
Že 70 let 
smo kamniški 
obrazi 
prihodnosti.

zakaj?
 → ker je pot do šole čisto enostavna – spomladi 

oddaš prijavo, od jeseni dalje pa prihajaš  
v srednjo šolo peš ali s kolesom, čisto blizu  
nas je tudi avtobusna postaja, pa tudi do  
vlaka ni daleč. 

 → ker lahko pri nas izbiraš med tremi programi:
 → gimnazija
 → predšolska vzgoja
 → ekonomski tehnik 

 → ker smo GSŠRM-jevci veliko več kot le šola.

Če nas hočeš bolje spoznati, pokukaj 
v našo brošuro: https://www.gssrm.si/
bodoci-dijaki/brosura

 → ker se življenje na šoli ne odvija le v učilnicah – 
zna biti tudi zabavno, okusno, družabno v veliki 
avli, jedilnici, knjižnici, na številnih potepih in 
raziskovanjih narave. 

 → ker vemo, da je zdrav duh lahko doma le  
v zdravem telesu, zato je miganje in šport  
pri nas predmet z veliko začetnico in posluhom. 

 → ker pogosto vzamemo pot pod noge, 
odkrivamo domovino in svet. 
 
 

 → ker smo del številnih domačih in mednarodnih 
projektov, tekmovanj, izmenjav, preizkusov za 
možgančke in mišice, 

 → ker se kalimo s peresom in tipkovnico,  
pod šolsko streho ali v šotorih.

Če nas želiš še bolje videti in slišati, 
si oglej ppt (zaradi velikosti je ogled 
možen le na tablici ali računalniku): 
https://tinyurl.com/yyo8zgsp

Ni še konca odgovora na vprašanje, 
ZAKAJ izbrati GSŠRM.
Rad gledaš nočno nebo? Torej si pravi za naš 
astronomski krožek. Ta je le eden med mnogimi, 
pa še številne prireditve te lahko naredijo v zvezdo 
šolskega in občinskega odra, morda zapoješ 
v muzikalu ali se najdeš v dobrodelnosti.

Že res, da je čas v srednji šoli nekaj najbolj 
zanimivega v življenju mladostnikov, a čez 
štiri leta greš naprej. Pri nas boš dobil dobro 
popotnico z veliko znanja za delo ali študij. 
Poleg tega pa morda postaneš član številne 
druščine naših zlatih in diamantnih maturantov

Največ informacij o nas dobiš na šolski 
spletni strani https://gssrm.si/
Najdeš nas tudi na FB.

DRAGI MIHA, TINKA, MAJA, LUKA …

Želimo ti, 
da zaključiš 

osnovno šolo 
z najlepšimi spomini, 

v jeseni pa skupaj 
z nami postaneš 

obraz prihodnosti!

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik te 
pričakujemo in se veselimo, da tudi ti postaneš naš dijak.


