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Srednja tehniška
in strokovna šola

L

Dijake spodbujamo k dvojni
karieri in jim omogočamo
hkratno pridobivanje
srednješolske izobrazbe
ter uspešno
napredovanje v
športu.

ŠPORTNI
ODDELKI

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.

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.
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.
Aktivno sodelujemo z vsemi
športnimi klubi, trenerji ter
nacionalnimi panožnimi
zvezami.
Posebej pa smo ponosni na skupne
projekte z NZS in RZS.

Delo z dijaki športniki
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.

Model dela
v športnih oddelkih

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.

