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Notranjost šolskih prostorov 

 

    



 

 

Učenje na drugačen način 

1. Projektni dnevi (obiski podjetij,festivalov, gledališč in prireditev povezanih z učno snovjo) 

2. Medpredmetno povezovanje (dva učitelja dveh različnih predmetov naenkrat v razredu) 

3. Krožki (gledališki, kemijski, pevski zbor, šport za zdravje, NOVOST v naslednjem šolskem letu: 

krožek ličenja) 

4. Razstave (tematske na šoli, v MC Jesenice, Gledališču T. Čufar, razstavnem salonu Dolik Jesenice) 

5. Koncert SŠ Jesenice (nastop pevskega zbora Letim, plesalcev in inštrumentalistov) 

6. Sodelovanje z Zavodom za šport Jesenice (Cicibanova olimpiada, Športno srečanje jeseniških 

srednješolcev ob dnevu Evrope) 

 

 

 



 

 

Tekmovanja: 

- iz matematike (lansko leto je šolanje na programu strojni tehnik zaključil dijak, ki je postal 

zmagovalec na državnem tekmovanju iz matematike srednjih tehniških šol )                       

- iz angleščine 

- iz zgodovine 

- iz poznavanja sladkorne bolezni 

- iz zdravstvene nege 

- športna tekmovanja (atletika, odbojka, nogomet, hokej, košarka)  

- PIKO (projekcije in kotiranje) 

 

Projekti: 

- Erasmus+ (opravljanje prakse v tujini: Severna Irska, Anglija, Španija, Malta, Nemčija, Irska) 

- NA-MA POTI 

- Izzivi medkulturnega sobivanja 

- Mladi za mlade (»start up« vikend podjetništva, kjer dijaki dva dni razvijajo podjetniške ideje 

pod vodstvom izkušenih mentorjev iz podjetij) 

- Rastem s knjigo 

- Giba Gib (v okviru sodelovanja z vrtci na Jesenicah predšolski otroci sodelujejo pri pouku na šoli 

pri predmetu šport za otroke) 



 

 

- preventivni projekti (Moj poklic - moj izziv, Še vedno vozim - vedar ne hodim, Varna raba 

interneta in sodobnih tehnologij, Komunikacija - ključ do dobrih medsebojnih odnosov, 

sodelovanje z Zdravstveno vzgojnim centrom Jesenice …) 

 

Športnikom prijazna šola: 

Status športnika dijakom športnikom omogoča usklajevanje šolskih in športnih 

obveznosti. Vrhunskim športnikom, ki tekom šolanja na naši šoli zamenjajo tekmovalno 

sredino (npr. gredo v tujino, prestopijo v klub na drugi strani Slovenije), omogočamo 

opravljanje vseh šolskih obveznosti na daljavo.  

Letošnje šolsko leto bo tako na daljavo zaključil dijak četrtega letnika v programu 

strojni tehnik, ki je poleti prestopil v Odbojkarski klub 

Maribor, ki igra v prvi slovenski ligi. Na šoli imamo tudi 

nadarjeno teniško igralko, ki je zaradi treningov prav tako veliko odsotna, a ji 

usklajevanje športa in šole ne dela težav, saj je odličnakinja. 

Meta Marenk, dijakinja 3. letnika programa predšolska vzgoja in teniška igralka:  

»Zaradi razumevajočih profesorjev dobro usklajujem šport in šolske obveznosti. 

Prihajam iz okolice Škofje Loke. Zaradi vsakodnevnih treningov v Kranju in 

tekmovanj sem veliko odsotna pri pouku. Z učitelji se lahko individualno dogovarjam 

glede ocenjevanja znanja in dodatne razlage snovi.«   



 

 

Ekskurzije: 

- dvodnevna ekskurzija PoTrubarjevi poti (Nemčija) 

- Salzburg, Celovec, Koprsko primorje, Idrija … 

- ogledi sejmov: Narava - zdravje, Slovenski knjižni sejem, Mednarodni industrijski sejem v Celju 

- neobvezna ekskurzija: Škotska, Irska, London, Bruselj … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POMEMBNO: 

Pouk je dopoldan. 

Dobre prometne povezave: vlak, avtobus 

Topla malica: v šolski kantini vsak dan nudimo 6 menijev 

Učbeniški sklad: brezplačna izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada za 1. letnike 

Šolski sklad: denarna pomoč socialno šibkim pri plačevanju ekskurzij, plačevanje nadstandardnih 

dejavnosti v okviru pouka, nakup opreme in pripomočkov za pouk 

Vsak dijak ima svojo garderobno omarico. 

Dijaki lahko seminarske naloge tiskajo v šoli. 

Poleg statusa športnika imajo dijaki možnost pridobiti tudi status udeleženca v kulturi. 

Dobre možnosti za zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja po končanem izobraževanju v programih SŠ 

Jesenice. 


