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Delo z mladimi je poslanstvo in izziv. In izzive si postavljamo celo 
življenje. Naši izzivi so povezani s tem, kako zagotavljati kvalitetno 
izveden učni proces, kako dijake čim bolj aktivno vključiti v pouk, 
kako slediti spremembam v družbi, kako ustvarjati pozitivne 
odnose ter ugled šole. Pri tem je zelo pomembno sodelovanje 
vseh deležnikov: dijakov, učiteljev in drugih zaposlenih, staršev 
ter zunanjih sodelavcev.

Na šoli se trudimo ustvarjati prijetno in pozitivno vzdušje. 
Pomembno je, da znamo prisluhniti, poslušati, razumeti in se 
pogovoriti. Prizadevamo si, da naši dijaki odrastejo v odgovorne 
osebe in s pridobljenim znanjem ter izobrazbo lahko nadaljujejo 
študij oziroma vstopijo na trg dela.

Številne interesne dejavnosti in projektno delo na področju 
ekonomije in telekomunikacij pomenijo nadgradnjo pouka ter 
prispevajo k pestrosti dela na šoli. Pohvalimo se lahko z aktivnim in 
uspešnim sodelovanjem v različnih nacionalnih in mednarodnih 
projektih, raziskovalnimi dejavnostmi ter dobrimi dosežki na 
področju znanja in športa.

Izbira prave srednje šole je zelo težka in prelomna odločitev v 
življenju. V publikaciji vam zato predstavljamo vse pomembne 
informacije o šoli in izobraževalnih programih ter si želimo, da 
vam tako pomagamo pri odločitvi.

Želimo vam, da se odločite prav, da sledite svojim željam in idejam 
ter da izberete šolo, na kateri boste lahko uresničili svoje cilje. 
Veseli bomo, če postanete del naše skupne zgodbe.

DRAGE UČENKE, DRAGI UČENCI, 
SPOŠTOVANI STARŠI!

Ravnateljica Simona ZUPANČIČ
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Na Srednji tehniški in strokovni šoli Šolskega centra za 
pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana se zavedamo 

tradicije in naše zgodovine. Ponosni smo na leto 1948, ko je bila 
ustanovljena industrijska šola elektrotehniške usmeritve.

  

Šolo so zaznamovale mnoge spremembe v poimenovanju šole, kar 
dokazuje, da se je izobraževalni sistem ves čas prilagajal družbenim 
spremembam ter spremembam vzgojno-izobraževalnega procesa. 
Tako se je leta 1981 zasnoval  PTT-srednješolski center Ljubljana 
z dvema šolama: Srednjo šolo za telekomunikacije Ljubljana in 
Srednjo šolo za PTT-promet Ljubljana. 

Po osamosvojitvi Slovenije se je začelo intenzivno uvajanje 
tehnologije v vzgojno-izobraževalni proces, sledile so prenove 
programov, leta 1996 pa se je šola preimenovala v Šolski center za 
pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. V tem obdobju 
je bila podpisana Pogodba o soustanoviteljstvu, ki so jo podpisali 
Ministrstvo za šolstvo in šport, Pošta Slovenije in Telekom 
Slovenije. Vezi in sodelovanje z gospodarstvom so ostale do 
danes, še več, zaradi vezi z gospodarstvom imata naš obstoj in 
delovanje smisel tudi za prihodnost.

SREDNJA TEHNIŠKA IN 
STROKOVNA ŠOLA
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Organizacijske enote Šolskega centra 
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 
Ljubljana (skrajšano ime zavoda:  ŠC PET)

Oba programa, za katera izobražujemo od leta 2008, ekonomski 
tehnik in tehnik elektronskih komunikacij, sta zagotovo 
izobraževalna programa, ki sledita družbenim spremembam in 
potrebam sodobne družbe. 

Prihodnost gradimo na preteklosti. Zreti v prihodnost pomeni biti 
boljši, slediti znanju in kompetencam za 21. stoletje ter načelom 
vseživljenjskega učenja. Novi pogledi na znanje in kompetence, 
družbene spremembe, nov način razmišljanja in novi poklici 
– vse to nas sili k izboljšanju programov ter h kvalitetnemu in 
sodobnemu načinu izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa.

ŠC PET
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Več o obeh izobraževalnih programih si lahko preberete v 
posebnih dveh zgibankah za programa ekonomski tehnik in 
tehnik elektronskih komunikacij.
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Opremljenost

Specializirane učilnice

Pouk pri nekaterih strokovnih modulih na obeh izobraževalnih 
programih poteka v specializiranih učilnicah. Pri pouku 
uporabljamo računalnike, 3D tiskalnik, merilno, video, avdio in 
drugo opremo. Dijaki  z uporabo le-te pridobivajo dragocena 
znanja in kompetence ter povezujejo teorijo s prakso.

Knjižnica
Namenjena je dijakom, študentom, udeležencem 
izobraževanja odraslih in profesorjem srednje ter višje šole.  
V knjižnici imamo več kot 20 000 enot knjižničnega gradiva ter 27 
naslovov serijskih publikacij. Knjižnično gradivo je računalniško 
obdelano v sistemu COBISS, izposoja je avtomatizirana. Dijaki si 
izposojajo gradivo z dijaško izkaznico. 
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Knjižnica ima tudi čitalnico (20 sedežev) in dva računalnika, ki sta 
namenjena vsem uporabnikom za dostop do katalogov slovenskih 
knjižnic (COBISS), do podatkovne baze EiflDirect, za uporabo 
interneta in pisanje seminarskih nalog. 

Z urejenostjo in dostopnostjo knjižnice ter skrbno oblikovano 
knjižnično zbirko želimo, da dijaki razvijajo bralno in informacijsko 
pismenost, ki predstavljata ključno kompetenco v sodobni 
informacijski družbi.

Športna dvorana
Pouk športne vzgoje poteka v sodobno in funkcionalno 
opremljenih prostorih. Poleg velike telovadnice za atletiko in 
športne igre, kot so odbojka, košarka, rokomet in badminton, 
imamo samostojen fitnes s primerno opremo in ogledali ter 
galerijo, ki poleg namiznega tenisa nudi pestro izbiro gimnastičnih 
orodji in je primerna tudi za aerobiko, ples, sproščanje in borilne 
športe. Najnovejša pridobitev v sklopu športne dvorane je soba 
za preventivo in rehabilitacijo, ki nudi dijakom možnosti, da v 
skupnem sodelovanju s strokovnjaki iz športnega in medicinskega 
področja (športni pedagog, trener, zdravnik in kineziolog) opravijo 
celostno vadbo v procesu rehabilitacije ali dobro načrtovano 
preventivno vadbo za preprečevanje poškodb.

Poleg notranjih prostorov uporabljamo urejeno in opremljeno 
zunanje igrišče za atletiko, nogomet, košarko, odbojko in rokomet.
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Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika na obeh 
izobraževalnih programih ter se večinoma izvajajo kot dejavnosti 
ob pouku. Namenjene so poglabljanju splošnega in posebnega 
znanja, ki je povezano s cilji izobraževalnih programov. Hkrati 
je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo 
tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem 
se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in 
ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost.  

Delijo se na:
• obvezni del,
• vsebine, povezane s programom,
• prosto izbiro dijakov.
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Obvezni del interesnih dejavnosti

Vrsta dejavnosti Skupno število ur 
od 1. do 4. letnika

Športni dan 96

Ogled gledališke, filmske in glasbene 
predstave, likovne razstave

72

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 
znamenitostmi v šolskem okolju

6

Ogled študijske knjižnice, sejmov (zdravja, 
informatike, učil) izobraževalnih ustanov, 
dnevi odprtih vrat ipd.

6

Zdravstvena vzgoja 18

Skupaj obvezni del ID 198

Vsebine, povezane s programom

Vrsta dejavnosti Skupno število ur 
od 1. do 4. letnika

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih 
in učnih navad

6

Naravoslovni dan – ekološki dan 22

Spoznavanje poklicnega področja 22

Ogled sejma s strokovnega področja, 
proizvodnih obratov; ekologija in ekološki 
problemi stroke v obratovalnici in v šolski 
delavnici (seminarska naloga)

22

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje 
izobraževanja

4

Skupaj 76
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Prosta izbira dijakov
Dijaki lahko izbirajo med dejavnostmi, ki jih organizira šola, ali se 
jih udejstvujejo izven šole.

Letnik Število ur

1. letnik 26

2. letnik 0

3. letnik 26

4. letnik 26

• sodelovanje v projektih šole
• sodelovanje v različnih šolskih dejavnostih (tekmovanja 

v znanju in športu, sodelovanje na informativnem dnevu, 
sodelovanje na Informativi, promocija po OŠ, športnih klubih 
in drugo)

• dejavnosti v okviru projekta Mladi za mlade
• priprave na 5. predmet na splošni maturi
• raziskovalne naloge
• udeležba na organizirani dejavnosti pod vodstvom učiteljev 
• učna pomoč sošolcem
• obiskovanje tečaja slovenskega jezika za tujce

Izvajalci na šoli:

• obiskovanje javno priznane glasbene šole
• sodelovanje v pevskem zboru
• obiskovanje tečajev tujih jezikov
• organizirano prostovoljno delo
• obiskovanje verouka
• aktivno sodelovanje v gasilskem društvu ali drugih 

interesnih društvih
• tečaj prve pomoči z opravljenim izpitom
• tečaj cestnoprometnih predpisov
• udeležba na plesnih vajah za maturantski ples
• udeležba na maturantskem plesu
• abonmaji (gledališki, filmski)

Zunanji izvajalci:
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Projektno delo
Vključenost v projekte je poseben učni proces in vključuje 
dejavnosti, ki se izvajajo v času pouka ali kot dejavnosti ob pouku. 
Omogoča pridobivanje znanj in kompetenc z aktivno udeležbo 
dijaka na različnih predmetnih področjih.

Izbiramo projekte, ki so nadgradnja učnih vsebin, vseživljenjskega 
učenja, in projekte, ki jih lahko izvajamo v času pouka in v okviru 
učnih načrtov.

Projektno delo kot del učnega procesa 
pri pouku

V predmetniku programov ekonomski tehnik in tehnik 
elektronskih komunikacij so strokovni moduli, katerih cilji so 
povezani s projektnim delom. Tak način dela je tako za dijake kot 
tudi za učitelje mentorje svojevrstnem izziv.

Projektno delo prinaša tematsko-problemski ter interdisciplinarni 
pristop, ciljno načrtovano aktivnost dijakov, upoštevanje interesov 
ter predlogov dijakov, spodbuja sodelovalno klimo, odprtost in 
izkustveno učenje.

V programu ekonomski tehnik so dijaki vključeni v projekte 
Podjetnost in inovativnost za prihodnost (SPIRIT), Generacija 
Euro, Finančno opismenjevanje, JA SLOVENIJA, POPRI in 
Več znanja za več turizma, v programu tehnik elektronskih 
komunikacij pa  v projekte JA SLOVENIJA, POPRI, Inženirke in 
inženirji bomo. 

Raziskovalna dejavnost
Dijaki pod vodstvom učitelja mentorja izdelajo raziskovalno nalogo 
in z njo tekmujejo v okviru programa Gibanje znanost mladini, ki 
ga izvaja Zavod za tehnično kulturo Slovenije. Vključeni smo tudi 
v mladinsko raziskovalno dejavnost na območju Mestne občine 
Ljubljana. Naši dijaki dosegajo odlične rezultate in so prejemniki 
številnih priznanj.
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ERASMUS+ (CMEPIUS)

Namen projekta je zagotoviti 
mladim možnost pridobivanja 
znanja in praktičnih izkušenj 
zunaj naših meja, torej v 
evropskem prostoru. Prav tako 
pa tudi učiteljem omogoča 
povezavo z učitelji sorodnih 
šol, pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj in primerov 
dobrih praks. Težnja sodelovanja učiteljev v projektu mobilnosti 
je tudi vzpostavitev enotnega evropskega šolskega sistema.

V mobilnosti sodelujemo s projektom Give me five, v okviru 
katerega načrtujemo mobilnost dveh skupin dijakov v partnerske 
šole. Na šolah v tujini poteka spremljanje vzgojno-izobraževalnega 
programa, spoznavanja šolskega sistema in novih učnih metod, 
obe šoli pa poskrbita tudi za izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom pri zunanjih delodajalcih. 

Projekt je tesno povezan z evropskim razvojnim načrtom naše 
šole, v katerem smo predstavili področja, ki jih želimo razvijati. Ta 
področja so: 

• dobro pripravljeno praktično usposabljanje pri delodajalcih v 
tujini, ki bo dijakom omogočalo, da povežejo teorijo s prakso 
in dobijo vpogled v delo v podjetju, 

• izboljšanje prepoznavnosti šole z dobrimi mednarodnimi 
partnerstvi, ki dvigajo kompetence dijakom in učiteljem ter 
dvigujejo ugled šole, 

• opazovanje na delovnem mestu s področja športnega 
menedžmenta, trženja, podjetništva ter prenašanje primerov 
dobre prakse v našo šolo,

• učenje jezika s pomočjo mednarodnih mobilnosti, kar bo 
dijakom osmislilo šolsko delo.
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Program Ekošola je mednarodno 
uveljavljen program celostne okoljske 
vzgoje in izobraževanja, namenjen 
spodbujanju in večanju ozaveščenosti o 
trajnostnem razvoju med otroki, učenci in 
dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni 
program ter skozi aktivno udejstvovanje 
v lokalni skupnosti in širše. V Sloveniji 
se program imenuje Ekošola kot način 

življenja, nosilec programa pa je DOVES – Društvo za okoljsko 
vzgojo Evrope v Sloveniji.

Tudi naša šola se je leta 2013 vključila v mrežo slovenskih ekošol. 
Skladno z metodologijo sedmih korakov smo z uspešno izvedenimi 
aktivnostmi pridobili zeleno zastavo, znak visoke okoljske zavesti 
dijakov in zaposlenih na šoli, ter podpisali Ekolistino, izjavo o 
poslanstvu šole ob pridružitvi projektu. 

V okviru programa Ekošola izvajamo med dijaki različne 
dejavnosti. Izbiramo med aktualnimi temami, kot so podnebne 
spremembe, problematika odpadkov, odnos do hrane in zdrav 
način prehranjevanja, krožno gospodarstvo, problem zavržene 
hrane … Vsako leto se udeležimo tekmovanja v ekokvizu, dijakom 
ponudimo slovenski tradicionalni zajtrk, izvajamo zbiralne akcije 
in preventivne dejavnosti, pripravljamo delavnice in okrogle mize, 
dijaki pa z mentorjem soustvarjajo šolski vrt ter ga nadgrajujejo v 
sozvočju z naravo.

EKOŠOLA (Društvo Doves – FEE Slovenia)
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V šolskem letu 2015/16  je šest  
držav EU izvajalo program Šola 
ambasadorka Evropskega parlamenta 
(v nadaljevanju EPAS), eno leto kasneje 
pa se je pridružila tudi Slovenija in z 
njo Šolski center za pošto, ekonomijo 
in telekomunikacije Ljubljana. 

Projekt mladi za mlade  
(Zavod za šport RS Planica)

To je projekt, ki se izvaja na 
področju športa in zdravega 
načina življenja. V zadnjih letih 
je bilo zaznati izreden upad 
gibalnih sposobnosti mladih, 
in porast prekomerno težkih 
in predebelih, zato je projekt 
namenjen predvsem dijakom 
nešportnikom in dolgoročnemu izboljšanju zdravstvenega stanja 
ter preventivi pred boleznimi in poškodbami.

S projektom Mladi za mlade želimo naše dijake in dijakinje 
spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in jim 
omogočiti dodatne brezplačne strokovno vodene ure s športnimi 
vsebinami, ki so namenjene izboljšanju njihovih motoričnih 
sposobnosti (gibljivosti, vzdržljivosti, koordinacije, ravnotežja 
in moči) – predvsem v vlogi korektive nasproti sedečemu oz. 
stoječemu načinu dela in s tem k dolgoročnemu izboljšanju 
telesnih sposobnosti za uspešno opravljanje poklicev, za katere se 
šolajo.

Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju 
zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju 
znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju 
za aktivno državljanstvo.

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
(Evropski parlament, Pisarna v Sloveniji)
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Mednarodno priznanje 
za mlade je program, ki 
mladostnike spodbuja k 
dejavnemu in ustvarjalnemu 
preživljanju prostega časa. 
Pomaga jim pri razvoju 
v dejavne, odgovorne in 
zavedne mlade državljane ter 

pri osebni uveljavitvi v odrasli dobi. Izvajamo ga od leta 2013.    

Program spodbuja odkrivanje lastnih talentov, notranje motivacije 
in dopušča veliko možnosti za kreativnost in iniciativnost. 
Temeljni predpostavki sta: uravnotežen razvoj osebnosti, ki 
stremi med socialnim, intelektualnim, fizičnim in duhovnim ter 
dostopnost vsem, ne glede na fizične in psihične sposobnosti, 
rasno, versko, zgodovinsko in politično ozadje ter socialno okolje 
udeležencev. Mladim ponuja priložnost, da si zastavijo osebni 
cilj in ga tudi dosežejo. Istočasno spoznavajo sebe in se učijo 
vrednotiti kvalitete, kot so odgovornost, vztrajnost, spoštovanje, 
zaupanje in nenazadnje zmožnost načrtovanja ter organiziranja.

Med udeleženci ni tekmovalnosti, ampak vsak tekmuje le sam s 
seboj. Dijaki s pomočjo mentorja izberejo svojo lastno aktivnost, 
ki je podana v štirih področjih, in si zastavijo cilje. Ta področja so: 
služenje (prostovoljno delo), rekreativni šport, veščine (strokovna 
znanja, spretnosti) in odprave v naravi (skupinske).

Program je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in 
parlamentarni demokraciji ter pridobivanju znanja o Evropski 
uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno 
državljanstvo. 

Poleg poučevanja o Evropski uniji vključuje program tudi 
pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, sprašujemo pa 
se tudi, kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo 
želimo.

Program  izvajamo v sodelovanju z Informacijsko pisarno, 
Evropskim parlamentom in evropskimi poslanci.

MEPI – Mednarodno priznanje za mlade   
               (Zavod MEPI)
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Mladim omogočamo 
odkrivanje svojih potencialov 
in jim pomagamo k 
samostojnemu življenju.

S pomočjo učenja iz izkušenj 
hočemo pri dijakih razvijati 
smisel za podjetnost. 
Dejavnosti so naravnane tako, da se dijak ekonomsko opismeni, da 
načrtuje kariero, razvija talente in sledi lastnim zanimanjem. Mlade 
spodbujamo k ustvarjalnosti in inovativnosti ter povezujemo 
gospodarske in izobraževalne ustanove z namenom soudeležbe 
pri izobraževanju iskanih kadrov.

Aktivno sodelujemo z Zavodom za spodbujanje podjetnosti 
mladih in s tem dijakom omogočamo: 

• da s pomočjo učenja iz izkušenj razvijajo smisel za podjetnost,
• da razvijajo ustvarjalnost in inovativnost,
• da se seznanijo z osnovami podjetništva,
• da načrtujejo kariero, razvijajo talente in zasledujejo lastna 

zanimanja,
• da aktivno sodelujejo pri gradnji kvalitetnega življenja v 

lokalni skupnosti in širše.

Program je priznan na mednarodni ravni in dobiva prepoznavnost 
na nacionalni ravni, v tujini pa velik ugled uživa tudi med 
delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati 
izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

PROJEKT JA SLOVENIJA – JUNIOR 
ACHIEVEMENT (Zavod za spodbujanje 
podjetnosti mladih)

RASTEM S KNJIGO  
(Javna agencija za knjigo RS)

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. 
Z njim skušamo srednješolce motivirati za branje mladinskega 
leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju 
splošnih knjižnic.
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Projekt je Ministrstvo za 
kulturo začelo izvajati v 
šolskem letu 2006/2007, 
najprej zgolj za osnovne šole. 
Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije ga je 
začela voditi ob ustanovitvi 
leta 2009. Izvajamo ga v 

sodelovanju s Knjižnico Bežigrad.

Vsi dijaki prvega letnika srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod 
izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku 
knjižnice. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še 
spoznavanje knjižnično-informacijskega znanja, seznanjanje z 
najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorja in 
knjige. 

Dijaki dijakom za varno mobilnost  
(Zavod RS za šolstvo in šport)

Namen projekta, ki je 
zasnovan s številnimi 
akcijami, je spodbujanje in 
krepitev veščin za kulturo 
vedenja v prometu, zdrav 
način življenja, odnos do 
okolja ter ekonomičnost vlog 
udeležencev v prometu.

Z akcijo Dijaki dijakom za varno mobilnost želimo ozavestiti čim 
večje število dijakov o pomenu varne mobilnosti. V ta namen je 
na šoli oblikovan KLUB DIJAKI ZA VARNO MOBILNOST kot 
neformalna oblika povezovanja dijakov. V klubu z dijaki izvajajo 
različne preventivne aktivnosti, vse pa s ciljem in namenom 
razvijanja kompetenc varne mobilnosti. Spodbujamo povezovanje 
med dijaki in širjenje znanj in izkušenj, pri tem pa sodelujemo 
s številnimi zunanjimi partnerji (Javna agencija RS za varnost 
prometa, Policija, Ministrstvo za infrastrukturo, organizacija 
NERVteh, nevladne organizacije in društva – Rdeči križ Slovenije, 
Zavod Varna pot, Zavod Vozim, ZŠAM, Avto-moto zveza Slovenije, 
centri varne vožnje, Zveza amaterjev šoferjev Slovenije).
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Šola in šport  z roko v roki
Ponosni smo na Certifikat “Športnikom prijazno izobraževanje”, 
ki smo ga prejeli za šolski leti 2019 in 2020. To je certifikat, ki  
spodbuja aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in 
ga je v Sloveniji poleg naše šole prejelo samo še 7 srednjih šol.

Delo z dijaki športniki

Na obeh programih spodbujamo dijake k dvojni karieri in jim 
omogočamo hkratno pridobivanje srednješolske izobrazbe ter 
uspešno napredovanje v športu.

Dijakom športnikom omogočamo prilagoditve v skladu s 
Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji 
šoli:

• napovedano ocenjevanje znanja,
• opravičeno izostajanje od pouka zaradi športne dejavnosti,
• priznavanje proste izbire interesnih dejavnosti,
• prilagojeno ocenjevanje znanja v dogovoru z učiteljem 

posameznega predmeta oziroma strokovnega modula.

Športni oddelki
Smo prva tehniška in strokovna šola v Sloveniji, ki dijakom 
športnikom poleg kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa 
omogoča poglobljeno sodelovanje s klubi in številne dejavnosti, 
ki služijo kot podpora na njihovi športni poti. Na tem področju 
imamo že več kot desetletne izkušnje.

Dijake združujemo v športne oddelke na programu ekonomski 
tehnik.
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Dijakom športnikom v športnih oddelkih nudimo:

• organiziran pristop, ki pomeni pripravo osebnega 
individualnega načrta ter skrb za njegovo realizacijo,

• dodatno učno pomoč, če gre za daljše odsotnosti zaradi 
treningov, priprav, tekmovanj in poškodb,

• individualno pedagoško delo za dijake z učnimi težavami,
• individualno delo pri športni vzgoji,
• kot del odprtega kurikuluma predmeta preventiva v športu in 

menedžment v športu, 
• redno sodelovanje s trenerji, klubi in nacionalnimi panožnimi 

zvezami,
• sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije in Gimnazijo Šiška 

(nogometni oddelki NZS),
• sodelovanje z Rokometno zvezo Slovenije (dvakrat tedensko 

trening v šolski telovadnici s trenerko RZS),
• dodatne oblike izobraževanja v obliki delavnic (delavnice 

s športnim psihologom, s SLOADO, delavnice o športni 
prehrani), 

• možnost raziskovalnega dela s področja športa,
• izobraževanje na daljavo.

Model dela v športnih oddelkih
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Model dela v športnih oddelkih vsebuje redno spremljanje 
učno-vzgojnega in športnega procesa dijaka športnika skozi 
celoten potek izobraževanja v sodelovanju s starši, trenerji, klubi, 
nacionalnimi panožnimi zvezami ter športnimi zdravniki in šolsko 
svetovalno služno. V model so intenzivno vključeni tudi učitelj, 
razrednik, športni in pedagoški koordinator.

Ponosni smo na naše dijake, ki so kot mladi nadarjeni športniki 
zoreli skozi srednješolsko obdobje, zaključili srednješolsko 
izobraževanje ter pridobili strokovno izobrazbo.

Šolska prehrana

Na ŠC PET imamo lastno kuhinjo, za pripravo obrokov pa skrbi 
podjetje Slorest, d. o. o.

Dijaki se na šolsko prehrano načeloma naročijo v mesecu juniju 
za prihodnje šolsko leto, možna pa je prijava tudi med letom. 
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

Vsak dan lahko dijaki izbirajo obrok med tremi meniji, med 
katerimi je tudi vegetarijanski.

Kuhinja je odprta vsak dan od 8.30 do 13.30. Prevzem obrokov 
poteka po posebnem razporedu za posamezne razrede, in sicer 
v času daljših odmorov med 3. in 7. šolsko uro. Ob 13.25  poteka 
brezplačno razdeljevanje hrane.

Dijaki, ki imajo zahteve po posebni prehrani (dieta, alergije), se 
lahko v kuhinji individualno dogovorijo za prehrano.
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Kako postaneš naš dijak
Pogoji za vpis

• uspešno končana osnovna šola
• uspešno končano srednje poklicno ali nižje poklicno 

izobraževanje
• za vpis v športni oddelek je potreben status športnika

Vse informacije glede vpisnega postopka, datumov in pogojev 
za vpis objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v 
Razpisu za srednje šole.

Dodatne informacije za vpis

• Šolska svetovalna služba: 01 2342 428

Priporočila za uspešno delo

• vsaj dober učni uspeh v osnovni šoli
• sprotno delo
• zanimanje za izobraževalni program

Kam po končani srednji šoli?
Oba srednješolska programa se zaključita s poklicno maturo in 
dijaki s tem dosežejo peto stopnjo izobrazbe. S končano poklicno 
maturo se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje v višjih 
(dve leti) ali visokošolskih izobraževalnih programih (tri ali štiri 
leta). 

Če ob poklicni maturi naredijo tudi dodaten predmet splošne 
mature,  se lahko vpišejo naprej tudi v veliko število univerzitetnih 
študijskih programov, predvsem tistih, ki so povezani s stroko, za 
katero se izobražujejo v srednji šoli. 
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