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KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?
Pravi odgovor utire put uspjehu, egzistenciji i karijeri.

Hoćete li nakon četverogodišnjeg školovanja izabrati državnu
maturu koja će vam omogućiti nastavak školovanja na visokim
učilištima i fakultetima ili zapošljavanje u svijetu rada sa zanimanjima koja ćete steći? Sukladno svojoj stoljetnoj tradiciji, a okrenuta
budućnosti i Europi, Tehnička škola Zagreb nudi znanja i umijeća
koja će vas kvalitetno pripremiti iz područja strukovnih kvalifikacija.
STRUKOVNE KVALIFIKACIJE
U području RAČUNALSTVA učenici se školuju za zanimanje:
tehničar za računalstvo.
U području PROMETA I LOGISTIKE učenici se školuju za
četiri zanimanja:
- tehničar za logistiku i špediciju
- tehničar za željeznički promet
- tehničar vuče – strojovođa
- željeznički prometni radnik.
Za sva zanimanja školovanje traje četiri godine, jedino je program zanimanja željezničkog prometnog radnika trogodišnji.
Tehničar za računalstvo usklađen je s trenutnim tehničkim dostignućima u području računalstva. Program je fleksibilan u svim
strukovnim modulima i predmetima s mogućnošću jednostavne
implementacije novih dostignuća.

Velik broj sati laboratorijskih vježbi u svim strukovnim predmetima
stavlja temeljni naglasak na praktična znanja i vještine učenika.
Učenici stječu stručne kompetencije na području programiranja,
servisiranja i održavanja hardvera i softvera, konfiguriranjem i održavanjem računala, lokalne računalne mreže, računalnih i informacijskih sustava, projektiranjem, izradbom i održavanjem manje
složenih relacijskih baza podataka i računalnih programa.
Tehničar za logistiku i špediciju je strukovna kvalifikacija
koja predstavlja spoj prometa i ekonomije. Učenici stječu znanja primjenjiva u organizaciji prijevoza, osiguranju robe, carinskom i skladišnom poslovanju, obavljanju uvoznih, izvoznih i
sajamskih poslova i u radu s informacijskim sustavima u špediciji i agencijskom poslovanju.
Tehničar za željeznički promet je strukovna kvalifikacija koja
pruža mogućnost stjecanja znanja primjenjivih u tehnologiji
i organizaciji željezničkog prometa uz primjenu simulatora za
reguliranje prometa vlakova.

Tehničar vuče - strojovođa
je zanimanje koje omogućava izravan pristup ispitu
stjecanja licence koja vrijedi
na cijelom području Europske unije jer je Škola ovlaštena od Agencije za sigurnost željezničkog prometa
kao Centar za osposobljavanje strojovođa.
Željeznički prometni radnik je strukovna kvalifikacija koja
omogućava zapošljavanje na radnim mjestima izvršne službe
unutar transportno-komercijalne djelatnosti željeznice.

OSMAŠI, UHVATITE BUDUĆNOST!
POSTANITE UČENICI
TEHNIČKE ŠKOLE ZAGREB!

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Nastava u školi izvodi se
putem teorijskih predavanja,
laboratorijskih vježbi, radioničkih vježbi, stručne prakse,
izvanučionične nastave i
stručnih posjeta.
Nastava se odvija u jednoj
smjeni.
Stručna praksa obavlja se u
školskim suvremeno opremljenim učionicama i kabinetima Škole te školskoj radionici koja se nalazi u blizini Škole.
Škola ima
suvremeno
opremljenu
knjižnicu s
čitaonicom,
športsku dvoranu i igralište za mali
nogomet.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Uz redovnu nastavu posebna se pozornost posvećuje pripremanju učenika za natjecanja i smotre (Natjecanje učenika
strukovnih škola - WorldSkills Croatia, natjecanja iz općeobrazovnih predmeta, smotre inovacija, Lidrano i sportska natjecanja). Organiziraju
se stručna predavanja i tribine, susreti s
istaknutim dramskim
umjetnicima i književnicima, koncerti,
humanitarne akcije,
posjeti kazališnim
predstavama te drugim kulturnim događanjima.

UČENIČKI DOM
U sastavu škole je i Učenički dom u Palmotićevoj 59. U Domu
je organiziran, osim smještaja i prehrane, čitav niz sadržaja
pod stručno-pedagoškim nadzorom odgajatelja. U Domu su
smješteni učenici naše Škole i drugih srednjih škola Grada
Zagreba.

NAŠ JE MOTO KORAK ISPRED!

Škola je 2020. godine obilježila 115. obljetnicu postojanja, no
unatoč dugoj tradiciji i dalje nastavlja koračati ispred vremena.
Stalnim osuvremenjivanjem nastave spremno se odgovara
novim izazovima.

Informacije o upisu:
Škola 01/378 33 18, www.tszagreb.hr
E-mail: zts-zagreb@zg.htnet.hr
Učenički dom 01/483 93 90, 483 93 93
http://ucenicki-dom-tehnicka-zg.skole.hr/

