Športnikom - nogometašem

Brdo pri Kranju, 14.1.2021
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Zadeva: Vabilo na informativni dan nogometnih razredov NZS
(Gimnazija Šiška in Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo Ljubljana (ŠČ PET))
Mladi nogometaš, pozdravljen,
Letos smo vstopili v dvajseto leto dela internatskih nogometnih razredov, pod okriljem NZS.
Skupaj z Gimnazijo Šiška in ŠC PET je Nogometna zveza Slovenije v vseh teh letih prispevala veliko znanih
nogometnih imen (Bojan Jokič, Robert Berič, Nejc Skubic, Jure Balkovec, Jaka Bijol, Dejan Vokić, Žiga Frelih
…) ter zlatih maturantov, ki so kasneje zaključili študij doma ali v tujini.
Zavedamo se, da so šolske in športne obveznosti mnogokrat težko izvedljive in predstavljajo za posameznika
napor, ki mu je težko biti kos. S programom Nogometnega razreda na enem mestu združujemo šolo in
treniranje tako, da lahko dijaki uspešno zaključijo srednješolski program ter dosežejo optimalni športni
napredek.
Na Gimnaziji Šiška, kot vodilni šoli s športnimi oddelki v Sloveniji, razpolagamo z znanjem, izkušnjami in
optimalnimi pogoji za kvaliteten športni razvoj ter možnostjo pridobitve odlične izobrazbe v gimnazijskem
programu. V šolskem letu 2020/21 se tako na Gimnaziji Šiška šola 450 kategoriziranih športnic in športnikov,
od tega preko 150 nogometašic in nogometašev.
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠČ PET) ima v Srednji tehniški in strokovni
šoli v programu ekonomski tehnik dobro razvit vzgojno-izobraževalni model, ki mladim športnikom
omogoča, da so uspešni v šolanju in napredujejo tudi v vrhunskem športu. V šolskem letu 2020/21 je v obeh
programih več kot 360 kategoriziranih športnic in športnikov, od tega 220 nogometašic in nogometašev.
Nogometni razred NZS (Gimnazije Šiška in ŠČ PET) želi vsem nadarjenim športnikom omogočiti možnost
kvalitetnega izobraževanja in športnega razvoja, zato vabimo vse zainteresirane nogometaše in njihove
starše oziroma skrbnike na informativni dan preko spletne strani NZS:
NZS link: https://www.nzs.si/Nogomet_za_vse/Igrisce/Nogometni_razred_NZS

V kolikor imate kakršnakoli vprašanja (šolanje, treningi, dijaški dom, prehrana,..), se nam pridružite na zoom
povezavi; z vami bomo dne 12. 2. 2021 od 12.00 - 13.00 ure:
https://us04web.zoom.us/j/72639635474?pwd=dmgrc1FlZy9rTkRhVEVTcVlWZlF6Zz09
Meeting ID: 726 3963 5474
Passcode: YEjjT0

Odgovarjali bomo:
Dejan Jelnikar (vodja nogometnih razredov- dijaki)
Anja Milenkovic (vodja nogometnih razredov- dijakinje)
ter športna koordinatorja Gimnazije Šiška in ŠC PET.

Za informacije o pogojih za vpis v program internatski nogometni razred GŠ vam je na voljo:
•

Miha Koren, športni in pedagoški koordinator GŠ (miha.koren@guest.arnes.si; 040 828 656).

Za informacije o pogojih za vpis v program internatski nogometni razred ŠCPET kontaktirajte:
•
•

Iztok Žižek, vodja športnih oddelkov (iztok.zizek@scpet.si; 041/516-859).
Matjaž Plesec, športni koordinator (matjaz.plesec@scpet.si; 041/981-632).

Za vse ostale informacije pa vam je na voljo strokovna služba v okviru tehničnega sektorja NZS:
•

Dejan Jelnikar, vodja trenerjev nogometnih oddelkov NZS (dejan.jelnikar@nzs.si; 031/789-788).

Za sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo in vas lepo vabimo na informativni dan.
S spoštovanjem,
Nogometna zveza Slovenije
Matjaž Jaklič l.r.
Vodja tehničnega sektorja NZS

