moduli (teorija/praksa)
ITK

Informatika s tehniškim komuniciranjem

t/p

2/2

UUP

Upravljanje z uporabniško programsko opremo

t/p

1/2
2/4

VIO

Vzdrževanje informacijske opreme

t/p

IEK

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij

t/p

2/2

PRN

Programiranje naprav

t/p

2/3

VPP

Vzdrževanje in postavitev podatkovnih baz

t/p

2/3

NVP

Napredno vzdrževanje programske opreme *

t/p

3/8

NVS

Napredno vzdrževanje strojne opreme **

t/p

3/8

Odprti del kurikuluma
(mobilne aplikacije, multimedija, podjetništvo, spletno oblikovanje itd.)
št. ur v času izobraževanja

582

Aktivno državljanstvo					 30
Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Letno št. ur
114

Interesne dejavnosti

114

684

Št. ur v času izobraževanja
130

* izbirni moduli iz področja vzdrževanja računalniške programske opreme
** izbirni moduli iz področja vzdrževanja računalniške strojne opreme
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Pogoj za vpis: zaključena osnovna šola
Trajanje:

3 leta

Zaključek:

zaključni izpit

Izobrazba:

poklicna izobrazba

Možnosti za
nadaljevanje:

Šolanje v poklicno-tehniškem programu tehnik računalništva ali elektrotehnik,
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.

Kje se lahko zaposlim?
` 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.
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SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

4 leta

ELEKTROTEHNIK
Značilnosti programa

Predmetnik
Programske enote

1.L

2.L

3.L

4.L

Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

4 leta

Zaključek:

poklicna matura

SLO

Slovenščina

4

4

3

4

MAT

Matematika

3

3

3

3

Izobrazba:

strokovna izobrazba

TUJ

Tuji jezik (ANG/NEM)

3

3

3

4

2

Možnosti za
nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje
izobraževanje na vseh
višjih in visokošolskih
programih, z izbiro 5.
predmeta na splošni
maturi pa tudi na
nekaterih univerzitetnih
programih.

Kje se lahko zaposlim?
` 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.

Splošno izobraževalni predmeti

UME

Umetnost

ZGO

Zgodovina

GEO

Geografija

SOC

Sociologija

FIZ

Fizika

* izbirni moduli iz področja elektronike
** izbirni moduli iz področja energetike

3
2
2

KEM

Kemija

2

ŠVZ

Športna vzgoja

2

2

2

4

2

2,5

Strokovni moduli (teorija/praksa)
ITP

Informacijske tehnologije in podjetništvo

t/p

2/2

EL1

Elektrotehnika 1

t/p

4/2

EL2

Elektrotehnika 2

t/p

PRN

Programirljive naprave

t/p

EEV

Elektronski elementi in vezja

t/p

MVE

Merjenje v elektrotehniki

t/p

2/2

EIK

Električne in komunikacijske inštalacije

t/p

2,5/2

NEI

Načrtovanje električnih inštalacij**

t/p

3/1

POT

Pogonska tehnika**

t/p

3/1,5

EES

Elektroenergetski sistemi**

t/p

3/1

PEE

Pridobivanje in pretvarjanje električne energije**

t/p

3/1

REG

Regulacije*

t/p

3/1

MIN

Mikroprocesorske naprave*

t/p

3/1,5

AVP

Avtomatizirani postroji*

t/p

3/1

OPP

Obdelava in prenos podatkov*

t/p

3/1

4/2,5
4/2 ,5
2/2,5

Odprti del kurikuluma (robotika, inteligentne inštalacije, multimedija, podjetništvo,
obnovljivi viri energije, elektromobilnost itd.)
št. ur v času izobraževanja
Aktivno državljanstvo				
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
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Tedensko št. ur

Interesne dejavnosti

614
35
Letno št. ur
152
152
Št. ur v času izobraževanja
137

www.sers.si

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

4 leta

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
Predmetnik

Značilnosti programa

Programske enote

Tedensko št. ur
1.L

2.L

3.L

4.L

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO

Slovenščina

4

4

3

3

MAT

Matematika

3

3

3

2

TUJ

Tuji jezik

3

3

3

3

UME

Umetnost

2

ZGO

Zgodovina

GEO

Geografija

SOC

Sociologija

FIZ

Fizika

KEM

Kemija

2

ŠVZ

Športna vzgoja

2

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 visokošolskih
programih, z izbiro 5.
predmeta na splošni
maturi pa tudi na
nekaterih univerzitetnih
programih.

3
2
2
2

2

4

2

2

Strokovni moduli (teorija/praksa)
ITK

Informatika s tehniškim komuniciranjem

t/p

TRA

Uporaba IKT pri poslovanju

t/p

3/1

UPN

Upravljanje s programirljivimi napravami

t/p

3/2

VIS

Vzdrževanje informacijske strojne opreme

t/p

VIP

Vzdrževanje informacijske programske opreme

t/p

3/1
2/2

IEK

Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij t/p

VVO

Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov t/p

NRS

Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

t/p

2/2

Kje se lahko zaposlim?

2/2

2/2
2/0

1/2

NPP

Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz

t/p

NRP

Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij *

t/p

2/2
3/2

NUP

Napredna uporaba podatkovnih baz *

t/p

3/2

RAO

Računalniško oblikovanje *

t/p

3/2

OMT

Oprema za multimedijsko tehniko **

t/p

3/2

UIS

Upravljanje IK sistemov **

t/p

3/2

UIP

Upravljanje z informacijsko programsko opremo ** t/p

3/2

` 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).

Odprti del kurikuluma
(mobilne aplikacije, multimedija, podjetništvo, Java, robotika, spletno oblikovanje itd.)
št. ur v času izobraževanja
Aktivno državljanstvo				

614
35
Letno št. ur

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

152
Interesne dejavnosti

Št. ur v času izobraževanja
137

* izbirni moduli iz področja algoritmov in izdelovanja spletnih strani
** izbirni moduli iz področja komunikacijskih in informacijskih sistemov

www.sers.si

29

GIMNAZIJA

4 leta

TEHNIŠKA GIMNAZIJA
Značilnosti programa

Dijak se po 1. letniku odloči za:
` elektrotehniško
(obvezni trije elektrotehniški predmeti) ali
` računalniško smer
(obvezni trije računalniški predmeti).
Šola lahko ponudi drugi izbirni strokovni maturitetni predmet in drugi izbirni strokovni predmet, če oddelek šteje najmanj 25 dijakov in se je za drugi
izbirni strokovni (maturitetni) predmet odločilo najmanj 8 dijakov. O izvedbi
presodi šola na podlagi prijav in izvedbenih možnostih¹

Pogoj za vpis:

zaključena osnovna šola

Trajanje:

4 leta

Zaključek:

splošna matura

Izobrazba:

gimnazijski maturant

Možnosti za
nadaljevanje:

univerzitetni študij

Izbirni predmeti
` angleščina,
` nemščina,
` zgodovina,

` 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
Programske enote

tedensko št. ur
1. L

2. L

3. L

4. L

Obvezni štiriletni predmeti
Slovenščina (o)

4

4

5

5

Matematika (o)

4

4

5

5

Prvi tuji jezik (i)

3

3

3

4

Drugi tuji jezik (i)

3

3

3

3

Športna vzgoja

3

3

3

3

2

Obvezni predmeti
Zgodovina (i)

2

2

Geografija

2

2

Biologija

2

2

Kemija

2

2

Fizika (i)

2

2

Sociologija

2

2

Psihologija

2

Glasba oz. Likovna umetnost

2

Informatika

3

Izbirni strokovni predmeti

2

1

Elektrotehnika ali Računalništvo (i) (1)

2

3

3

Laboratorijske vaje

2

2

2

Elektronski sistemi ali Računalniški sistemi in omrežja (1)

3

3

Ure za izbirne predmete

0-2

Aktivno državljanstvo
Obvezne izbirne vsebine - letno

0-6

35
90

90

90

30

Pomen dodatnih znakov
(o) obvezni maturitetni predmet
(i) izbirni maturitetni predmet
(1) izvedba je odvisna od števila prijavljenih kandidatov in števila vseh dijakov v oddelku
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POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

2 leti

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (PTI)
Značilnosti programa

Predmetnik
Programske enote

Pogoj za vpis:

zaključeno srednje poklicno izobraževanje
ustrezne smeri

Trajanje:

2 leti

Zaključek:

poklicna matura

Izobrazba:

strokovna izobrazba

Možnosti za
nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje
izobraževanje na vseh
višjih in visokošolskih
programih, z izbiro 5.
predmeta na splošni
maturi pa tudi na
nekaterih univerzitetnih
programih.

Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina
MAT Matematika
TUJ Tuji jezik
UME Umetnost
ZGO Zgodovina
GEO Geografija
SOC Sociologija
FIZ
Fizika
KEM Kemija
ŠVZ Športna vzgoja
Strokovni moduli
RSA Razvoj spletnih aplikacij
VOS Vzpostavitev omrežnih servisov
NSI Načrtovanje sodobnega IK sistema
NRP Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij *
NUP Napredna uporaba podatkovnih baz *
RAO Računalniško oblikovanje *
OMT Oprema za multimedijsko tehniko **
UIS Upravljanje IK sistemov **
UIP Upravljanje z informacijsko programsko opremo **

Tedensko št. ur
1.L
2.L
4
3
4
1
1
1
1
2,5

4,5
3
4

1
2,5

2

t/p 3/1,5
t/p
2/1,5
t/p 2,5/1,5
t/p
3/1
t/p
3/1
t/p
3/1
t/p
3/1
t/p
3/1
t/p
3/1

Odprti kurikul (izbrana poglavja iz računalništva, programiranje itd.)
št. ur v času izobraževanja
Praktično izobraževanje pri delodajalcu

256
Letno št. ur
76

Interesne dejavnosti

64

32

* izbirni moduli iz področja algoritmov in izdelovanja spletnih strani
** izbirni moduli in področja komunikacijskih in informacijskih sistemov
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SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

2 leti

ELEKTROTEHNIK (PTI)
Predmetnik
Programske enote
Splošnoizobraževalni predmeti
SLO Slovenščina
MAT Matematika
TUJ Tuji jezik
UME Umetnost
ZGO Zgodovina
GEO Geografija
SOC Sociologija
FIZ
Fizika
KEM Kemija
ŠVZ Športna vzgoja
Strokovni moduli
ELE Elektrotehnika
PRS Programirljivi sistemi
ELV Elektronska vezja
EME Električne meritve
IVE Inštalacije v elektrotehniki
NIE Načrtovanje inštalacij v elektrotehniki*
ELP Elektromotorski pogoni*
PPE Proizvodnja in prenos električne energije*
RAP Regulacije in avtomatizirani postroji**
MIS Mikroprocesorski sistemi**
PEE Prenos podatkov**

Značilnosti programa
Tedensko št. ur
1.L
2.L
4
3
4
1
1
1
1
2,5

4,5
3
4

1
2,5

2
t/p 3/2
t/p 2/1
t/p 2/1
t/p
t/p
t/p
t/p
t/p
t/p
t/p
t/p

2/1
1/1
1/1
1/1
3/1
3/1
1/1
1/1

Odprti kurikul (izbrana poglavja iz elektrotehnike, elektromobilnost, robotika idr.)
št. ur v času izobraževanja
Praktično izobraževanje pri delodajalcu

256
Letno št. ur
76

Interesne dejavnosti

64

32

* izbirni moduli s področja energetike
** izbirni moduli s področja elektronike

32
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Pogoj za vpis:

zaključeno srednje poklicno izobraževanje
ustrezne smeri

Trajanje:

2 leti

Zaključek:

poklicna matura

Izobrazba:

strokovna izobrazba

Možnosti za
nadaljevanje:

Dijak lahko nadaljuje
izobraževanje na vseh
višjih in visokošolskih
programih, z izbiro 5.
predmeta na splošni
maturi pa tudi na
nekaterih univerzitetnih
programih.

O D P R T I K U R I K U L –
od sodobnih in inovativnih idej do
konkretizacije v praksi
Podjetništvo
Ker se zavedamo, da ideje ne oživijo, če jih ne znamo
prodati, imajo dijaki v okviru odprtega kurikula predmet
podjetništvo. Pri tem predmetu se naučijo, kako ideje
umestiti v poslovni načrt. V okviru sodelovanj na
različnih tekmovanjih s področja podjetništva (npr. Mladi
podjetnik, SPIRIT) pa nekaterim dijakom tudi dejansko
uspe realizirati idejo v praksi. Na šoli že nekaj let zapored
potekajo podjetniške delavnice in startup vikendi. Dijaki v
delavnicah spoznavajo prednosti in slabosti podjetništva,
lastnosti, ki po pomembne za podjetnike, primere dobrih
in slabih podjetniških praks ter korake za oblikovanje
poslovnega modela kanvas. Identificirajo ciljne skupine
in se naučijo oblikovanja finančnih načrtov. Prav tako
pridobijo znanja na področju učinkovite predstavitve
poslovne ideje komisiji, investitorjem oziroma morebitnim
poslovnim partnerjem.

SERŠ = BUSINESS

Robotika
V današnjem času je možno avtomatizirati že skoraj
vse naloge, ki si jih lahko zamislimo. Tako se dijaki v 2.
letniku strokovnih programov in v 2. letniku PTI programa
elektrotehnik srečajo s predmetom robotika. Učijo se
osnov robotike in programiranja robota preko offline
simulatorja. V šolskem letu 2018/19 smo v programu
elektrotehnik začeli s poučevanjem robotike s pomočjo
kolaborantove robotske roke.

Mobilne aplikacije
Računalnikarji in tehniki računalništva se pri predmetu
mobilne aplikacije naučijo programirati aplikacije na
androidnih telefonih. Uporabljajo vhodne enote telefona
(zaslon, zvok, nagib telefona…) in ustvarjajo svoje
aplikacije in igrice.
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Multimedija
Multimedija sledi trendom v oblikovanju slike in zvoka.
Zajema tehniška in umetniška znanja s področja fotografije,
videa, zvoka in oblikovanja. Z multimedijo se dijaki
programov elektrotehnik in tehnik računalništva srečajo že
v prvem letniku, ko prejmejo licenco Adobe Creative Cloud
za šolsko in domačo uporabo. Poleg vodilne programske
opreme na področju kreativnih industij, se srečajo tudi s
profesionalno foto in video opremo v šolskem studiu.

Brezplačna programska oprema za dijake SERŠ-a

Dijaki SERŠ-a imajo dostop do brezplačne programske opreme v času šolanja. Ob vpisu prejmejo šolski elektronski naslov (@sers.si), ki ga uporabljajo ves čas
šolanja. S tem naslovom dostopajo tudi do programske opreme, ki jo lahko v času izobraževanja v SERŠ-u brezplačno uporabljajo v domače namene.

Programiranje
V programu tehnik računalništva se dijaki učijo osnov
programiranja v jezikih C++, Java, Powershell, PHP, SQL,
JavaScript, HTML, Css; v programu računalnikar pav jezikih
C++ in SQL. V odprtem kurikulu smo na željo delodajalcev
dodali učenje programiranja v jeziku Java, ki je novejši
programski jezik in omogoča programiranje aplikacij za
pametne telefone in operacijski sistem Android. V programu
tehniška gimnazija je učenje Jave vključeno v maturitetni
predmet računalništvo.

Inteligentne inštalacije
Računalniška tehnologija je že tako močno prisotna v
našem načinu življenja, da brez nje skoraj ne moremo več
funkcionirati. Pametne inštalacije oziroma pametne hiše
so zanesljivo ena izmed čudovitih zamisli sodobnega
sveta s številnimi prednostmi. Prav zaradi tega dijaki
3. letnika programa elektrotehnik spoznajo osnove
programiranja elementov pametne hiše.
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