DOBRODOŠLI

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA
Informativni dan, 12. in 13. februar 2021

DOBRODOŠLI
q O ŠOLI
q O PROGRAMIH
q ELEKTROTEHNIKA
q RAČUNALNIŠTVO
q MEHATRONIKA

q NADALJEVANJE ŠOLANJA
q ŽIVLJENJE NA ŠOLI
q VPISNI POGOJI

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zagotavljanje kvalitetnega kadra
Kakovostno izobraževanje s sodobnimi učnimi tehnologijami
Razvijanje vzpodbudnega okolja za razvoj mladostnikov
Krepitev in razvijanje sodelovanja s podjetji
Omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih
Sodelovanje z drugimi izobraževalnimi ustanovami, CPI, MIZŠ, obrtno in
gospodarsko zbornico
Razvijanje izobraževanja odraslih
Širjenje vrednot tehnične kulture na OŠ
Nenehno sledenje razvoju in napredku tehnike
Sodelovanje v domačih in tujih projektih
Skrb za tople medčloveške odnose

O ŠOLI
• Srednja šola tehniških strok Šiška je
bila ustanovljena leta 1992 kot
naslednica nekdanje litostrojske šole.
• Srednja šola tehniških strok Šiška je
moderna šola z najsodobnejšimi
izobraževalnimi programi. Obiskuje jo
897 dijakov in je sedma največja
samostojna srednja šola v Sloveniji.
• Na šoli je 73 zaposlenih, od tega 67
učiteljev.

O ŠOLI
• Šola je na robu mesta, a z odličnimi
povezavami.
• Do šolskega dvorišča pripelje mestni
avtobus št. 3. v bližino šole se dijaki
pripeljejo tudi z avtobusi št. 8, 1, 18.
• V neposredni bližini je železniška
postaja (Litostroj, Brinje).

O ŠOLI
• Dijaki prihajajo iz več kot 60
občin, tretjina je Ljubljančanov.
• Dijaki opravljajo praktično
usposabljanje z delom v skoraj
800 podjetjih po celi državi,
posamezniki tudi v tujini.

O ŠOLI
• Pouk poteka pretežno v
dopoldanskem času.
• Glavni odmor se začne ob 10.25
in traja 45 min. To je čas, ko
dijaki lahko pojedo topli obrok,
ki ga šola nudi v restavraciji
bližnjega študentskega doma.

O PROGRAMIH NA SŠTS
Izobraževalni programi so
organizirani v treh strokovnih
vertikalah:
• ELEKTROTEHNIKA,
• RAČUNALNIŠTVO in
• MEHATRONIKA.

ELEKTROTEHNIKA
Elektrikar SPI (3 leta)
• Sestavljanje elektronskih in
energetskih sklopov, inštalacij,
vezij in naprav
• Umerjanje, programiranje,
preizkušanje naprav in inštalacij
• Montaža in preizkušanje
elektronskih ter energetskih
naprav, inštalacij, manjših
sistemov in omrežij

ELEKTROTEHNIKA
Elektrotehnik PTI (+ 2 leti)
• Načrtovanje, izdelava, preizkušanje
elektronskih in energetskih delov,
vezij, inštalacij, naprav in sistemov
• Priprava proizvodnih postopkov
tehnologij in dokumentacij
• Umerjanje in programiranje
procesorskih sklopov električnih
naprav in sistemov
• Montaža, preizkušanje, diagnostika in
vzdrževanje električnih naprav in
sistemov
• Organizacija dela in vodenje delovnih
skupin

ELEKTROTEHNIKA
PREDMETNIK: ELEKTRIKAR

PREDMETNIK: ELEKTROTEHNIK
poklicno tehniško izobraževanja (PTI), število kreditnih točk (KT): 120

srednje poklicno izobraževanja (SPI), število kreditnih točk (KT): 180
PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

obvezno/
izbirno

OZNAKA

obvezno/
izbirno

1. leto

2. leto

SKUPAJ

KT

SLO

obvezno

132

144

276

13

ANJ

obvezno

132

144

276

13

MAT

obvezno

99

107

206

10

UME

obvezno

30

30

2

ZGO

obvezno

40

40

2

Geografija

GEO

obvezno

40

40

2

Sociologija

SOC

izbirno

40

2

Fizika

FIZ

obvezno

80

4

Kemija

KEM

obvezno

40

2

Športna vzgoja

ŠVZ

obvezno

150

7

170

9

102

5

102
102

5

PROGRAMSKE ENOTE
1. leto

2. leto

3. leto

SKUPAJ

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI:
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI:
Slovenščina

SLO

obvezno

108

60

45

213

12

Matematika

MAT

obvezno

108

60

45

213

12

Tuji jezik

ANJ

obvezno

72

60

32

164

9

Umetnost

UME

obvezno

33

33

2

Družboslovje

DRU

obvezno

72

60

132

6

Naravoslovje

NAR

obvezno

72

60

132

6

164

7

Športna vzgoja

ŠVZ

obvezno

72

60

32

STROKOVNI MODULI:
Informatika s tehniškim komuniciranjem

ITK

obvezno

140

Enosmerna električna vezja

EEV

obvezno

170

Izmenična električna vezja

IEV

obvezno

170

Krmilne naprave

KNA

obvezno

170

Električne in komunikacijske inštalacije

EKI

obvezno

Elektroenergetski sistemi

EES

izbirno *
(ene, mpi)

Električni stroji in naprave

ESN

170
146

ESK

izbirno *
(ele, mpi)

Avtomatika

AVT

izbirno *
(ele, mpi)

Pametne inštalacije

PIN

Izbirno*
(ele, ene, mpi)

7

170

10

170

10

170

9

170

9

146

7

146

146

7

Matematika
Umetnost
Zgodovina

146

146

7

146

146

7

146

146

7

40
80
40
82

68

STROKOVNI MODULI:
Elektrotehnika
Programirljivi sistemi
Elektronska vezja

Inštalacije v elektrotehniki
Načrtovanje inštalacij v elektrotehniki
Elektromotorski pogoni
Proizvodnja in prenos električne energije
Regulacije in avtomatizirani postroji
Mikroprocesorski sistemi
Prenos podatkov

ODPRTI KURIKUL:

ELE

obvezno

PRS

obvezno

ELV

obvezno

EME

obvezno

INE

obvezno

NIE

izbirno (ene)

EMP

izbirno (ene)

PPE

izbirno (ene)

RAP

izbirno (ele)

MPS

izbirno (ele)

PRP

izbirno (ele)

STP

izbirno

ELP

izbirno

EMA

izbirno

170
102
102
102

68

68
64
64
128
128
64
64

64
64
128
128
64
64

5
3
3
3
7
7
3
3

ODPRTI KURIKUL:

Obnovljivi viri energije

OVE

izbirno

88

Osnove poslovanja in komuniciranja

OPO

izbirno

72

Jezik stroke

JST

izbirno

Programiranje in preizkušanje naprav

PPN

izbirno

58

146

7

72

3

30

1

72

72

3

30

160

8

30

DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:
Interesne dejavnosti **

Tuji jezik

Električne meritve

izbirno *
(ene, mpi)

Elektronski sklopi

140

Slovenščina

Stroka in podjetništvo
Elektrotehnika v praksi
Elektrotehnika z matematiko

68

68

79

79
119

119

3
3
6

DRUGE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:
IND

78

52

Interesne dejavnosti

IND

60

36

96

4

76

0

76

3

SKUPAJ

4
120

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU:
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE PRI DELODAJALCU:
Praktično usposabljanje z delom

PUD

228

684

912

ZAKLJUČNI IZPIT:

36

2
SKUPAJ

180

Praktično usposabljanje z delom

PUD

POKLICNA MATURA:
POM

RAČUNALNIŠTVO
Računalnikar SPI (3 leta)
• Sestavljanje računalnikov
• Vzdrževanje in odpravljanje napak strojne opreme
• Nameščanje in vzdrževanje informacijske programske opreme
• Zavarovanje sistema pred zlorabami in programskimi vsiljivci
• Svetovanje in pomoč uporabnikom na področju strojne in
programske opreme
• Izvajanje osnovnih meritev na komunikacijskih inštalacijah in
opremi
• Uporaba aktivnih elementov lokalnih računalniških omrežij
• Povezovanje računalniških sistemov v lokalna omrežja in
medmrežja
• Zagotavljanje varnosti v lokalnih računalniških omrežjih
• Polaganje in ožičenje različnih vrst komunikacijskih inštalacij
• Poznajo osnovne koncepte programiranja
• Znajo pripraviti preprosto aplikacijo

RAČUNALNIŠTVO
Tehnik računalništva PTI (+ 2 leti)
• Nameščanje, posodabljanje in vzdrževanje spletnih portalov
• Načrtovanje in izdelava spletnih aplikacij
• Izdelava in vzdrževanje računalniških omrežij
• Upravljanje večuporabniških delovnih okolij
• Snemanje in obdelava zvoka, slike in videa v digitalnem zapisu
• Nameščanje in vzdrževanje multimedijske opreme
• Oblikovanje različnih dokumentov in predpriprava za tisk
• Oblikovanje spletnih strani in ostalih dokumentov za elektronske
medije
• Arhiviranje in restavriranje podatkovnih baz
• Namestitev in upravljanje sistemske in uporabniške programske
opreme
• Priprava, namestitev in nastavitev strežnikov
• Vzdrževanje delovnih postaj, strežnikov in periferne opreme

RAČUNALNIŠTVO

MEHATRONIKA – prvi multidisciplinarni
srednješolski program
Tehnik mehatronike SSI

• Vzdrževanje, montaža, preverjanje,
umerjanje, zagon mehatronskih
sistemov in podsistemov
• Poznavanje posameznih elementov,
kot so senzorji, aktuatorji, krmilja
• Montaža in zagon elektroenergetskih,
pnevmatskih, hidravličnih,
elektronskih in drugih inštalacij
• Programiranje krmilnikov
• Diagnosticiranje napak, vzdrževanje,
preverjanje in izboljševanje kakovosti
• Upravljanje mehatronskih sistemov

MEHATRONIKA
• Poleg praktičnega usposabljanja
je velik poudarek tudi na
teoretičnih znanjih, saj večina
naših dijakov po končani maturi
nadaljuje šolanje na višji
strokovni šoli, visoki strokovni
šoli ali na univerzitetnih
programih.

MEHATRONIKA

NADALJEVANJE ŠTUDIJA

NADALJEVANJE ŠTUDIJA
Uspešnost (podatki za šolsko leto
2019/20)
Prehodnost med letniki:
• SPI (ELE + RAČ) 90 %
• SSI (TM) 98 %
Zaključni izpit: 96 %
Poklicna matura: 94 % (SSI-97%)

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
• Novi dijaki postanejo „šiškarji“ s
tradicionalnim krstom fazanov.
• Vsaka generacija posadi na
dvorišču svoje drevo. V parku
okrog šole rastejo drevesa
generacij dijakov.

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
• Na šoli deluje šolski radio.
Redno pripravlja radijske oddaje
in obvešča dijake o dejavnostih
na šoli.
• Šolski radio skrbi za sproščeno
vzdušje med glavnim odmorom,
ko je čas za informacije in glasbo
po izboru dijakov.

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
• Enkrat letno izdamo šolsko
glasilo GLASILOMER.
• Vse članke, pesmi in humor
prispevajo dijaki.

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
• Športne aktivnosti so del
življenja na naši šoli.
• Dijaki se udeležujejo športnih
tekmovanj v skupinskih in
individualnih športih.
• Zanimivi športni dnevi:
spoznavni dan (druženje v
obliki pohoda), bowling,
smučanje …

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
Udeležbe na različnih tekmovanjih
• Raziskovalne naloge
• Tekmovanje dijakov srednjih šol v znanju
matematike
• Tekmovanje iz znanja fizike
• Tekmovanje BOBER in ACM
• Tekmovanje iz znanja kemije
• Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
• Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
• Srečanje elektro in računalniških šol
• Forum mehatronike
• Tekmovanje v angleščini Poliglot
• Tekmovanje za »naj razred« novincev
• SloveniaSkills (informatika, mehatronika)
• Mladi genialci (GEN-i in NEK) …

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
Možnost dodatnih izobraževanj za
dijake
• Fakultativni pouk tujih jezikov
(nemščina)
• Cisco akademija
• Dnevi strojništva
• Elektrofest
• Konference (TRii, Cisco …)
• Slovenski festival znanosti
• Erasmus (Češka, Litva)
• MEPI

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
Izmenjava –
praktično usposabljanje z delom
Erasmus+
Dijaki lahko v okviru projekta Erasmus+
praktično usposabljanje opravljajo tudi v
tujini.

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
Organizacija različnih preventivnih
delavnic za dijake
• Kampanja O2 za vsakega
• Tečaj in izpit iz prve pomoči
• Še vedno vozim, vendar ne hodim
• 5x stop je cool
• Dijaki dijakom za varno mobilnost
• Pozorni na okolje
• Nenasilje
• Zdrav način življenja
• Dan za kariero
• Preventiva pred zlorabo drog …

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
Ekskurzije dijakov, povezane s stroko
• Ekskurzija na avstrijsko Koroško
• Revoz, Unior, Sij, GEN-I Krško
• Ekskurzija na Primorsko
• Obisk tovarne avtomobilov Magna v
Gradcu
• Ogledi proizvodnje v bližnji okolici
• Ogledi elektrarn, čistilnih naprav
jedrskega reaktorja …

ŽIVLJENJE NA ŠOLI
Ekskurzije – prosta izbira
• Ekskurzija v Figueras, Barcelono,
Monserat, Monako
• Ekskurzija v München in Dingolfing
• Ekskurzija v Beograd
• Ekskurzija v Pariz, London in Prago
• Ekskurzija na Dunaj in v Bratislavo
• Ekskurzija v Amsterdam,
• Ekskurzija v Milano …

VPIS
Razpis za šolsko leto 2021/22
• Tehnik mehatronike – 84 prostih mest
• Elektrikar – 78 prostih mest
• Računalnikar – 52 prostih mest
PTI program
• Elektrotehnik – 56 prostih mest
• Tehnik računalništva – 28 prostih mest

VPIS
Pogoji za vpis na program
srednjega strokovnega in
poklicnega izobraževanja
• Uspešno zaključena osnovna
šola
(V primeru omejitve se upoštevajo
vse zaključene ocene obveznih
predmetov v 7., 8. in 9. razredu.)

VPIS
• Prijave za vpis v 1. letnik do 2. aprila 2021
• Morebitni prenosi prijav do 22. aprila 2021
• Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev
od 16. do 21. junija 2021
• Rezultati prvega kroga: 21. junij 2021
• Prijava neizbranih za drugi krog vpisnega
postopka: 24. junij 2021
• Rezultati drugega kroga: 29. junij 2021

VPIS
ŠTIPENDIJE
• Kadrovske štipendije
• Državne štipendije
• Štipendije za deficitarne poklice
(poklic elektrikar)
• Zoisove štipendije

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
• Na šoli izvajamo tudi izobraževanje za odrasle in nudimo možnosti prekvalifikacij.
• Izvajamo naslednje izobraževalne programe:
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI):

·
·

Elektrikar
Računalnikar

POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI; 3+2):

·
·

Elektrotehnik
Tehnik računalništva

• Preko projekta MUNERA organiziramo tudi brezplačna usposabljanja, namenjena
zaposlenim za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela.
• Več informacij na spletni strani: https://ssts.si/munera/.

Zahvaljujem se Vam za pozornost
in Vas vabim, da se mi pridružite
pri ogledu šole!

