SPLOŠNE INFORMACIJE
KAKŠNE SO NAJPOGOSTEJE OMEJITVE VPISA NA VAŠI ŠOLI?
Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor imamo običajno omejitve za vpis v vse izobraževalne programe
(frizer, medijski tehnik, tehnik oblikovanja).
V preteklih letih so bile omejitve sledeče:
• program frizer med 95 in 108 točkami,
• program medijski tehnik med 120 in 133 točkami in
• program tehnik oblikovanja med 123 in 134 točkami.
KAKO IZRAČUNAMO TOČKE ZA VPIS?
Kot točke za vpis štejejo vse zaključene ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu osnovne
šole. Svoje točke lahko izračunate na spletni strani: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.
Točke, pridobljene na nacionalnih preverjanjih znanja iz slovenščine in matematike, se upoštevajo zgolj
pri prijavljenih kandidatih, ki so po točkah iz ocen na spodnji meji in imajo enako število pri seštevku
točk.

KAJ JE PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI IN KAKO POTEKA?
Opravljen preizkus likovne nadarjenosti je pogoj za vpis v izobraževalni program TEHNIK
OBLIKOVANJA. Načeloma poteka v sredini meseca marca. Preizkus traja približno 5 ur, obsega pa
risanje po modelu, preizkus likovne ustvarjalnosti, ploskovno-barvni preizkus in konstrukcijskoprostorski preizkus. Učenci morajo s seboj prinesti svinčnike (9B, 3B, HB), pet risalnih listov formata
A3, pet papirjev šeleshamer formata A3, radirko, lepilni trak, tempera barve, čopiče, paleto, posodo
za vodo, krpo, olfa oziroma grafični nož, škarje in lepilo, dva trikotnika in šestilo. Glede na
epidemiološke razmere lahko pri izvedbi preizkusa likovne nadarjenosti v letu 2021 pride do
sprememb, o katerih vas bomo obveščali na spletni strani šole. Na preizkus likovne nadarjenosti se
morajo kandidati prijaviti z e-prijavnico (spletna stran šole – zavihek VPIS) ali s prijavnico v fizični
obliki.

ALI MORAJO DIJAKI, ŠE PREDEN PRIDEJO NA SŠOM, ZNATI ŠIVATI S ŠIVALNIM STROJEM,
UPORABLJATI GRAFIČNO TABLICO IPD.? KAKŠNO PREDZNANJE SE PRIČAKUJE OD DIJAKOV PRI
PRAKTIČNEM POUKU?
Na SŠOM se vpisujejo učenci z zelo različnim predznanjem. Pričakujemo predvsem dobre ročne
spretnosti, veselje do risanja in ustvarjanja, občutek za estetiko, natančnost in motivacijo za učenje. Za
izobraževalna programa medijski tehnik in tehnik oblikovanja je zaželeno obvladanje osnovnih
računalniških znanj.

ALI LAHKO DIJAKI NA SŠOM OPRAVIJO IZPIT IZ PETEGA PREDMETA SPLOŠNE MATURE?

Dijaki se za peti predmet odločajo med različnimi predmeti splošne mature.
Kandidat sam opravi predprijavo in se prijavi k predmetu na gimnaziji, kjer bi želel opraviti
izpit. Vse informacije pridobi na gimnaziji, kjer potekajo tudi priprave in opravljanje izpita.
Na SŠOM dijakom kot plačljivo storitev, v primeru dovolj velikega števila kandidatov,
omogočamo priprave na maturo iz LIKOVNE TEORIJE. Intenzivne priprave se izvajajo na SŠOM
v obsegu 35 ur predvidoma od marca do maja za tekoče šolsko leto. V tem obdobju se dijaki
pripravijo na pisni in ustni del izpita iz LIKOVNE TEORIJE ter pripravijo mapo (10 likovnih
izdelkov), ki je obvezna za pristop k opravljanju mature iz tega predmeta.
ALI SE LAHKO V OBDOBJU, KO SO ŠOLE ZAPRTE, GLEDE INFORMACIJ ZA VPIS OSEBNO OGLASIMO
NA ŠOLI? ŠOLO BI SI ŽELELI OGLEDATI.
V času, ko so šole za dijake zaprte, tudi ogledi šole žal niso možni. Vas pa vabimo na virtualni sprehod
po šoli https://app.cloudpano.com/tours/U8cqp3Ol-k.

KJE LAHKO DOBIMO PRIJAVNICO ZA VPIS?
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole je dostopna na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjosolo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf.

ALI SE BODO ROKI ZA VPIS/ODDAJO PRIJAV GLEDE NA RAZMERE PRESTAVILI NA KASNEJŠI TERMIN?
Trenutno velja rokovnik, ki je objavljen na spletni strani MIZŠ. Dostopen je na povezavi:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki2021/2022/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-inGIM-za-solsko-leto-2021_2022.pdf.

ALI LAHKO PRIJAVO ZA VPIS NA IZBRANO ŠOLO POŠLJEMO SAMI?
Prijavo na izbrano šolo lahko na predpisanem obrazcu pošljete tudi sami.

ALI SI JE NA ŠOLI MOGOČE IZPOSODITI UČBENIKE?
Da. Na šoli deluje učbeniški sklad. Dijaki si lahko za vse letnike učbenike izposodijo v šolski knjižnici in
za njih plačajo letno obrabnino. Učbenike na koncu šolskega leta vrnejo. Učbeniki, ki jih dijaki
uporabljajo več let, ne sodijo med knjige učbeniškega sklada in si jih morajo kupiti sami.

KAKO JE NA ŠOLI UREJENA ŠOLSKA PREHRANA? ALI IMAJO DIJAKI MOŽNOST SUBVENCIONIRANE
PREHRANE? ALI SE JIM LAHKO ZAGOTOVIJO TOPLI OBROKI?

Na šoli je organizirana šolska prehrana, ki je lahko tudi subvencionirana. Dijaki se na subvencionirano
prehrano prijavijo s prijavnico, ki jo prejmejo pri vpisnem postopku. Subvencija je določena na podlagi
povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku oz. državni
štipendiji. Na podlagi oddane prijave na malico in v razmerju s pridobljenimi podatki se dodeli
subvencija malice. Odločbe na šolo ni potrebno prinašati. Dnevno so dijakom na voljo trije topli obroki,
od katerih je eden vedno vegetarijanski. Dijaki imajo tudi možnost hladne malice, v ponudbi so tudi
sadje, sladkarije ipd.

DIJAKI SI MORAJO POSAMEZNE PRIPOMOČKE IN MATERIALE ZA PRAKTIČNI POUK NABAVITI SAMI,
ORGANIZIRAJO SE RAZLIČNE DEJAVNOSTI IN EKSKURZIJE. ALI OBSTAJA MOŽNOST SOFINANCIRANJA
ZA DIJAKE, KI ŽIVIJO V ŠIBKEJŠIH SOCIALNIH RAZMERAH?
Na šoli deluje šolski sklad, v katerega se stekajo prispevki staršev, učiteljev, različnih donacij, in je med
drugim namenjen tudi socialno šibkim dijakom za pomoč pri pokrivanju stroškov različnih obveznih
dejavnosti oz. nakupa opreme, ki se jo nato izposodi dijakom.

KATERE DEJAVNOSTI LAHKO DIJAKI OBISKUJEJO OB REDNEM POUKU - DEJAVNOSTI PROSTE IZBIRE?
SŠOM nudi dijakom širok nabor možnosti vključevanja v dejavnosti proste izbire, ki nadgrajujejo
znanja na strokovnih področjih (fotografija, film, oblikovanje, ličenje ...) in krepijo področja
osebnostnega razvoja (ekskurzije, predavanja za starše in dijake, športne aktivnosti ...). Dejavnosti
sodijo v sklop izobraževalnih vsebin, ki jih dijaki IZBIRAJO glede na potrebe, želje in interes. Dejavnosti
se razpišejo v začetku šolskega leta in jih skušamo v največji meri prilagoditi povpraševanju dijakov.
Dejavnosti proste izbire potekajo izven rednega pouka.

KAKO JE S STATUSI PERSPEKTIVNIH DIJAKOV?
Status perspektivnega dijaka (športniki, glasbeniki, kulturniki ...) je urejen s Pravili o prilagajanju šolskih
obveznosti na SŠOM. Prilagoditve za posameznega dijaka so odvisne od obsega aktivnosti in rezultatov,
ki jih posameznik na posameznem področju dosega. Pravila so objavljena na spletni strani šole (zavihek
o šoli/pravilniki in publikacije).

ALI SE DIJAKI VKLJUČUJEJO V PROJEKTE, SODELUJEJO NA RAZLIČNIH TEKMOVANJIH, NATEČAJIH?
Dijaki uspešno sodelujejo na različnih tekmovanjih tako na strokovnih kot na področjih splošnih
predmetov. Prav tako so bili dijaki že v preteklih letih vključeni v mednarodne projekte (izmenjava
dijakov, opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini …), kjer so se seznanili z izobraževanjem,
strokovnim delom in kulturo drugih držav. Naši srednješolci sodelujejo tudi na različnih državnih in
mednarodnih natečajih ter raziskovalnih področjih, kjer skupaj z mentorji dosegajo izjemne rezultate
(Mladi na napredek Maribora …).

KAKO NA SŠOM POTEKA IZVAJNJE DODATNE STROKOVNE POMOČI?

Dodatna strokovna pomoč se izvaja na šoli iz predmetov, ki si jih dijak izbere sam in v obsegu števila
ur, ki so določene v odločbi o usmeritvi. Pomoč se v obliki učne pomoči izvaja le v triletnem programu
(SPI - program frizer), v štiriletnem programu (SSI - program medijski tehnik in tehnik oblikovanja) pa
kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in svetovalne storitve (razen v izjemnih
okoliščinah, kjer se izvaja tudi kot učna pomoč). V programu frizer si dijak izbere predmet, dodeljen
mu je izvajalec - učitelj na šoli ali zunanji izvajalec. Dijak in izvajalec se dogovorita za čas izvajanja
pomoči.
Pomoč se načeloma izvaja izven razreda in v različnih oblikah (individualno, skupinsko, v dvojici).
Termin izvajanja pomoči je usklajen z urnikom izvajalca dodatne strokovne pomoči in ustreza potrebam
dijaka.

MEDIJSKI TEHNIK
KAKŠNE SO MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠOLANJA PO KONČANEM IZOBRAŽEVANJU V PROGRAMU
MEDIJSKI TEHNIK?
Izobraževanje v izobraževalnem programu medijski tehnik se po štirih letih zaključi s poklicno maturo,
ki dijakom omogoča vpis na višje strokovne šole in v visokošolske študijske programe. Če dijaki na
maturi izberejo tudi peti predmet, torej predmet splošne mature, se lahko vpišejo v večino
univerzitetnih programov. Dodatni predmet na poklicni maturi je za določen študijski program
opredeljen v razpisu za vpis v univerzitetne študijske programe, ki je vsako leto objavljen na spletu.

KATERE MATERIALE OZ. PRIPOMOČKE POTREBUJEJO DIJAKI PROGRAMA MT PRI PRAKTIČNEM
POUKU NA SŠOM? ALI MORAJO VSE PRIPOMOČKE KUPITI SAMI?
Pri praktičnem pouku medijski tehniki uporabljajo fotoaparate, kamere, računalnike ipd. Vsa oprema
in licenčni programi so dijakom na voljo v šoli, se pa priporoča, da imajo dijaki na voljo tudi svoj
fotoaparat, računalnik in kamero, saj se šolski projekti, domače naloge in druge aktivnosti ne vežejo
zgolj na čas med poukom. Če si dijaki želijo kupiti svojo opremo, jim na šoli svetujemo, katero naj
izberejo.
Priporočila
so
dostopna
na
naslednjem
naslovu:
https://edussommy.sharepoint.com/:w:/g/personal/nculk_ssom_si1/Eamfnx6URhBFu_TIDRIRCUBTJH3mmyJhEKjc7ypm_2eow?e=BUc8hB.

ALI MORAJO UČENCI OPRAVLJATI PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI ZA VPIS V PROGRAM MEDIJSKI
TEHNIK?
Za sprejem v program medijski tehnik opravljen preizkus likovne nadarjenosti NI potreben. Ta je
namenjen kandidatom, ki se želijo vpisati v program tehnik oblikovanja. Opravljanje preizkusa likovne
nadarjenosti pa priporočamo vsem tistim, ki jih privlači tudi program tehnik oblikovanja – grafično
oblikovanje. Če bi se med izobraževanjem, ko so dijaki že vpisani v program medijski tehnik, pojavila
težnja ali potreba po prepisu v program tehnik oblikovanja (modno oblikovanje, oblikovanje uporabnih
predmetov, grafično oblikovanje), je pogoj za prepis potrdilo o opravljenem preizkusu likovne
nadarjenosti.

KDAJ SE IZVAJA PRAKSA PRI DELODAJALCU?
Praktično usposabljanje pri delodajalcu je določeno z letnim delovnim načrtom šole in v dogovoru z
delodajalci.
Načeloma se PUD v štiriletnih programih (MT, TO) izvaja tako:
2. letnik – 10 delovnih dni (76 ur)
3. letnik – 10 delovnih dni (76 ur)
ALI SI MORAJO DIJAKI DELODAJALCA POISKATI SAMI?
V kolikor je mogoče, je najbolje, da delodajalca poiščete sami. V kolikor vam ne uspe, vam delodajalca
poiščemo v šoli.

TEHNIK OBLIKOVANJA
KAKŠNE SO MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠOLANJA PO KONČANEM IZOBRAŽEVANJU V PROGRAMU
TEHNIK OBLIKOVANJA?
Izobraževanje v izobraževalnem programu tehnik oblikovanja se po štirih letih zaključi s poklicno
maturo, ki dijakom omogoča vpis na višje strokovne šole in v visokošolske študijske programe. Če dijaki
na maturi izberejo tudi peti predmet, torej predmet splošne mature, se lahko vpišejo v večino
univerzitetnih programov. Dodatni predmet na poklicni maturi je za določen študijski program
opredeljen v razpisu za vpis v univerzitetne študijske programe, ki je vsako leto objavljen na spletu.

KATERE MATERIALE OZ. PRIPOMOČKE POTREBUJEJO DIJAKI PRI PRAKTIČNEM POUKU NA SŠOM? ALI
MORAJO VSE PRIPOMOČKE KUPITI SAMI?
MODNI OBLIKOVALCI potrebujejo brezčrtni zvezek, krivuljnike, barvni papir in šiviljski pribor (male
škarje, krojaške škarje, šiviljski meter …), ki jih kupijo sami. Šivalni stroji so dijakom na voljo v šoli,
vendar je zaželeno, da imajo šivalni stroj tudi doma. Pripomočke si kupijo na začetku 1. letnika in jih
uporabljajo vse do zaključka izobraževanja.
GRAFIČNI OBLIKOVALCI uporabljajo računalnik, grafično tablico in različne flomastre, peresa, igle ….
Vse jim je na voljo v šoli, je pa zaželeno, da imajo dijaki tudi doma na voljo računalnik in grafično tablico.
OBLIKOVALCI UPORABNIH PREDMETOV pri pouku potrebujejo trikotnike, šestila, različna pisala, papir,
barve in različne materiale, ki jih skupaj naročijo v šoli in plačajo sami. Laserski rezalnik, CNC-rezalnik,
razna strojna in ročna orodja so jim za delo na voljo v šoli.
KOLIKO TOČK MORA KANDIDAT DOSEČI NA PREIZKUSU LIKOVNE NADARJENOSTI, DA GA USPEŠNO
OPRAVI?
V primeru, da je preizkus sestavljen iz štirih nalog (tako je običajno), je potrebno za uspešno opravljen
preizkus zbrati 24 od 40 točk (posamezne naloge se točkujejo na lestvici od 5 do 10). Za vpis v šolskem
letu 2020/21 je bil preizkus zaradi izrednih epidemioloških razmer skrajšan na tri naloge, kar pomeni,
da je bilo potrebno zbrati 18 od 30 točk.

ALI SO KANDIDATI OBVEŠČENI O OPRAVLJENEM PREIZKUSU LIKOVNE NADARJENOSTI?
Rezultati preizkusa likovne nadarjenosti so najprej s šiframi objavljeni na spletni strani šole, kjer vsak
kandidat lahko preveri število doseženih točk zase. Vsi kandidati, ki so preizkus likovne nadarjenosti
uspešno opravili, dobijo po pošti tudi potrdilo o opravljenem preizkusu.

ALI DIJAKI MODULA MODNO OBLIKOVANJE DOMA POTREBUJEJO ŠIVALNI STROJ?
Da, predvsem v višjih letnikih in v primeru pouka na daljavo.

ALI JE PRI PRAKTIČNEM POUKU MODNEGA OBLIKOVANJA POTREBNO PREDZNANJE ŠIVANJA?
Ne.

KDAJ SE IZVAJA PRAKSA PRI DELODAJALCU?
Praktično usposabljanje pri delodajalcu je določeno z letnim delovnim načrtom šole in v dogovoru z
delodajalci.
Načeloma se PUD v štiriletnih programih (MT, TO) izvaja tako:
2. letnik – 10 delovnih dni (76 ur)
3. letnik – 10 delovnih dni (76 ur)
ALI SI MORAJO DIJAKI DELODAJALCA POISKATI SAMI?
V kolikor je mogoče, je najbolje, da delodajalca poiščete sami. V kolikor vam ne uspe, vam delodajalca
poiščemo v šoli.

FRIZER
KAKŠNE SO MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠOLANJA PO KONČANEM IZOBRAŽEVANJU V PROGRAMU
FRIZER?
Izobraževalni program frizer se po treh letih šolanja zaključi z zaključnim izpitom. Če se dijaki želijo
dodatno izobraževati, se lahko vpišejo v določene poklicno-tehniške programe (PTI; +2 leti), v
maturitetni tečaj (opravljajo splošno maturo) ali v izobraževanje odraslih.

KATERE MATERIALE OZ. PRIPOMOČKE POTREBUJEJO DIJAKI PRI PRAKTIČNEM POUKU NA SŠOM? ALI
MORAJO VSE PRIPOMOČKE KUPITI SAMI?
V izobraževalnem programu FRIZER dijaki potrebujejo osnovno frizersko opremo (haljo, obutev, lutko,
sušilnik za lase, glavnike …), ki jo uporabljajo vsa tri leta šolanja, in potrošni material (vate, pilice ipd.),
ki ga kupujejo sproti. Vse navedeno si priskrbijo sami, v skladu z navodili, ki jih dobijo v šoli.

ALI DIJAKI POTREBUJEJO PRI PRAKSI V ŠOLI ZAŠČITNI PLAŠČEK IN ORTOPEDSKO OBUTEV?
Da. Zaščitni plašč in obutev si dijaki kupijo sami. Pri tem je potrebno biti pozoren na kvaliteto materiala
(bombaž) in velikost obutve, ki mora biti dovolj velika in udobna.

ALI MORAJO DIJAKI ŽE 1. SEPTEMBRA IMETI FRIZERSKE PRIPOMOČKE?
Frizerske pripomočke morajo dijaki imeti ob začetku pouka. Dijaki lahko kupijo komplet/kovček, ki ga
je mogoče odplačati na obroke. Seznam tistih ponudnikov, ki imajo komplete opremljene po navodilih
šole, dobijo dijaki ob vpisu.

KOLIKO MODELOV/STRANK MORAJO DIJAKI IMETI PRI PRAKSI V ŠOLI?
Modeli so za različne storitve lahko isti. Primer: mama pride na barvanje, na striženje in na oblikovanje
pričeske. Načeloma je za dijake predvideno število praktičnih storitev na modelih sledeče:
1. letnik: 5 moških striženj, 8 ženskih striženj, 4 fen pričeske 4 navijanja na navijalke.
2. letnik: 2 barvanji las, 2 trajni ondulaciji, 2 svetljenji, 4 ženska klasična striženja, 3 bob striženja, 10
moških striženj, 3 britja in 3 oblikovanja brade (dela dijaki izvajajo v časovnem razmiku, lahko jih
izvedejo na istih modelih).
3. letnik: 2 ženski modni striženji z britvijo, 2 ženski striženji po predlogi, 3 modna barvanja las, 3
moška klasična striženja in 3 moška modna striženja.
KOLIKO UR PRAKSE IZVEDEJO DIJAKI NA ŠOLI?
V treh letih je glede na prenovljeni program predvidenih 600 ur.

ALI IMAJO DIJAKI V PREDMETNIKU TUDI URE LIČENJA, MANIKIRE IN LASNIČARSTVA?
Da.

ALI SE DIJAKI PRI PRAKSI UČIJO TUDI SODOBNIH/MODNIH TEHNIK?
Da.

KATERE VSEBINE PRIDOBIJO DIJAKI PRI TEORIJI FRIZERSTVA?
Pri teoriji frizerstva dijaki spoznavajo vsebine, ki so osnova praktičnega dela in specifičnih poklicnih
znanj. S pomočjo teh vsebin razumejo frizerske procese, poznajo delovanje in sestavo frizerskih ter
kozmetičnih preparatov, skrbijo za varno in zdravo delo, preprečujejo okužbe …

ALI MORAJO DIJAKI PRI PREDMETU FRIZERSTVO SAMI PRISKRBETI UČBENIKE IN DELOVNI ZVEZEK,
ZVEZKE?
Ne. Na začetku šolskega leta navodila poda učitelj. Učbenike dijaki prevzamejo v šoli v okviru
učbeniškega sklada.

ALI SE VSEBINE TEORIJE FRIZERSTVA OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU?
Da.

KAKO SE OCENJUJE TEORIJA FRIZERSTVA?
Pisno in ustno, prestavitve nalog.

KOLIKO UR PRAKSE PRI DELODAJALCU MORAJO DIJAKI OPRAVITI?
V treh letih izobraževanja je predvidenih 912 ur, ki jih dijaki opravijo v salonih.

KDAJ SE IZVAJA PRAKSA PRI DELODAJALCU?
Praktično usposabljanje pri delodajalcu je določeno z letnim delovnim načrtom šole in v dogovoru z
delodajalci.
Načeloma se PUD po letnikih izvaja tako:
1. letnik – v drugem polletju 1 krat tedensko (ponedeljek ali petek),
2. letnik – celo leto 1 krat tedensko (ponedeljek ali petek),
3. letnik – v prvem poletju vsak dan, v drugem polletju ob petkih
ALI SI MORAJO DIJAKI DELODAJALCA POISKATI SAMI?

V kolikor je mogoče, je najbolje, da delodajalca poiščete sami. V kolikor vam ne uspe, vam delodajalca
poiščemo v šoli.

ALI LAHKO IMA DIJAK DELODAJALCA V DRUGEM KRAJU, V KRAJU, KJER NE BIVA?
Da. Pri tem je potrebno razmisliti o prevozu in prometnih povezavah do drugega kraja tudi ob sobotah.

ALI DIJAKI ZA DELO PRI DELODAJALCU POTREBUJEJO POGODBO?
Da. O vsem so dijaki in njihovi starši natančno obveščeni na sestanku, ki poteka pred pričetkom
izvajanja prakse pri delodajalcu. Obstajata dve vrsti pogodb: individualna učna pogodba med
delodajalcem in dijakom in kolektivna učna pogodba med delodajalcem in šolo.

ALI JE KAKŠNA RAZLIKA MED POGODBAMI PREKO ŠOLE IN POGODBAMI PREKO OBRTNE ZBORNICE?
Razlike, kar se tiče izvajanja dela pri delodajalcu, ni, le podpisniki so drugi.

ALI SE POGODBA LAHKO PREKINE?
Da. Prekine se lahko s strani delodajalca ali s strani dijaka, pri čemer je potrebno navesti utemeljen
razlog.

ALI JE PRAKSA PRI DELODAJALCU OBVEZNA?
Da. Vodi se evidenca ur. Določeno število ur je pogoj za uspešno zaključen letnik.

ALI MORAJO DIJAKI PISATI KAKŠNA POROČILA O PRAKSI?
Da. Dijaki pišejo dnevnike o določenem delu, načeloma napišejo en dnevnik na teden.

ALI JE PISANJE DNEVNIKOV OBVEZNO?
Da.

ALI SE PRAKSA OCENJUJE?
Da, z opisno oceno »opravil« ali »ni opravil«.

ALI MORAJO DIJAKI IMETI OPRAVLJENO USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI DELU?
Da. Usposabljanje organizira šola, izvede ga ustrezna institucija.

ALI MORAJO DIJAKI
OPRAVIČENA?

NADOKNADITI MANJKAJOČE URE PRAKSE, TUDI ČE JE ODSOTNOST

Da.

ALI MORAJO BITI DIJAKI ZAVAROVANI ZA PRIMER POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNO BOLEZEN?
Da. Na ZZZS dijake prijavi delodajalec in plača prispevek.

