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Техничка школа у Чачку је основана 
1946.  године.  Првобитно је била смеш-
тена у згради садашње Галерије „Надеж-
да Петровић“. Изградња нове зграде по-
чела је у пролеће 1947. године. Ученици 
и наставници су се уселили у нову зграду 
1. октобра 1948. године у којој се и данас 
одвија настава.
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Техничка школа се налази у мирном делу 
града, окружена зеленилом и простра-
ним двориштем са спортским теренима. 
У њеној непосредној близини налазе се 
Дом ученика, Градски парк, факултети, 
Народни музеј, Уметничка галерија...
Школа располаже са 7000 м2 простора, 
са савремено опремљеним кабинетима, 
радионицама, библиотеком....
Школу данас похађа 880 ученика 
распоређених на осам образовних 
профила. 
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Техничка школа уписује ученике следећих 
образовних профила:

Грађевинарство
Четворогодишње занимање:

Архитектонски техничар  60 уч.

Електротехника
Четворогодишње занимање:

Електротехничар информационих   
      технологија  60 уч.

Електротехничар рачунара  30 уч.

Електротехничар енергетике  30 уч.

Електротехничар електронике  30 уч.

Трогодишње занимање:

Аутоелектричар  30 уч.
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Архитектонски
техничар

60 ученика 

Број бодова у шк. 2019/2020: 
58.82 – 92.23

Подручје рада: 
Геодезија и грађевинарство

Дужина трајања:
4 године

Ученик кроз индивидуални и тимски рад стиче способност ликов-
ног изражавања, просторну перцепцију, информатичку писменост, 
познавање историје уметности и архитектуре, савремених архи-
тектонских конструкција, материјала и технологија. Овај занимљив 
и креативан образовни профил пружа темељно образовање из 
подручја архитектуре и грађевинарства за обављање широког 
спектра послова (сарадња у припремању и изради пројектне 
документације, вођење послова и надзора објеката високоградње), 
као и најбољу основу за даље студије архитектуре, грађевинарства 
и других техничких факултета.
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Основни циљ образовања ученика на овом занимању 
је стицање знања и вештина која ће им омогућити 
рад у индустрији информационих технологија, која је 
најатрактивнија данас. То су области програмирања, WEB 
програмирање и дизајн, рачунарске мреже, заштита софтве-
ра, електронско пословање, хардвер... Настава се изводи у 
одлично опремље ним кабинетима. Ученици ће имати од-
личну основу и предзнање уколико се одлуче за наставак 
школовања у правцу информационих технологија. Ученици 
би по завршетку школовања били оспособљени за самоста-
лан рад на пословима који се заснивају на базама података, 
као и изради софтвера разноврсних намена. Наравно, ин-
формациони системи су нешто без чега се данас не може, 
тако да је њихова заштита и одржавање од великог значаја.

Електротехничар 
информационих 
технологија

60 ученика 

Број бодова у шк. 2019/2020: 
 80.67 – 96.30

Подручје рада:
 Електротехника

Дужина трајања:
 4 године
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Веома атрактивно и перспективно занимање. Тим професо-
ра, добро опремљени кабинети омогућавају да се успешно 
спроведе доста захтеван план и програм. Након завршетка 
средње школе могу да раде у неком сервису рачунара или 
предузећу на одржавању рачунарске мреже. Код већине 
се развија још већа љубав према рачунару па настављају 
школовање на сродним факултетима и постижу запажене 
успехе.

Електротехничар 
рачунара

30 ученика 

Број бодова у шк. 2019/2020: 
 77.26 – 84.50

Подручје рада:
 Електротехника

Дужина трајања:
 4 године
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Електротехничар 
енергетике

30 ученика 

Број бодова у шк. 2019/2020: 
 56.24 – 77.37

Подручје рада:
 Електротехника

Дужина трајања:
 4 године

Образовни профил који у току четворогoдишњег школовања 
обучава ученике да се баве пословима у вези с производњом, 
преносом и дистрибуцијом електричне енергије. Имају 
могућност запошљавања како у електранама, разводним 
постројењима и трафостаницама, тако и у објектима за кон-
тролу и одржавање електричних водова и мрежа. Након 
завршетка средње школе могуће је наставити школовање на 
свим техничким факултетима, а нарочито на смеровима елек-
тротехнике.
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Електротехничар 
електронике

30 ученика 

Број бодова у шк. 2019/2020: 
 71.72 – 92.34

Подручје рада:
 Електротехника

Дужина трајања:
 4 године Перспективно занимање, електротехничар електронике 

пружа ши роко образовање из различитих области електро-
нике са специфично сти ма као што су аутоматика и роботи-
ка, мерна и регулациона техника, електро ника у медицини, 
сервисирање и одржавање рачунара. Опремље ни кабинети 
и стручан професионални кадар пружају ученицима основу 
за самосталан рад и одличну основу за даље усавршавање.
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Ауто-електричар

30 ученика - Број бодова у шк. 2019/2020: 43.35 – 59.61

Подручје рада:  Електротехника
Дужина трајања:  3 године

Образовни профил у коме се ученици током три године школовања 
обучавају за самосталан рад у реномираним сервисима за ауто-
електрику. Кварови на модерним возилима се детекују помоћу ра-
чунара, а отклањају употребом специјалних алата и уређаја. Ауто-
електричари морају овладати знањима не само из електронике већ 
и из механике мотора, електронике, аутоматике и рачунарске тех-
нике. Стални развој нових система на возилима захтева непрекидно 
усавршавање и одговорност при раду јер од тога зависи безбедност 
свих учесника у саобраћају.



Ученици Техничке школе учествују на многим 
такмичењима из различитих области и постижу значајне 
резултате.

У школи се организују следеће ваннаставне активности:
• Спортска секција
• Литерарна секција
• Драмско-рецитаторска секција
• Језичка секција
• Библиотeчка секција
• Роботика
• Математичка секција
• Географско-еколошка секција
• Рачунарска графика и мултимедија
• Друге секције у складу са интересовањем ученика.
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Поред редовне наставе, организују се и:

• Једнодневне посете сајмовима, изложбама и успешним 
компанијама у оквиру блок-наставе

• Генерацијска екскурзија 

• Стручно студијско путовање и сарадња са сродним 
стручним школама у Грчкој

• Стручно студијско путовање на Бијенале архитектуре у 
Венецију — међународну изложбу архитектуре и посету 
градовима северне Италије

• Стручно студијско путовање у Словенију са организованим 
посетама образовним центрима, посета нуклеарној 
електрани Кршко, Термоелектрани Шоштањ, Институту за 
енергетику и другим сродним иснституцијама. 

• Традиционална сарадња са Универзитетом у Марибору

Школа активно учествује у „ERASMUS+“ и „RYCO“ пројектима.


