Школски центар
„Никола Тесла“
Вршац

задатак стручних школа је да:
- Оспособљавају ученике
за конкретна занимања
(омогућују запослење)

- Дају стручна знања неопходна
неопходна за студирање

Увођење информатичке технологије у наставу је један од
примарних задатака. У школи постоје шест кабинета за
информатику са најбољим софтверским пакетима.
За потребе осавремењавања наставе стручних предмета
набављени су:
- Кабинет за
- 2 CNC машине
мехатронику
- 3D штампач
-Развојни систем
за програмирање
микроконтролера

- Виртуелна
канцеларија

Школски центар “Никола Тесла” Вршац
у школској 2020/2021. години
уписује ученике у за три подручја рад:

Електротехника
Машинство и обрада метала
Економија, право и администрација

Електротехника
образовни профили:
IV степен образовања

 Електротехничар аутоматике
 Електротехничар рачунара

Електротехничар
аутоматике
Ученици се оспособљавају за рад на аутоматизованим
системима, аутоматском управљању и регулацији производних
процеса. Током школовања ученицини раде на столовима за
симулацију система аутоматике и система мехатронике. По
завршетку школе могу наћи посао у области индустријске
производње као и у области телекомуникација. По завршетку
школовања имају могућност уписа на техничке факултете или
факултете информационих технологија.

Електротехничар аутоматике има за циљ да ученике оспособи за праћење аутоматски и
полуаутоматски управљаних процеса производње као и одржавање мерне и регулационе
технике у погонима и постројењима.
Предмети који се изучавају на овом профилу, а по којима се он разликује од других
образовних профила су:
Елементи аутоматизације
Рачунари и програмирање.
Мерења у аутоматици
Рачунари у системима управљања
Микропроцесори са елементима програмирања
Системи аутоматског управљања
Током школовања ученици ће се упознати са мерним претвaрaчимa, детекторимa сигнaлa
грешке, појaчaвaчимa, регулaторимa и извршним оргaнима; рaзличитим поступцимa
мерењa; основама рада рачунара; основама програмирaња; микроконтролерима и
њиховом применом; рaчунaрски упрaвљaним системимa и прогрaмибилним логичким
контролереима (PLC); микропроцесоримa
Електротехничар аутоматике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за
рад, пре свега у производњи, где постоји потреба за аутоматизованим производним
процесом као и за мерењем и регулисањем неких физичких величина (као на пример
температуре, нивоа, протока итд… ).
У школи постоје добро опремљени кaбинети и лaборaторије зa све стручне предмете, тaко
дa се свa теоријски стеченa знaњa нa вежбaмa проверaвaју нa лaборaторијским вежбaмa.

Главни циљеви савремених производних и енергетских система су висока ефикасност,
продуктивност и квалитет производа уз истовремено смањење трошкова производње.
Из тог разлога, постојећа постројења се аутоматизују, а нови индустријски погони
пројектују и граде са опремом за аутоматски надзор, мерење и управљање. Као
последица тога, све више, како у свету, тако и код нас, намеће се потреба за
квалификованом радном снагом: образовани профил електротехничар аутоматике
постаје један од најперспективнијих у области електротехнике.
Могућности зaпошљaвaњa су у свим предузећимa којa се бaве производњом, на
пословима руковања аутоматским машинама (замислите да управљате машином која
пакује чоколаду), пословима одржaвaња аутоматских машина унутар неке фабрике
или у сервисимa зa сервисирaње машина. Такође можете да отворите и сопствени
сервис.
Након завршетка четврте године школовања електротехничар аутоматике ће моћи да
настави своје школовање на неком од факултета (електроника, електротехника,
мехатроника, инфоерматика...) или високих школа струковних студија (електроника,
електротехника, мехатроника, информатика …).

Електротехничар рачунара
У оквиру овог профила образују се стручњаци који се
баве одржавањем и сервисирањем рачунара и рачунарских
система. Поправљају кварове, мењају делове, проверавају
рад компоненти, састављају нове рачунаре.
Могућности запослења су у свим предузећима који се
баве рачунарима и програмирањем. Могућност уписа на
електротехничке или информатичке факултете.

У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се будући стручњаци за рад на
свим местима где се примењују рачунари. Током школовања се проучавају рачунари кроз низ
занимљивих предмета као што су:
Рачунарски хардвер
Оперативни системи
Програмирање
Софтверски алати
Mикроконтролери и микрорачунари
Рачунарске мреже
Одржавање рачунарских система
Рачунари у системима управљања
Часови из ових предмета се одвијају кроз часове практичних вежби у групама од 10 до 15 ученика.
Градиво које се обрађује обухвата:
склапање рачунара, надоградња рачунарских конфигурација; тестирање хардвера и отклањање
кварова;
инсталирање, конфигурисање, тестирање, подешавање и оптимизација различитих типова
оперативног система;
надоградња софтвера и хардвера; уклањање додатног софтвера и хардвера; умрежавање радних
станица; одржавање сигурности и заштите оперативног система на радној станици; превентивно
одржавање; утврђивање и отклањање кварова у рачунарском систему; прављење резервних
копија; комуникационе технологије; функционисање рачунарских мрежа; пасивна и активна мрежна
опрема; LAN мреже

израда сајтова (HTML, CSS, серверски и клијентски скрипт језици и алати, базе података)
програмирање (алгоритми; структурирани програми; поља; показивачи; стрингови; структуре;
датотеке; објекто оријентисано програмирање; креирање основних елемената Windows
апликације; библиотеке компонената; класе; базе; основни елементи графике)
програмирање микроконтролера (развојна окружења као што је arduino или слична) и
микрорачунара (Raspberry Pi ...); рад са сензорима и извршним елементима (светлеће диоде,
мотори, релеји...), комуникација микроконтролера и микрорачунара (међусобна комуникација,
комуникација са рачунаром, комуникација са мобилним телефоном, комуникација преко
интернета); израда пројеката ( сваки ученици ће из овог предмета израдити око 30 практичних
радова)
основе управљања; PLC - израда једноставних корисничких програма; SCADA систем - израду
једноставних апликација; технике комуникације у системима управљања
током школовања ћете имати могућност учешћа на такмичењима како из стручних тако и из
опште образованих предмета, а постоје и многобројни конкурси у земљи и инстранству на којима
можете учествовати и показати своје стечено знање.
Могућности запослења су велике, можете основати сопствени бизнис: сервис за одржавање
рачунара и рачунарске опреме, мултимедијалних уређаја, производња програма и интернет
сајтова,… Или се одлучити за рад у некој приватној или државној фирми, јер рачунари су данас
свуда око нас.
Након завршетка четврте године школовања електротехничар рачунара ће моћи да настави своје
школовање на неком од факултета (информатика, електроника, електротехника, мултимедија,
мехатроника...) или високих школа струковних студија (информатичка, електроника,
електротехника, мултимедија, мехатроника, …).
Зато имајте у виду да рачунари и интернет одавно бришу просторне и временске границе и
отварају пут у бољу будућност.

Машинство и обрада
метала
Образовни профили:
- Техничар за компјутерско управљање (CNC)
машинама
(IV степен образовања)
- Машинске техничар за компјутерко конструисање
(IV степен образовања)
- Аутомеханичар (III степен образовања)
- Прецизни механичар (III степен образовања)

Техничар за компјутерско
управљање
(CNC) машина
CNC машине су савремене глодалице и стругови којима управљају
рачунари. На CNC машинама се израђују делови на основу урађеног
програма.
Стручни предмети у оквиру овог образовног профила:
Моделирање машинских елемената и конструкција
Програмирање за компјутерски управљане машине
Технологија за компјутерски управљане машине
Пројектовање технолошких система
Ученици ће на вежбама из ових предмета научити да моделирају
најразличитије делове и склопове у савременим CAD програмима као
што је Solidworks. Научиће да пишу програме за CNC стругове и CNC
глодалице у WinNC-у и научиће аутоматско програмирање CNC
машина у SolidCAM-у. Знаће како се правилно дефинише технологија
обраде и како се израђује техничко-технолошка документација.
Сарађујемо са неколико фирми које имају CNC производњу као што су
Officina Game East, TCS S.E.Europe и Хемофарм инжењеринг, где
наши матуранти обављају стручну праксу и део наставних активности
како би након завршетка били спремни и обучени за рад. Сваке године
по неколико ученика почиње да ради у овим фирмама одмах након
завршетка средње школе, а они најбољи одлазе на студије из ове или
сличне области.

Машински техничар за компјутерско
конструисање
(IV степен образовања)

У оквиру овог занимања ученици стичу теоријска и практична
знања из области моделирања машинских елемената (2D и 3D),
оспособљавају се за израду машинских склопова, израду техничке документације, програмирање CNC машина и слично.

Могућности запослења у приватним и у државним
предузећима. Наши ученици врло често уписују и
завршавају Факултет техничких наука, Машински факултет
или Факултет организационих наука.

Стручни предмети у оквиру овог образовног профила:

•
•
•
•

Компјутерска графика
Конструисање
Моделирање машинских елемената и конструкција
Рачунари и програмирање

Ученици ће на вежбама из ових предмета научити да конструишу и
моделирају најразличитије делове и склопове на рачунарима
коришчењем савременим CAD програма као што су Solidworks и
AutoCAD. Научиће да користе 3Д штампач и израђују делове помоћу 3Д
штампе. Стећи ће потребна знања из области програмирања. Најбољи
ученици одлазе на покраинска и републичка такмичења на којима су у
претходним годинама имали изузетне успехе.

Након завршетка средње школе могу се запослити као конструктори у
фирмама и конструкционим бироима или уписати студије машинства,
дизајна и других техничких области.

( III степен образовања )

У оквиру овог занимања ученици стичу
теоријска и практична знања о моторним,
прикључним и специјалним возилима.
Детаљно упознавају функционисање
свих моторних возила,оспособљавају
се за одржавање возила и проверу
техничке исправности . У оквиру овог
занимања ученици стичу практична
знања која им омогућавају запослење у
приватним или државним предузећима
али им дају и велике могућност
приватне иницијативе (започињање
сопственог бизниса).

Прецизни механичар
(III степен образовања)

У оквиру овог занимања ученици се оспособљавају за
поправке разних коплексних уређаја као што су скенери,
штампачи, медицински апарати, ласери, видео камере,
разни сложени инструменти за мерење.
Овај посао захтева стално усавршавање у области механике
и електронике. Претпоставља да особа која се њиме бави има
добру моторику и да је спретна и стрпљива. Посао је могуће
наћу у државним или приватним предузећима а велика је могућност и
оснивања сопственог предузећа.

- Финансијски администратор
(IV степен образовања)

Финансијски администратор
(четврти степен образовања)

Ученици се оспособљавају за рад у области планирања и
евиденције новчаних токова. По завршетку школовања финансијски
администратори могу да се запосле као службеници сектора у свим
приватним али и у државним предузећима (банке, школе, болнице,
осигуравајућа друштва и слично). Могућност приватне иницијативе
(оснивање сопственог књиговодствених сервиса). Могућности
уписа на високе школе струковних студија или на основне
академске студије (економског, финансијског или правног смера)

Образовни профил финансијски администратор развијен је на нивоу
средњестручног образовања и школовање траје четири године. Избором
овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима
финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета,
спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле
пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања и презентација
финансијских и пореских извештаја, израде различитих врста обрачуна и
калкулисања, и друго.
Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор
предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из
рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети
којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о
администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, током
школовања овог профила стиче се општа култура и образовање –
савладавањем технике слепог куцања, учењем страног језика, радом на
рачунару, употребом софтвера, пословног бонтона, писањем мејлова,
пословних писама, CV, и др.

Од друге године ученици имају прилику да раде у виртуелном предузећу које
оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука. Обука се
обавља у специјализованом кабинету - бироу, где се симулирају комплетни
процеси рада у предузећима из области финансија, рачуноводства, набавке и
продаје. На тај начин ученици повезују знања и вештине које стичу учењем
свих осталих предмета. Кабинет је опремљен као и свака канцеларија у
предузећу и поседује: рачунаре, штампаче, телефоне, скенер, факс, фотокопир,
фотоапарат, пројектор, клима уређај и друго). У бироу ученици сарађују са
виртуелном банком обављајући послове електронског банкарства и са
виртуелном агенцијом за привредне регистре где врше регистровање
виртуелног предузећа. Ученици негују вештину комуникације у тиму и са
окружењем. Такође, ученици имају прилику да учешћем на Сајму виртуелних
предузећа представе пословање својих предузећа.
У другом, трећем и четвртом разреду финансијски администратор има блок
наставу која се реализује у предузећима и установама у општини. Циљ овог
облика наставе јесте провера, у пракси, стечених знања и практично
овладавање финансијско-рачуноводственим пословима.
Након завршеног средњег образовања, финансијски администратори могу да
се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих предузећа и
установа, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим
агенцијама, и др.
Такође, ученици могу да покрену и сопствени бизнис јер се доста ради на
подизању предузетничке компетенције.

Ученици који стекну ово занимање, а желе да наставе даље школовање, могу
да се упишу на разне факултете.

За више информација:

013 / 830-668
830-670
835-614

www. teslavs.edu.rs
facebook.com/scnikolatesla

