6. Kje se nahajamo?
Naše dejavnosti potekajo v stavbi Šolskega centra
Kranj na Kidričevi cesti 55. Za pešce smo le 5 minut
oddaljeni od glavne avtobusne postaje v Kranju.
7. Zakaj je Strokovna tehniška gimnazija del
Šolskega centra Kranj?
Zato, ker bi bili v nasprotnem primeru za državo precej draga gimnazija. Namreč, strokovno moč, tehnologijo in kakovostno opremo kot tudi strokovne
inženirske kadre, ki poučujejo in usposabljajo naše
dijake, črpamo iz sinergije s Srednjo tehniško šolo
Šolskega centra Kranj.

STROKOVNA tehniška
GIMNAZIJA
Najbolj pogosta vprašanja
1. Kakšna je razlika med strokovno tehniško
gimnazijo in splošno gimnazijo?
Na prvi pogled ni nobene, saj je oboje gimnazija.
Vendar pa naša gimnazija poleg običajnega gimnazijskega programa ponuja nekaj več, in sicer
možnost poglabljanja znanja na strokovnih področjih elektrotehnike, računalništva in strojništva.
Zato smo strokovna tehniška gimnazija.
2. Ali je matura na strokovni tehniški gimnaziji
enaka maturi na splošni gimnaziji?
Da. Pri nas dijaki opravljajo popolnoma enako
maturo kot na splošnih gimnazijah, zaradi česar
se lahko vpišejo na katerokoli fakulteto. Imajo pa
pri nas dijaki možnost, da za enega izmed izbirnih
predmetov lahko izberejo strokovni predmet s področij elektrotehnike, računalništva ali strojništva.

3. Koliko tehniških gimnazij je v Sloveniji
in koliko na Gorenjskem?
V Sloveniji je devet tehniških gimnazij, na Gorenjskem pa je le ena, in sicer Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj.
4. Komu je namenjena tehniška gimnazija?
Naša gimnazija je v prvi vrsti namenjena fantom in dekletom, ki imajo radi naravoslovje in
jih zanimajo tehnična področja in moderne
tehnologije, ali pa že odločno razmišljajo o
študiju računalništva, elektrotehnike ali strojništva.
5. Katere so prednosti in značilnosti
Strokovne tehniške gimnazije ŠC Kranj?
Smo manjša gimnazija, ki z dijaki vzpostavlja
individualen odnos. Pri delu z dijaki spodbujamo inovativne metode in oblike dela, kot tudi
sodelovanje, timsko delo, samoiniciativnost,
ustvarjalnost in inovativnost.

8. Za katere študijske smeri se odločajo naši
gimnazijci?
Dijake odlično pripravimo za študij na tehniških
in naravoslovnih fakultetah ter tudi za študij družboslovja in humanistike. Med našimi nekdanjimi dijaki so uspešni diplomanti z mnogih področij - inženirji, piloti, glasbeniki, učitelji, podjetniki, profesorji,
ekonomisti, doktorji znanosti itd.
9. Ali je naša gimnazija športnikom in kulturnikom prijazna gimnazija?
Da, tudi njim prilagodimo njihove izvenšolske obveznosti in jim po potrebi ponudimo dodatno individualno pomoč. Številni naši gimnazijci so uspešni
športniki in glasbeniki, ki praviloma nimajo težav z
usklajevanjem šolskih obveznosti in drugih obšolskih dejavnosti.
10. Katere dejavnosti so posebnost naše
gimnazije?
Za dijake izvajamo zanimive obvezne izbirne vsebine, kot so ekskurzije po Sloveniji in nemško govorečih deželah ter projektna tedna v drugem in tretjem letniku, ko imajo priložnost, da preživijo teden
v naravi, ali pa jih popeljemo po državah nekdanje
Jugoslavije.

Še nekaj misli naših dijakov
Miha Uranič, predsednik dijaške skupnosti:
Naša Strokovna tehniška gimnazija je ena najboljših
možnosti za nadaljevanje šolanja. Omogoča
šolanje, ki daje podlago za skoraj vse poklice
- poleg gimnazijskega
programa tudi možnost
pridobivanja strokovnega
znanja. Poleg tega pa profesorji hitro opazijo talente in ti omogočijo sodelovanje v dodatnih projektih. Predvsem
mi je všeč to, da se šola prilagaja posameznikom
in da noben dijak ni številka. Na šoli prevladuje
dobra energija, prijetni odnosi ter sodelovanje
med dijaki, profesorji in ravnateljico.

Aljaž Luznar, dijak tehniške gimnazije
in športnik:
Ukvarjam se z gorskim tekom. Med največje dosežke štejem 2. mesto na srednješolskem državnem
prvenstvu v gorskem teku v Smledniku, 3. mesto na
državnem prvenstvu v gorskem teku na Golteh, 3.
mesto v pokalu Slovenije v gorskih tekih v kategoriji
mladinci U20 ter svojevrstno izkušnja nastopa na
svetovnem prvenstvu v gorskem teku v Andori, kjer
sem bil izmed najmlajših tekmovalcev. Vesel sem, da ima
Strokovna tehniška
gimnazija posluh in
razumevanje za
dijake, ki se resno ukvarjamo s
športom in tako
osebno nimam
težav z usklajevanjem šolskih
obveznosti s treningi in tekmovanji.

Veseli bomo, če se nam boš pridružil/-a tudi ti.
STROKOVNA GIMNAZIJA
Kidričeva cesta 55, 4000 KRANJ

http://www.sckr.si/sg

RAVNATELJICA SG
++386 (0)4 280 40 22

SVETOVALNA DELAVKA
++386 (0)4 280 40 32
++386 (0)4 280 40 46

ZBORNICA
++386 (0)4 280 40 26
ZGO
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LUM
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MAT
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NEM
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www.tsckr.si

* Dijak izbere eno od strokovnih področij.
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PREDMETI
KRATICA 1. letnik
III. IZBIRNI STROKOVNI MATURITETNI PREDMETI*
Elektrotehnika
ELE
Mehanika
MEH
Računalništvo
RAČ
Laboratorijske vaje
LAV
IV. IZBIRNI STROKOVNI PREDMETI*
Elektronika
ELK
Strojništvo
STŠ
Računalniški sistemi in
RSO
omrežja
SKUPAJ ur na teden
32

Slovenščina
Matema�ka
Prvi tuji jezikDrugi tuji jezik-nemščina
Športna vzgoja
II. OBVEZNI PREDMETI
Zgodovina
Geograﬁja
Biologija
Kemija
Fizika
Sociologija
Filozoﬁja
Likovna umetnost
Informa�ka

KRATICA

TAJNIŠTVO
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