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PREDSTAVITEV ŠOLE IN DELA KOMISIJE

Srednja trgovska šola Ljubljana je javni zavod. Deluje na področju izobraževanja mladine in izrednega
izobraževanja. Udeleženci izobraževanja pridobijo formalno izobrazbo na področju srednjega
poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehničnega izobraževanja. Na področju izrednega
izobraževanja se ukvarjamo tudi z neformalnimi oblikami izobraževanja.
Pri mladini izobražujemo v izobraževalnih programih za pridobitev strokovne izobrazbe prodajalec,
ekonomski tehnik/tehnica, aranžerski tehnik/tehnica. Pri izrednem izobraževanju poleg že omenjenih
programov izobražujemo tudi v programu vzgojitelj/vzgojiteljica. Izobraževanje v programih, ki jih
izvajamo, se zaključi z zaključnim izpitom oz. s poklicno maturo.
V zadnjem desetletju se je število dijakov na naši šoli zelo zmanjšalo. Vzrok temu so bile manjše
generacije otrok in nepopularnost poklicev, za katere izobražujemo. Posledično se je spreminjala tudi
struktura dijakov, ki so se vpisovali. Povečalo se je število dijakov - tujcev, dijakov, ki so bili neuspešni
na kakšni drugi srednji šoli ter dijakov s primanjkljaji na določenih učnih področjih.
Zaradi manjšega števila dijakov se je zmanjševalo tudi število strokovnih delavcev. Le-ti so se poleg
vedno več administrativnega dela srečevali s popolnoma drugačno populacijo dijakov, ki zahteva
drugačen način poučevanja, kot so ga bili učitelji vajeni. Kljub vsemu so se strokovni delavci trudili, da
bi bilo poučevanje aktualno in kakovostno.
Tem razmeram je svoje delo prilagodila tudi Komisija za kakovost. Notranji člani komisije so veliko
časa namenili promociji programov in poklicev, za katere izobražujemo na naši šoli. Program trgovec
so članice propagirale v športnih klubih, povezovali smo se z delodajalci in se vključevali v projekte, ki
so spodbujali kakovostno izobraževanje.
V tem šolskem letu smo članice Komisije za kakovost izvajale dejavnosti, dogovorjene na skupnem
sestanku v lanskem šolskem letu in so bile zapisane v poročilu komisije za šolsko leto 2013/2014.
Notranje članice komisije za kakovost so se tekom šolskega leta večkrat sestajale, sestanek vseh
članov komisije je bil v septembru 2014.
V nadaljevanju tega poročila predstavljamo dejavnosti v šolskem letu 2014/2015.
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PROMOCIJA PROGRAMA ARANŽERSKI TEHNIK
Aktivnosti za promocijo programa se izvajajo četrto šolsko leto z namenom boljše prepoznavnosti
programa aranžerski tehnik in posledično večjega vpisa v omenjeni program.

Tehniški dnevi
V mesecu avgustu je bilo z namenom večjega prepoznavanja programa aranžerski tehnik in naše šole,
na vse osnovne šole v osrednji, jugovzhodni in gorenjski regiji poslano povabilo na delavnice, ki smo
jih na naši šoli organizirali za učence osnovnih šol na predmetni stopnji. Vse ovojnice z naslovi je
pripravila Mojca Velkovrh Slunečko.
Število šol, ki se je udeležilo delavnic: 7
število delavnic : 9
Število učencev: 387
Delavnice po razredih:




7 razred; 1 delavnica
8 razred; 4 delavnice
9 razred; 4 delavnice

Potek delavnic:
1. 9.00 - Sprejem učencev, predstavitev šole in programa aranžerski tehnik
2. 9.30 - Ogled šole, degustacija v učni prodajalni
3. 10.00 – 12.00 - Delo po skupinah
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Tabela 1: Delavnice po šolah in aktivnostih:
Šola

Razred

Število
učencev

Datum
delavnice

Naziv delavnice

Učitelji, ki so
vodili delavnice

Učitelji, ki so
sodelovali pri
izvedbi tehničnega

1.

OŠ Hinko
Smrekar

8

45

14.10.2014

Fotografija
3D oblikovanje

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic

2.

OŠ Hinko
Smrekar

9.

45

15.10.2014

Fotografija
3D oblikovanje

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic

3.

OŠ dr. Vita
Kraigerja

9

39

21.1. 2015

Razpoloženjska
tabla
Izdelovanje čestitk;
Leseni izdelki

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic
Andreja
Peteros

Tadeja Zupančič
Florjančič
Suzana Obradovič
Ksenja Sajovic
Nataša Korošec
Suzana Obradovič
Andreja Peteros
Branka Gabrenja
Müller
Suzana Obradovič
Ksenja Sajovic

4.

OŠ
Domžale

8

23

4.6.2015

Fotografija
3D oblikovanje

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic

5.

OŠ
Domžale

8

48

5.6.2015

Fotografija
3D oblikovanje
Aranžerska
delavnica

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic
Andreja
Peteros

6.

OŠ Preserje

8

33

10.12.2014

Fotografija
3D oblikovanje

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic

7.

OŠ Bežigrad

9

69

3.2.2015

Fotografija
3D oblikovanje

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic

8.

OŠ Božidar
Jakac

7

65

26.1. 2015

Fotografija
3D oblikovanje
Izdelovanje čestitk
Izdelovanje čestitk

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic
Andreja
Peteros
Nives Ratkajec

Nevenka Rojc
Suzana Obradovič
Andreja Peteros

9.

OŠ Lukovica

9.

69

25.11.2014

Fotografija
3D oblikovanje
Aranžerska
delavnica
Aranžerska
delavnica

Jiri Kočica
Ksenja Sajovic
Andreja
Peteros
Petra Agapito

Ksenja Sajovic
Suzana Obradovič
Tadeja Zupančič
Florjančič

Jožo Bregar
Suzana Obradovič
Andreja Peteros
Jelena Sulič
Irena Žižek
Suzana Obradovič
Andreja Peteros
Marjana Čop
Martina Tovornik
Suzana Obradovič
Andreja Peteros

Primerjava števila šol, ki so sodelovale na tehniških dnevih v preteklih letih:
2012/13
11

2013/14
9

2014/15
7

Tržnica poklicev
Zaradi večje prepoznavnosti naše šole in izobraževalnih programov smo se v letošnjem letu vključili v
promocijo poklicev, ki jo izvajajo osnovne šole v obliki »tržnice poklicev«.
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Osnovne šole jo organizirajo z namenom, da njihovi učenci spoznajo srednje šole in poklice, za katere
se lahko izobražujejo.
Osnovna šola

Datum

Učitelji, ki so sodelovali na
predstavitvi

1.

OŠ Sostro

8.12.2014

2.

OŠ Ferda Vesela Šentvid-Stična

20.1.2015

3.

OŠ Šmartno pri Litiji

7.1.2015

4.

OŠ Vič

9.2.2015

5.

OŠ Zadobrova

8.12.2014

6.
7.

OŠ Moravče
OŠ Litija

8.1.2015
25.11.2014

8.

OŠ Nove Jarše

19.1.2015

9.

OŠ Gradec pri Litiji

20.11.2014

10. OŠ Polhov Gradec

18.11.2014
20.11.2014
9.12.2014

Branka Gabrenja Müller
Nataša Korošec
Mojca Majerle
Dunja Gregorič
Joži Bregar
Jelena Sulič
Tadeja Zupančič
Marjana Čop
Stanka Buko
Erika Benedik
Irena Žižek
Maja Fabjan
Magda Horvath
Zora Kreft
Marjana Čop
Jelena Sulič
Jana Kos
Jasna Čot
Tadeja Zupančič
Nevenka Rojc

11.
12.

OŠ Stranje, Stahovica
OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

Lansko leto smo imeli predstavitev poklica na 9. šolah.

Stanje vpisa zadnjih treh let na našo šolo v prvem roku

Aranžerski tehnik
Trgovec

2012/13
12
47

2013/14
22
39

2014/15
29
50

Aranžerski tehnik
35
30
25
20
Aranžerski tehnik

15
10
5
0
2012/13

2013/14

2014/15
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Stanje vpisa učencev osnovnih šol, s katerimi smo sodelovali v zadnjih štirih
letih
Število vpisanih učencev z osnovnih šol, s katerimi smo sodelovali v letih 2012/13, 2013/14 in
2014/2015 NA TEHNIŠKIH DNEVIH v program ARANŽERSKI TEHNIK

Osnovna šola
OŠ Vodmat

OŠ Božidarja Jakca
OŠ Jurija Vege Moravče
Skupaj:

Število učencev
1
1
1
3

Število vpisanih učencev z osnovnih šol, s katerimi smo sodelovali v letih 2012/13, 2013/14 in
2014/2015 na TEHNIŠKIH DNEVIH v program TRGOVEC

Osnovna šola
OŠ Ketteja in Murna
OŠ Božidarja Jakca
OŠ Bežigrad
OŠ Hinka Smrekarja
Skupaj:

Število učencev
2
2
1
1
6
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Število vpisanih učencev v program ARANŽERSKI TEHNIK z osnovnih šol, na katerih smo v
letoma 2013/14 in 2014/2015 sodelovali na TRŽNICI POKLICEV

Osnovna šola
OŠ Šmartno pri Litiji
OŠ Idrija
OŠ Stična
Osnovna šola Dobrova
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Skupaj:

Število učencev
3
4
1
1
1
7

Število vpisanih učencev v program TRGOVEC z osnovnih šol, na katerih smo v letoma 2013/14
in 2014/2015 sodelovali na TRŽNICI POKLICEV

Osnovna šola
OŠ Vič
OŠ Nove Jarše
OŠ Nove Fužine
OŠ Sostro
OŠ Riharda Jakopiča
OŠ Idrija
OŠ Zadobrova
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Skupaj:

Število učencev
1
3
1
1
1
1
1
2
11

Skupno število učencev vpisanih v 1. letnik s šol s katerimi smo sodelovali:

Skupno število
vpisanih
učencev

Skupno število
učencev s šol, s
katerimi smo
sodelovali

Skupno
Aranžer

Sodelujoče šole

Skupno
trgovec

Sodelujoče
šole

78

27 (35 %)

36

10 (28 %)

42

18 (43 %)
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OCENJEVANJE UČNIH GRADIV

Učitelji smo bili na pedagoški konferenci v juniju 2014 pozvani, da v okviru aktivov pripravijo interna
poenotena gradiva, ki bodo v pomoč pri učenju dijakom, predvsem tistim, ki se izobražujejo po
pedagoških pogodbah. Članice komisije za kakovost so to predlagale z namenom, da bi takšna gradiva
pripomogla k boljši uspešnosti dijakov.
V okviru aktivov smo učitelji pripravili gradiva do konca septembra 2014. Svetovalna delavka Zora
Kreft je napravila analizo pripravljenih gradiv. Ta analiza je podana kot priloga temu poročilu.

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Glede na število dijakov s primanjkljaji na posameznih področij in z drugimi težavami smo za šolsko
leto 2014/2015 načrtovali tri dni strokovnega izobraževanja za celoten kolektiv.
Izobraževanje naj bi bilo razdeljeno tri sklope:
 Prvo srečanje naj bi bilo namenjeno seznanitvi učiteljskega zbora s trenutno situacijo na šoli
in smernicami na tem področju.
 Drugo srečanje naj bi bilo namenjeno posvetu strokovnjakom s tega področja.
 Tretje srečanje naj bi bilo namenjeno srečanju z odraslo osebo, ki ima te težave in jih uspešno
premaguje.

Uspelo nam je realizirati prvo tretjino izobraževanja. Izvedla ga je svetovalna delavka Zora Kreft na
pedagoški konferenci 14. 10. 2014.
Njena predstavitev je bila razdeljena na področja:








družba in dijaki s posebnimi potrebami,
zakonske podlage za delo z dijaki s pedagoško pogodbo (Sprememba: postopek začenjajo
starši, ki oddajo pisno zahtevo, poročilo šole skupaj z mnenjem učiteljev in zapis razgovora z
otrokom o postopku, ki ga opravi svetovalni ali strokovni delavec šole),
dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
vizualna ponazoritev,
seznam prilagoditev pouka in ocenjevanja,
priprava pisnih gradiv, testov itd,
čas za pogovor.

Na naši šoli je 45 dijakov s pedagoško pogodbo, od tega je 5 do 8 dijakov dolgotrajno bolnih, ostali pa
so s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.
Pri drugih dveh načrtovanih izobraževanjih smo imeli težave s pridobitvijo predavateljev, tako da teh
izobraževanj nismo izvedli.
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NAČRT DELA ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO
Načrt dela v šolskem letu 2015/2016 po dejavnostih:

Delavnice za osnovne šole









izvedba tehniških dni in tržnice poklicev se v omenjenem šolskem letu nadaljuje
na več šol poslati prošnjo za predstavitev na tržnici poklicev
standardizirati predstavitve na tržnici poklicev
na vsako šolo najmanj 2 učitelja
na šole bomo poslali zgibanko o vsebini delavnica ( okoli 20. avgusta, zgibanko pripravi
Ksenja Sajovic že konec junija ,Mojca Velkovrh Slunečko pripravi kuverte z naslovi;
vsebina se pripravi skupaj z aktivom aranžerjev)
delavnice so namenjene 8 in 9 razredom
bile naj bi bolj standardizirane (lažje delo) in poklicno usmerjene

Gradiva za dijake
Gradiva za dijake, ki so pripravljena bomo posodobili v skladu s smernicami, ki jih je
pripravila ga. Zora Kreft.

Izobraževanje učiteljev

V tem šolskem letu bomo poskusili izvesti zadnja dva sklopa izobraževanja za učitelje, ki smo
ju planirali že v lanskem šolskem letu.
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Poročilo pripravili:



Suzana Obradovič (promocija programov)
Anica Hočevar

v sodelovanju s Tadejo Florjančič in Jasno Čot.

Priloga poročila:


Poročilo o internih gradivih za dijake s posebnimi potrebami, pripravila Zora Kreft
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