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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
SPLOŠNI PODATKI
Pouk smo pričeli 2. septembra 2013 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 13 razredih je bilo 15.
9. 2013 vpisanih 327 dijakov.
Preglednica 1: Število dijakov v zadnjih petih šolskih letih

ŠOLSKO LETO
2009/10 2010/11

2011/12

2012/13 2013/14

PROGRAM
Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik
Trgovec
Ekonomski tehnik PTI
Maturitetni tečaj
SKUPAJ
ŠTEVILO RAZREDOV

366
0
183
0
38
36
623
25

317
0
183
0
12
33
545
21

število dijakov
293
0
165
0
0
0
458
18

255
0
120
0
0
0
375
16

227
0
100
0
0
0
327
13

Preglednica 2: Pregled gibanja števila dijakov v šolskem letu 2013/2014

Program

Št.
oddelkov

Število
dijakov

Izpisani do

Vpisani
med šol. l.

31. 8. 2014

Število
dijakov
31. 8. 2014

GIMNAZIJA

8

227

4

1

224

EK. TEHNIK

5

100

2

4

102

Skupaj

13

327

6

5

326

Do 31. 8. 2014 je v evidenci izpisanih za šolsko leto 2013/2014 6 dijakov (4 iz gimnazije, 2
iz programa ekonomski tehnik). Vzroki izpisov so različni: 3 izpisani dijaki iz gimnazije so se
preusmerili v program ekonomski tehnik na naši šoli, 1 dijakinja pa se je prešolala v
Ljubljano. Iz programa ekonomski tehnik se je 1 dijak preusmeril v lažji program, drugi pa je
prekinil z izobraževanjem.
Šolsko leto 2013/2014 smo tako zaključili s 326 dijaki.
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Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2013/2014

Preglednica 3: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v zadnjih petih letih na dan
15. september

Delovno mesto
Strokovni delavci
(učitelji, laboranti,
knjiž., svet. delavka)
Strokovni delavci,
ustrezni v skladu z
norm. in stand.
Pripravniki brez učne
obveze
Administrativni in
tehnični delavci
Skupaj delavci

2010/11
15.9.2010

2011/12
15.9.2011

2012/13
14.9.2012

2013/14
13.9.2013

2014/15
15.9.2014

55

51

49

43

42

55

51

49

43

42

1

1

0

0

0

15

15

14

13

13

71

67

63

56

55

Vsi strokovni delavci so izpolnjevali z zakonom predpisano izobrazbo, strokovni sodelavci
tudi strokovni izpit. Ob začetku šolskega leta so bili vsi delavci zaposleni za nedoločen
delovni čas.
Na porodniškem dopustu smo imeli v šolskem letu 2013/2014 eno delavko, povprečno 0,5
delavke, ki se je na delo vrnila v mesecu marcu 2014.
Na dolgotrajnem bolniškem dopustu v tem šolskem letu ni bilo nikogar.
Število dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 415 (lani 930,60) delovnih dni, brez
porodniških pa 285 (lani 353,6). Pouk smo realizirali z nadomeščanjem, ostala dela pa s
prerazporeditvijo, za nadomeščanje odsotne čistilke pa smo najeli čistilni servis.
Napredovanj v plačilne razrede v minulem šolskem letu ni bilo.
Napredovanj v strokovne nazive v minulem šolskem letu ni bilo.
Preglednica 4: Nazivi strokovnih delavcev

Naziv
Brez naziva
Mentor/mentorica
Svetovalec/svetovalka
Svetnik/svetnica
Skupaj strokovni delavci

2011/12
31. 12.
2011
6
9
31
3
49

2011/12
31. 8.
2012
4
11
31
3
49

Letno poročilo 2013/14

2012/13
31. 8.
2013
4
6
34
3
47

2013/14
31. 8.
2014
4
4
31
3
42
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Slika 1: Kolektiv Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica ob koncu pouka 2013/2014

Svet šole, imenovan za mandatno obdobje 2013–2017, sestavljajo:
- 2 predstavnika ustanovitelja:
Robert Kohek, Zagradec 35, 1303 Zagradec,
Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora;
 1 predstavnica lokalne skupnosti:
Julija Pajk, Studenec 18, 1295 Ivančna Gorica,
- 5 predstavnikov delavcev šole: Simon Bregar, Dragica Eržen, Irena Mori, Marija
Podržaj in Dragica Volf Stariha. Irena Mori je predsednica sveta;
- 3 predstavniki staršev:
Mojca Janžekovič van Midden, Gabrje pri Stični 6, 1295 Ivančna Gorica,
Rajko Lobe, Veliki Vrh pri Šmarju 8, 1293 Šmarje-Sap,
Karla Oven, Ljubljanska cesta 70, 1295 Ivančna Gorica;
- 2 predstavnika dijakov:
Marko Papež, Brezovi Dol 37, 1303 Zagradec, 4. f
Matej Pekolj, Račje selo 1, 8210 Trebnje, 4. b.
Svet šole je imel v šolskem letu 2013/2014 pet sej - tri redne in dve korespondenčni. Med
drugim je v tem obdobju obravnaval in potrdil Letno poročilo 2012/2013, LDN za šolsko leto
2013/2014, Finančni načrt za 2013 in 2014, do konca izpeljal postopek imenovanja ravnatelja
- za ravnatelja Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je za mandatno obdobje od 1. 1.
2014 do 31. 12. 2018 imenoval Milana Jevnikarja - ter ocenil delovno uspešnost ravnatelja za
leto 2013.
Mandat sveta bo trajal do 16. aprila 2017.
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V Svetu staršev je bilo 13 predstavnikov staršev za vse letnike. Svet se je pod vodstvom predsednika
gospoda Damjana Kavaša redno sestal dvakrat, in sicer jeseni pred sprejemom LDN in februarja 2014
ob sprejemu letnega poročila z ocenjevanjem ravnatelja. Svet staršev se je sestal tudi za oblikovanje
mnenja ob volitvah ravnatelja. Svet staršev v stari sestavi se bo sestal še za obravnavo tega poročila.
Upravni odbor Šolskega sklada, ki ga imamo na šoli, sestavljajo:
- predstavniki staršev:
Mojca Žefran, Veliki Gaber 84, 8213 Veliki Gaber,
Jožica Potočnik, Cesta na Polževo 23, 1294 Višnja Gora
Melita Žlajpah, Stična 37, 1295 Ivančna Gorica,
- predstavnica dijakov: Vesna Kavšek, Mrzlo Polje 12, 1295 Ivančna Gorica
- predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica:
Jožica Strmole – predsednica, Anton Brčan in Darko Pandur.
UO Šolskega sklada se je sestal 3. 9. 2013, pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto, določil
predlog za prispevke in Načrt porabe sredstev za novo šolsko leto. Šolski sklad je šoli v veliko pomoč,
omogoča vzdrževati visok standard pouka za vse dijake in tudi nabavo nadstandardne opreme ter
izvajanje dejavnosti in projektov. V zadnjih letih ugotavljamo, da sodelovanje staršev v skladu ni
zgledno in je nesorazmerno s tem, koliko ugodnosti sklad nudi dijakom. V zaključnih letnikih se
prispevki zmanjšajo, čeprav je stroškov s fotokopiranjem dodatnih gradiv in z nadstandardnimi
uslugami dijakom več kot v nižjih letnikih.
Preglednica 5: Pregled sredstev Šolskega sklada do 31. 8.

v EUR
Prihodki od
staršev
Donacije vračila
Prenosi iz pret.
leta
Odhodki
Stanje ob koncu
š. l.

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

25.047,00

29.753,09

28.481,10

23.958,35

21.587,90

16.996,32

14.072,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.864,75

-2.080,52

9.678,75

21.835,85

29.665,89

34.942,39

26.504,47

27.127,52

17.993,82

16.324,00

16.128,31

18.336,98

25.279,89

23.292,15

-2.080,52

9.678,75

21.835,85

29.665,89

32.916,81

26.504,47

17.284,91

Preglednica 6: Poročilo Šolskega sklada v š. l. 2013/2014

Stanje 31. 8. 2013
Zbrana sredstva od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013
Zbrana sredstva od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014
SKUPAJ SKLAD V EVRIH

26.504,47 €
9.034,85 €
5.037,74 €
40.577,06 €

V šolskem letu 2013/14 je bilo zbranih 14.072,59 € ali 88 % načrtovanih sredstev. Sredstva
so bila porabljena v skladu z načrtom.
POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI POSLOVANJU
Lastna dejavnost oz. lastni prihodki

Celo leto smo v popoldanskem času oddajali za brezplačno uporabo z dogovorjenim zneskom
stroškov za obratovanje v najem prostore Glasbeni šoli Grosuplje, enota Ivančna Gorica, del
prostorov na jugu skupaj z zunanjim igriščem pa s pogodbo o brezplačnem najemu in
dogovorjenim ključem za delitev stroškov obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enota
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Pikapolonica. Za enoto Pikapolonica Vrtca Ivančna Gorica naša kuhinja pripravlja tudi hrano,
za Vrtec in GŠ Grosuplje pa izvajamo tudi čiščenje.
Obratovalni stroški oz. uporabnina nam pomagajo pokriti stroške kurjave, vode in elektrike,
saj so redna sredstva za materialne stroške izjemno nizka, skoraj enaka že več let, kljub temu
da upravljamo s celo stavbo, ki pa je sami več ne zasedamo. Stavba je potratna za ogrevanje
in težavna za vzdrževanje.
Veliko smo imeli tudi najemnikov telovadnice. Čeprav je z njimi veliko dela in skrbi, nam
najemnine omogočajo investicije v obnovo in vzdrževanje telovadnice, delno pa z
najemninami tudi izboljšujemo standard šole, delno krijemo materialne stroške šole,
predvsem za kurjavo, vodo in elektriko, delno pa lahko sofinanciramo izvedbo
nadstandardnega pouka za dijake.
V šolski kuhinji, ki je naša zaključena enota, so zaposlene tri kuharice in dve kuhinjski
pomočnici za polni delovni čas. Od tega je ena kuharica in pol ter ena pomočnica in pol
zaposlena za potrebe vrtca.
Kuhinja je ponujala dijakom in delavcem toplo malico v skladu z Zakonom in Pravilnikom o
subvencioniranju dijaške prehrane. Šola ponuja dijakom vsak dan dva različna topla menija,
mesni in brezmesni. Dijaki se na malico naročijo enkrat letno, naročilo velja do spremembe.
V šolskem letu 2013/2014 so imeli na razpolago malico vsi dijaki, dejansko pa je bilo na
začetku šolskega leta prijavljenih 294 od 327 dijakov ali 90 % in 291 dijakov (89 %) v
januarju.
Polna cena malice znaša še vedno 2,42 €.
Z 12. 1. 2013 (Ur. l. RS št. 3/2013) je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1),
ki se je začel uporabljati s 1. 2. 2013. Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski
leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice
upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS. Polna
subvencija pripada tudi dijakom, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito.
Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša nad 42 % in do 64 %, in
sicer jim pripada subvencija malice;
-

v višini 70 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 42 do 53
% neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka);
v višini 40 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 53 do 64
% neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka).

Ob koncu leta (maja) smo imeli 280 prijavljenih na malico (85,63 %, od tega je imelo 76
dijakov subvencijo v višini cene malice, 46 dijakov je imelo subvencijo v višini 70 % cene
malice in 40 dijakov v višini 40 % cene malice, 118 dijakov pa ni imelo subvencije.
Vsi dijaki, ki so prijavljeni na malico, redno in radi malicajo in imajo lep odnos do hrane.
Odjave v primeru odsotnosti pa so še vedno šibka točka dijakov, čeprav jih nenehno
opozarjamo na to obvezo in finančne posledice za starše.
Poslovanje kuhinje in redno vzdrževanje sta v celoti pokrita iz prihodkov subvencionirane
dijaške prehrane oziroma prispevka staršev ter prodaje hrane Vrtcu. Starši solidno in redno po
položnicah poravnavajo stroške prehrane.
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Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme iz javnih sredstev

MIZŠ nam ni dodelil posebnih sredstev za (so)financiranja rednega investicijskega
vzdrževanja objektov in opreme ter za nakup opreme, kakor je bilo včasih.
Vse nabave in vzdrževalna dela smo financirali iz sredstev MOFAS ali iz lastnih sredstev.
Bilo pa jih je malo, saj smo poslovali skrajno varčno. Sanirali smo le najnujnejše, žaluzije,
rolete, vzdrževali streho. V okviru koncesijskega projekta DOLB Ivančna Gorica smo se
priključili na ogrevalni sistem na lesne sekance. V šoli smo prepleskali nekaj pleskanja
najbolj potrebnih sten.
Materialni stroški, financiranje zavoda iz javnih sredstev – MoFAS

S Sklepom o izboru zavodov, ki se na novo vključijo v projekt uvajanja novega načina
financiranja in upravljanja šolstva (projekt MoFAS) je bila v letu 2005 vključena tudi
naša šola. Od tedaj poslujemo po novem sistemu. Sredstva pridobivamo glede na število
dijakov, razporejamo pa jih sami s Finančnim načrtom. Zaradi zmanjšanja števila dijakov je
postal sistem financiranja nevzdržen. S posebno prošnjo smo od MIZŠ pridobili cca 120.000
€, kar nam je omogočilo, da smo poslovali brez večjih težav.

MOTNJE PRI DELU:
Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli, imeli pa so jih naši delavci in obiskovalci zaradi več
vlomov v osebna vozila na šolskem parkirišču. Nekaj je bilo poškodb stekel in strehe, kar pa
je pokrila zavarovalnica.
Delo v šoli je potekalo dokaj nemoteno, brez vsakršnih pretresov. Zaradi zmanjševanja števila
dijakov in spremenjenega načina financiranja (nov pravilnik in nova cena) smo bili od aprila
do junija v hudih finančnih težavah, ki pa jih je MIZŠ na našo utemeljeno vlogo odpravil z
dodelitvijo dodatnih sredstev.
Do konca šolskega leta 2013/14 smo začeli več postopkov za določanje tehnoloških viškov; le
dva postopka, za eno delavko za 50 % delovnega časa in za eno za 10 % smo pripeljali do
konca. Pri prvi smo ponudili pogodbo o 75 % zaposlitvi za spremljevalko gibalno ovirane
dijakinje, ki jo je delavka sprejela, tako da ostaja zaposlena v zavodu sicer na neustreznem
delovnem mestu, a je zaposlena. Druga si bo za primanjkljaj zaposlitve pomagala sama. Vse
ostale viške smo rešili s prerazporeditvijo na dopolnjevanje učne obveznosti na druge zavode.
V novem šolskem letu 2014/15 imamo tako na drugih zavodih 11 delavcev za normativno
obveznost 8,5 delovnih mest. Na ta način smo praktično vsem redno zaposlenim delavcem
ohranili zaposlitev.
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Svet šole je na svoji redni seji septembra 2013 med drugim potrdil Delovni program oziroma
Letni delovni načrt Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Zavod je vse predvidene
aktivnosti izvajal v skladu s predvidenimi roki in termini in tako LDN v celoti uresničil od
začetka pouka 2. 9. 2013 do konca pouka oziroma do konca šolskega leta 31. 8. 2014.
Uspešno smo izvedli pouk, povprečna realizacija dela učiteljev v vseh razredih je 99,31
%, v vseh oddelkih nad 96 %, ponekod pa precej čez 100 %. Vse dejavnosti OIV in ID
smo tudi realizirali v celoti. Zaključili smo s prenovo gimnazije, čaka nas le še končno
poročilo, ki ga moramo pripraviti do konca koledarskega leta. V zvezi s prenovo
gimnazije smo izvedli 58 (lani 69) ur sodelovalnega poučevanja, v ekonomski šoli pa 66
(lani 11). Pouk po predmetniku je bil v razredih realiziran povprečno 100 %.
Šolski obisk je bil letos slabši od lani. Najmanj ur odsotnosti je bilo v prvih gimnazijskih
letnikih, na dijaka 59 ur, največ odsotnosti pa je bilo v četrtih letnikih ekonomske usmeritve,
povprečno 196 ur na dijaka. Najnižji delež neopravičenih izostankov je bil v 1. b in 2. a ( 0,4
% in 1,1 %), najvišji pa v 4. d (16,7 %) in 4. a (13,2 %).
Dijaki so v celoti opravili delovno prakso in ostale obveznosti, kot jih določajo programi.
Zelo uspešno smo izvedli program Življenja v naravi za vse 2. letnike in 1. d. V vseh
skupinah smo delali po svojem lastnem programu, ki sta ga načrtovala ŠRT in PUZ. Dijaki in
sodelujoči učitelji so program zelo pozitivno ocenili.
4. aprila smo imeli uspešen in lep maturantski ples na Gospodarskem razstavišču,
organizator je bila spet plesna šola Urška. Starši so bili zadovoljni, čeprav so imeli tudi nekaj
pomislekov glede cene, ki pa je povsod zelo enotna. Sami za tako veliko skupino ne moremo
prevzeti organizacije.
Avgusta 2014 smo z agencijo Palma za dijake tretjih gimnazijskih in ekonomskih razredov
uspešno izvedli maturantsko ekskurzijo v Grčijo. Potovalo je 45 dijakov skupaj s 3
profesorji spremljevalci, vsi v eni skupini. Program je bil realiziran odlično. Tudi v bodoče
bomo organizirali maturantske ekskurzije, ki se šoli zdijo primerne glede na kvaliteto in ceno.
Še večjo skrb bomo posvečali primerni pripravi dijakov.
Dijake smo vključevali v vsa šolska in državna tekmovanja na najrazličnejših predmetnih
področjih in dosegli nekaj izjemnih dosežkov, ki so omenjeni kasneje.
Veliko pozornosti smo na šoli posvečali tudi kulturnim dogodkom, oblikovali smo več že
kar tradicionalnih šolskih prireditev.
Uspešno smo izvedli predmaturitetne preizkuse, junijski in jesenski rok splošne mature
ter zimski, junijski in jesenski rok poklicne mature.
Izvedli smo tri redne roditeljske sestanke za vse oddelke. S starši smo se srečevali na rednih
govorilnih urah. Govorilne ure za dijake še vedno niso zaživele v polni meri, kot bi želeli,
čeprav so imeli vsi učitelji urnik govorilnih ur. Organizirano pa smo izvajali priprave dijakov
za popravne izpite in s tem tudi izboljšali uspeh.
Učiteljski zbor se je sestajal redno. Imeli smo 10 konferenc celotnega učiteljskega zbora.
Posamezni sestanki so se odvijali tudi v manjših skupinah, npr. oddelčni učiteljski zbori in
strokovne skupine.
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V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s posebno obliko krajših sestankov. Imenovali smo
jih informativni sestanki, potekali pa so napovedano med glavnimi odmori. Izvedli smo 4
take sestanke.
Nekaj pozornosti smo letos še namenili izobraževanju učiteljev za uporabo elektronskega
dnevnika in elektronske redovalnice, ki smo ju v tem šolskem letu uporabljali v popolnosti.
Odziv učiteljev, dijakov in ocene uporabnosti tega pripomočka so odlične.
Vsi strokovni delavci so vključeni v delo šestih strokovnih aktivov. Vodje strokovnih
aktivov so bili v tem šolskem letu:
-

SLOVENISTIČNI AKTIV
AKTIV ZA TUJE JEZIKE
NARAVOSLOVNI AKTIV
DRUŽBOSLOVNI AKTIV
ŠPORTNA VZGOJA
AKTIV ZA EKONOMSKE PREDMETE

VESNA CELARC
MAJA ZAJC KALAR
dr. BORIS OSOLNIK
MARJAN GORIŠEK
FRANCI PAJK
DRAGICA ERŽEN

Poročila o delu aktivov, ki so svoje delo opravili v popolnosti in skladno z LDN, so zbrana v
Letnem poročilu šole in kažejo na izjemno zavzeto in uspešno delo, ki ga letos, šesto leto
aktivnega uvajanja prenove v gimnazijo, ni bilo malo.
Vsi strokovni delavci so se med letom stalno – skladno z njihovimi željami in načrtom
strokovnega izpopolnjevanja – strokovno izpopolnjevali in dodatno izobraževali in redno
obiskovali vse študijske skupine in seminarje, ki so bili organizirani na Zavodu za šolstvo in
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Učni uspeh

Zaključni letniki so zaključili pouk 26. 5. 2014 s povprečnim 74,7 % skupnim uspehom
(lani 88,5 %, predlani 88,8) vsi ostali letniki pa 24. 6. 2014. Skupni povprečni uspeh šole
ob koncu pouka je bil 82,2 % (lani 86,8 %, predlani 83,2 %). Po obeh rednih rokih
popravnih izpitov je bil uspeh minulega šolskega leta 92,6 % (lani 93,2 %, predlani 92,1
%,). V septembru smo izvedli še izredni izpitni rok, ki je bil uspešen še za nekaj kandidatov,
tako da se je uspeh šole v šolskem letu 2013/14 dvignil na 94,2 % (lani 94,9 %).
Preglednica 7: Uspeh v šolskem letu 2013/2014 primerjalno s predhodnimi leti

Ocenjev.
obdobje

Procent uspeha po programih in skupaj v %
EK
TEH

ET– PTI

TRG

SKUPAJ

MT

vsi
SKUPAJ

/
/

55,9
68,6

/
/

/
/

78
82,2

/
/

78
82,2

93,4

/

78,4

/

/

89

/

89

96

/

85,3

/

/

92,6

/

92,6

96,4

/

89,2

/

/

94,2

/

94,2

95,1

/

94,6

/

/

94,9

/

94,9

95,9

/

92,7

/

/

94,7

/

94,7

98,4

/

94,1

91,7

/

96,6

28,6

95,7

GIM

EK
GIM

1. oc. obd.
Konec pouka
1. rok PI

88
88,4

2. rok PI
Š. L.
2013/2014
Š. L.
2012/2013
Š. L.
2011/2012
Š. L.
2010/2011

Letno poročilo 2013/14

11

Poročilo ravnatelja
Ob koncu pouka letos ni bilo 100 % oddelka, lani en oddelek. Po popravnih izpitih pa so
100 % uspeh dosegli med gimnazijski oddelki še 2. b in 1. a, med ekonomskimi tehniki
pa oddelka 2. d in 3. d.
Na šoli je bilo 48 odličnjakov (13 %), v gimnaziji 40 ali 16,5 %, v ekonomskem programu pa
8 ali 6 %
Učni uspeh je malo slabši kot minula leta, torej visok za tako raznoliko populacijo, kot
je naša.

POKLICNO MATURO 2014 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan
Jevnikar, namestnica Marija Strnad, tajnica Dragica Eržen in člana Anton Brčan in Irena
Mori.
Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 31. maja do 23. junija 2014. Prvič jo je v
celoti opravljalo 19 rednih dijakov in 1 občan (20 kandidatov). Izpiti so potekali v skladu
s pravili, vsi kandidati so pristopili na vse izpite.
PM je uspešno opravilo vseh 19 rednih dijakov, kar je 100 % (lani 100 %, predlani 97,8
% in še leto nazaj 89,1 %). Tudi kandidat, ki je opravljal PM kot občan, je bil uspešen.
Povprečno število doseženih točk uspešnih maturantov je letos 15,37 (lani 16,8, predlani
16,7, pred tremi leti 15,6, pred štirimi leti 13,9 in pred petimi leti 16,1).
Izjemen uspeh na poklicni maturi 2014 sta dosegli Mojca Adamlje iz 4. d, ki je dosegla
vse možne točke (23 točk), in Eva Zupančič iz 4. d, ki je dosegla 22 točk (lani dva,
predlani tudi dva, pred tremi leti ena, pred štirimi leti izjemnega uspeha na poklicni maturi ni
dosegel nihče in pred petimi leti trije).
Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM, 7. 7.
2014 ob 10. uri.
Preglednica 7: Uspeh po predmetih na PM 2014 (upoštevan tudi občan)

Št. dijakov

PREDMET
Slovenščina
Angleščina
Matematika
Gospodarstvo
Izdelek oz. storitev in
zagovor

Povprečna ocena

20
7
13
20

100
100
100
100

3,60
4,00
3,31
3,45

Povprečno št.
točk
76,00
84,57
67,62
74,05

20

100

4,00

82,40

% pozitivnih

Preglednica 8: Uspeh po predmetih na PM v prejšnjih letih
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Predmet

Št dij.

Slovenščina

20
35
46
46
50

% pozitivnih
2014
2013
2012
2011
2010
100
100
100
97,83
100
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Povpr. ocena

Povpr. št. točk

3,60
3,94
3,80
3,57
3,32

76,00
80,03
78,07
74,50
72,32
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Angleščina

Nemščina

Matematika

Gosp. poslovanje

Gospodarstvo

Izdelek ali storitev in
zagovor

7
14
18
21
20
0
0
0
0
13
21
28
25
29
0
0
37
35
20
35
46
9
20
35
45
46
50

100
100
100
100
100
/
/
/
100
100
100
100
88
86,21
/
/
97,30
100
100
100
97,83
100
100
100
100
100
100

4,00
4,07
3.39
3,71
3,65
/
/
/
3
3,31
3,81
3.82
2,88
2,57
/
/
3,19
3,29
3,45
3,34
3,39
2,78
4,00
4,26
4,56
4,13
4,24

84,57
85,86
76,56
81,00
77,40
/
/
/
69
67,62
74,90
76,68
58,08
52,24
/
/
70,70
73,34
74,05
72,94
74,30
67,33
82,40
84,28
89,11
81,93
82,92

.
Po tem
roku

Slika 2: Pred podelitvijo spričeval PM, ko je k maturi pristopilo 64

kandidatov od vseh 71 dijakov vpisanih ključnem
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Poklicna matura v jesenskem roku je potekala od 24. avgusta do 3. septembra 2014. PM je
prvič v celoti opravljalo 7 kandidatov. Uspeh na poklicni maturi v jesenskem roku je 42,8 %,
saj so bili le 3 kandidati uspešni.
Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 26 dijakov. Uspešnih
je bilo 22 ali 84,6 % (lani 100).

SPLOŠNO MATURO 2014 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan
Jevnikar in notranji člani: Marija Strnad, Franci Grlica ter Dragica Volf-Stariha. Zunanjih
članov ŠMK SM ni imela.
Od vseh 48 dijakov programa gimnazija (od teh sta 2 kandidatki s podaljšanim
statusom dijakinje), ki so opravljali splošno maturo, je bilo v spomladanskem roku
uspešnih 47 kandidatov ali 97,92 %.
Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM

Preglednica 9: Uspeh na maturi v spomladanskem roku 2014

uspešni kandidati neuspešni kandidati
število
%
število
%

program

skupaj
število

%

splošna gimnazija
4. a
4. b
skupaj

14

23 100,00
23 100,00
46 100,00
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0
0
0

0,00
0,00
0,00

23
23
46

100
100
100
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dijaki s podaljšanim
statusom
skupaj dijaki spl. gimnazije
dijaki s PM (naša šola)
4. d
4. f
skupaj

1

50,00

1

50,00

2

100

47

97,92

1

2,08

48

100

0
0,00
1 100,00
1 50,00

1
1
2

100
100
100

1 100,00
0
0,00
1 50,00

2 dijakinji naše šole s poklicno maturo sta opravljali »dodatni izpit na SM«, uspešna je
bila 1. Njun uspeh je bil tako 50,00 %.
Preglednica 10: Uspeh SM v spomladanskem roku 2014 – OBČANI

občani – cela matura
občani (mlajši od 21 let) popravni izpit
občani (21 let in več) popravni izpit
občani skupaj na SM
občani s PM – 5. predmet
občani - izboljševanje

uspešni kandidati neuspešni kandidati
število
%
število
%
0
0,00
1 100,00
1 100,00
0
0,00
0

0,00

1
0
5

50,00
0,00
71,43

0

skupaj
število
%
1
100
1
100

0,00

0

100

1 50,00
3 100,00
2 28,57

2
3
7

100
100
100

Maturo je v tem roku izboljševalo 7 občanov, uspešnih pri tem jih je bilo 5.
Povprečje doseženih točk naših maturantov - gimnazijcev je letos 20,28 (lani 19,83).
Poprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje:
4. a
20,13

4. b
20,43

Maturitetnih spričeval s pohvalo letos ni bilo.
Preglednica 11: Uspeh kandidatov v spomladanskem roku po predmetih (brez MT in občanov) v
primerjavi s slovenskim povprečjem

šifra

103 slovenščina
241 angleščina – osnovni
nivo
242 angleščina – višji
nivo
251 nemščina – osnovni
nivo
251 nemščina – višji nivo
261 francoščina – osnovni

opravljalo

%
pozitivnih

48
33

100,00
96,97

3,67
3,09

71,00
67,76

3,35
3,31

povpr.
točk.
ocena
SLO*
67,41
70,91

12

100,00

4,58

87,50

4,41

84,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

Letno poročilo 2013/14

povpr.
ocena

povpr. povpr.
št. točk ocena v
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nivo
262 francoščina – višji
nivo
281 španščina – osnovni
3
100,00
4,21
4,33 85,67
nivo
282 španščina – višji nivo
2
100,00
4,50 86,50
4,57
401 matematika – osnovni
31
96,77
3,10
3,16 66,48
nivo
402 matematika - višji
17
100,00
3,59 74,06
4,02
nivo
411 fizika
15
100,00
3,66
3,87 74,07
421 biologija
18
100,00
3,56 74,50
3,69
431 kemija
6
100,00
3,70
4,00 82,00
451 informatika
4
100,00
74,50
3,47
3,75
501 geografija
12
100,00
3,47
3,58 72,83
511 zgodovina
8
100,00
3,25 70,25
3,45
521 sociologija
12
100,00
3,00 63,00
3,20
541 psihologija
20
100,00
3,65
3,90 77,75
701 ekonomija
Op: Upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit.
* N.a šoli neupoštevani maturitetni tečaj in občani (vir: program za maturo  Statistika 
Osnovna statistika po predmetih), v Sloveniji pa upoštevani gimnazijci, ki so prvič opravljali
maturo. (Vir: eRIC  v Ostalih gradivih Statistični podatki)
Pogoje za pristop k maturi v jesenskem roku je izpolnilo 12 kandidatov, od tega 8 dijakov
in 4 občani. Štirje kandidati (3 naši letošnji četrtošolci in 1 občan) so maturo opravljalo v
celoti, 1 kandidatka je opravljala popravne izpite, 1 kandidat (dijak ekonomske usmeritve)
je opravljal dodatni izpit ob poklicni maturi, 3 kandidatke pa so izboljševale ocene. 3 občani
so opravljali dodatni izpit ob poklicni maturi.
Uspeh splošne mature rednih dijakov-gimnazijcev je bil na jesenskem roku 33,33% uspešna je bila le ena od treh kandidatov. Pri opravljanju mature je bila uspešna tudi edina
kandidatka s podaljšanim statusom dijakinje. Uspeh vseh teh 4 kandidatov-dijakov pa je
skupno 50,00% (uspešna 2 od 4 kandidatov). Ena dijakinja s spomladanskega roka je
zviševala uspeh in bila pri tem uspešna. V tem roku je en dijak s poklicno maturo opravljali
dodatni izpit na SM in bil pri tem uspešen.
Uspeh splošne mature gimnazijcev letošnje generacije (redno vpisanih gimnazijcev in
dijakov s podaljšanim statusom) je po obeh rokih skupaj odličen, 96,08 %. Uspešno jo je
opravilo 49 od 51 prijavljenih kandidatov. Pomemben podatek je še, da le 1 kandidat splošne
gimnazije iz te generacije še ni opravljal mature, ker ni izpolnil pogoja za pristop k njej, tj.
izdelal letnika, eden pa se je iz istega razloga odločil za ponavljanje letnika.
Uspešni so bili tudi naši dijaki s poklicno maturo, ki so delali dodatni izpit na SM, saj sta bila
uspešna oba prijavljena dijaka, kar je 100,00 %.
Uspeh občanov pri opravljanju splošne mature v tem letu pa je po obeh rokih le 33,33% uspešna sta bila le dva.
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82,16
86,35
65,89
79,33
71,48
74,79
77,68
71,71
71,98
71,65
65,29
74,40
-
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Preglednica 12: Uspeh rednih dijakov na ZI, SM in PM po obeh rokih

ZAKLJUČNI
IZPIT
POKLICNA
MATURA
SPLOŠNA
MATURA

Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v %
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
96,3
90,0
/
/
/
/

2013/14
/

94,3

96,9

98,2

94,1

96,2

100

84,6

93,6

95,7

97,7

96,0

99,0

100

96,1

Pohvale, nagrade, priznanja
Za prizadevno delo in uspehe na tekmovanjih smo dijakom med letom podeljevali priznanja
in pohvale. Ob koncu pouka pa smo vse najboljše dijake nagradili s priznanjem in nalivnim
peresom, in sicer na prireditvi ob podelitvi spričeval.
Najbolj prizadevne dijake, ki so s svojim delom posebej prispevali k ugledu naše šole, pa smo
skladno s Pravilnikom o Jurčičevih priznanjih in nagradah nagradili z najvišjimi šolskimi
priznanji in nagradami.
Nagrade in priznanja dijakom nižjih letnikov so bila podeljena na slovesni kulturni prireditvi
ob koncu pouka, 24. 6. 2014, maturantom pa smo nagrade podelili na slovesnih podelitvah
maturitetnih spričeval 7. 7. in 14. 7. 2014. Nagrade so denarne in knjižne, sredstva pa so bila
zagotovljena iz šolskega sklada.
Jurčičevo priznanje:
Maja Bošnjavić, 1. a
Tjaša Miklavčič, 2. b
Tina Zavodnik, 1. b
Luka Posavec, 3. a
Luka Hočevar, 3. b
Bronasta Jurčičeva nagrada:
Klara Groznik, 2. b
Tanja Adamlje, 3. a
Nika Kavšek, 3. a
Špela Zupančič, 3. b
Barbara Tekavec, 3. b
Miloš Ljubotina, 4. a
Boris Kuster, 4. b
Srebrno Jurčičevo priznanje:
Katarina Petra van Midden, 3. a
Martin Grošelj, 4. f
Mojca Adamlje, 4. d – zlata maturantka poklicne mature
Eva Zupančič, 4. d – zlata maturantka poklicne mature
Zlato Jurčičevo nagrado:
Eva Levstek in Matej Pekolj, 4. b
Špela Zupančič, 4. b
Letno poročilo 2013/14
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Priznanja in nagrade so potrditev izjemnih dosežkov dijakov na številnih šolskih in
izvenšolskih področjih, tako v lokalnem kot v državnem merilu. Talenti in zavzeto delo
mladih, podpora staršev in strokovnost mentorjev so formula za uspeh; nagrade je predsednica
komisije skupaj z ravnatejem in predsednico sveta šole podelila ob zaključku pouka, ob
podelitvi spričeval poklicne mature in ob podelitvi spričeval splošne mature. Lepi uspehi so
vzpodbuda vsem in potrditev dobrega dela na šoli.
Žal smo morali izreči tudi nekaj vzgojnih ukrepov, tudi višje stopnje, vendar v glavnem le
zaradi neopravičene odsotnosti od pouka.
Preglednica 13: Vzgojni ukrepi
Vrsta ukrepa
Število ukrepov

Ukor odd. Ukor cel.
učit. zbora učit. zbora
18
9
21
9
19
11
15
6

v š. l. 2010/11
v š. l. 2011/12
v š. l. 2012/13
v š. l. 2013/14

Pogojna
izključitev
4
5
5
2

Izključitev
0
0
0
2

Prilagoditve šolskih obveznosti
V preteklem šolskem letu smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 14
dijakov je imelo pedagoško pogodbo (lani 17), v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.
8 dijakov je imelo odločbo o usmeritvi (lani 10) in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.
Izvajali so jo učitelji individualno ali v skupini, izven pouka. V šolskem letu 2013/2014 je
bilo realiziranih 359 ur dodatne strokovne pomoči.
Ena dijakinja je bil vključena v tečaj slovenščine za tujce. Realiziranih je bilo 35 ur.
Preglednica 15: Pedagoške pogodbe in odločbe o usmeritvi

Odločba o
usmeritvi
Pedagoška
pogodba

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

7

9

9

10

8

12

18

23

17

14

Preglednica 16: Statusi dijakov

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Status športnika A
3
4
4
1
1
Status športnika B
53
41
25
25
25
Status kulturnika
18
24
22
17
21
Vzporedno šolanje

SKUPAJ

18

1
75

1
70

51
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Dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, so izjemno kulturno dejavni ali so perspektivni
športniki, smo skladno z internim pravilnikom podelili 47 statusov, kar pomeni 14,4 %
vseh vpisanih dijakov (lani 11,46 %). S tem smo dijakom omogočili uspešno šolanje kljub
obveznostim, ki jim jih povzročajo njihove obšolske aktivnosti. Večinoma so dijaki status
obdržali do konca pouka in so uspešno zaključili letnik, negativno ocenjenim dijakom pa je
status miroval, dokler ocen niso popravili.
Pripravniki in pedagoška praksa, delo s študenti
Tudi v minulem šolskem letu so študentje na naši šoli opravljali pedagoško in obvezno
delovno prakso. V šolskem letu 2013/14 jih je bilo 5.
1. Marjan Kralj, pedagoška praksa pri ŠVZ v obdobju med 1. 10. 2013 in 10. 1. 2014, v
obsegu 52 ur in tedensko od 13. do 17. 1. 2014, v obsegu 20 do 22 ur, mentor Franci Pajk.
2. Urša Jevnikar, študentka Filozofske fakultete – smer psihologija na psihološki študijski
praksi pri šolski svetovalni delavki Marjeti Šlajpah Godec od 2. 2. 2014 do 15. 2. 2014.
Pod mentorstvom je po končani praksi opravila še 7 ur DSP.
3. Aleksander Polak, dvomesečna pedagoška praksa pri ŠVZ (v okviru predmeta didaktika
športne vzgoje) v aprilu in maju, mentor Simon Bregar.
4. Urban Nograšek, obvezna delovna praksa (izvajanje praktičnega usposabljanja) v šolski
kuhinji od 19. maja do 27. junija 2014, mentorica Vida Štrus.
5. Damjan Oven, študent Filozofske fakultete na 3-dnevni opazovalni praksi (5. 5., 7. 5., in
12. 5. 2014). Koordinatorica je bila šolska svetovalna delavka Marjeta Šlajpah Godec.
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POSEBNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Tekmovanja

Skoraj na vseh predmetnih področjih smo organizirali šolska tekmovanja v znanju, sodelovali
smo na vseh regijskih in nato še državnih tekmovanjih, kjer smo dosegli lepe uspehe. Ponosni
smo na vse dosežke naših dijakov. Vsi so navedeni v poročilih vodij aktivov v nadaljevanju,
tu bom omenil le najvišje:









Naša plesna para (Matej Pekolj in Eva Levstek ter Luka Hočevar in Nika Kavšek)
sta spet osvojila prvo in drugo mesto v državi.
Na državnem tekmovanju iz slovenščine je Špela Zupančič prejela zlato
Cankarjevo priznanje.
Katarina Petra van Midden je prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju iz
razvedrilne matematike.
Katja Selan je prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja
računovodstva.
Na državnem tekmovanju iz znanja računalništva in informatike ACM je Miloš Ljubotina
prejel zlato priznanje.
Ekipa naše šole (Eva Adamlje, Mojca Zupančič in Martin Grošelj) je prejela zlato
priznanje na državnem tekmovanju iz ekonomije.
Ekipa naše šole (Janja Tomažič, Urša Pugelj in Marko Papež) je prejela zlato priznanje
TZS za sodelovanje na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma.
Šola si je v projektu medgeneracijskega sodelovanja pridobila naslov SIMBIOZA šola.

Prireditve

Izvedli smo Dan odprtih vrat, sledila je prireditev za kulturni praznik, za dan šole, nato smo
slovesno zaključili Jurčičev memorial in letos tretjič izvedli tudi letni koncert obeh šolskih
pevskih zborov.
V maju smo se poslovili od letošnjih maturantov, ti so predali ključ tretješolcem. Na zaključni
slovesnosti smo podelili Jurčičeve nagrade in priznanja ter odlična spričevala dijakom
nižjih letnikov, v juliju še spričevala poklicne in na koncu, 15. julija, še spričevala splošne
mature.
Vse naše prireditve so bile tudi medijsko odmevne.
S posameznimi točkami (plesni pari, recitacije, igra …) so naši dijaki sodelovali tudi na
tematski ivanški tržnici, občinskih prireditvah v Ivančni Gorici in na Muljavi.
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SKLEP
Delo, ki ga opravlja naša šola, je zelo obsežno in kaže, da se zavedamo poslanstva, ki ga
imata naša gimnazija in ekonomska šola za okolje, v katerem delujeta že dobrih 65 let, zato je
zelo obsežno in raznoliko tudi to naše poročilo, kljub temu da smo imeli na šoli le 13
oddelkov.
Šolsko leto je spet potekalo v izjemnih prizadevanjih, da bi z delom, predstavitvami in
dejavnostmi ter tudi prireditvami za javnost obrnili trend vpisa v našo šolo v pozitivno smer.
Ponovno smo izvedli Dan odprtih vrat za vse devetošolce iz našega okoliša, pripravili
srečanja in predstavitve po OŠ, objavljali članke in poročila v krajevnih glasilih, pripravili
prireditev za dan šole in letni koncert v maju. Žal je generacija za vpis 2014/15 ena
najmanjših, zato štejem za velik uspeh, da smo za naslednje šolsko leto vpisali dva oddelka
gimnazije in eno skupino ekonomskih tehnikov.
Ob vsem tem pa je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v skladu z načrti in celo več, na
mnogih področjih smo načrtovani obseg celo presegli. Zelo zadovoljni smo z doseženimi
rezultati. Imeli smo izjemno lep uspeh ob koncu šolskega leta ter stoodstotni uspeh na
junijskem roku obeh matur, splošne in poklicne. Še posebej smo navdušeni nad uspehom
naših dijakinj in dijakov, ki se udeležujejo tekmovanj in posegajo tudi po najvišjih mestih.
V delovnem in ustvarjalnem vzdušju, ki je vladalo med dijaki in profesorji ter ostalimi
sodelavci, smo spet izvedli številne projekte, medpredmetne povezave in ekskurzije ter se
bogatili na mnogih krožkih. Veliko pozornosti smo posvetili kulturnemu ustvarjanju, izvedli
številne šolske prireditve, tudi koncert obeh pevskih zborov. Dejavno smo se udeleževali
prireditev in dogodkov v občini, soorganizirali dan podjetništva in izvedli delavnice za goste
iz Hirschaida ob praznovanju 15-letnice pobratenja obeh občin …
Z veseljem in ponosom izrekam kolegom in dijakom zahvalo za vsa prizadevanja, za trud,
dobro voljo, sveže ideje in navdušenost, ki dajejo pečat naši ustanovi. To je vizija za pravo
smer razvoja šole. Srednja šola Josipa Jurčiča je tudi v minulem šolskem letu dokazala, da je
pomemben in spoštovanja vreden člen slovenskega šolstva, zakladnica znanja in nosilka
kulture v našem kraju, v širšem območju Dolenjske in osrednje Slovenije. Kriza, ki nas je
prizadela z zmanjševanjem števila vpisanih dijakov, nam ni vzela poguma za prizadevno in
uspešno delo tudi v prihodnje.
Glede na vse to in upoštevaje vse priloge, ki sledijo, ocenjujem, da smo šolsko leto 2013/2014
zaključili zelo uspešno.
S ponosom in z novimi načrti stopamo v novo šolsko leto.
Ivančna Gorica, 10. 9. 2014
Ravnatelj:
Milan Jevnikar, prof.
Letno poročilo za šolsko leto 2013/2014 je bilo obravnavano in sprejeto na seji Sveta šole
26. septembra 2014.
Predsednica Sveta šole:
Irena MORI, prof.

Ravnatelj:
Milan JEVNIKAR, prof.
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POROČILO O DELU ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA (ŠRT)
IN O DELU PRI PROJEKTU POSODOBITEV GIMNAZIJE
Člani: Mojca Saje Kušar (vodja), Vesna Celarc, Boris Osolnik, Marina Strnad in Franci Grlica,
pa tudi Darko Pandur, ki je skrbel za medijsko podporo
Člani ŠRT smo se dobivali na tedenskih sestankih, na katerih smo načrtovali in evalvirali vse
aktivnosti v skladu z zahtevami in priporočili Zavoda za šolstvo Republike Slovenije ter Konzorcija
splošnih gimnazij.
V šolskem letu 2013/14 smo si na šoli zadali naslednje cilje:
 Spodbujanje sodelovalnega in timskega poučevanja
 Krepitev socialne in državljanske kompetence

Odločili smo se, da bomo v tem šolskem letu v obdobju treh mesecev v celotnem kolektivu
krepili socialno in državljansko kompetenco ter s pomočjo izvedene ankete med dijaki izmerili njihov
napredek. V ta namen smo sklicali sestanek z vodji aktivov, ki so od vsakega člana svojega aktiva
zahtevali načrt dela v drugem in tretjem letniku, kje in kako bodo krepili določeno kompetenco.
Med dijaki smo izvedli anketo pred in po izvajanju teh ur. Ugotovitve kažejo, da lahko izbrano
kompetenco krepimo le na daljše obdobje, zato nismo dobili tipičnih rezultatov napredka.
Skozi celo leto smo aktivno sodelovali z Zavodom za šolstvo in Konzorcijem splošnih gimnazij,
sodelovali smo z vodji aktivov pri izvajanju specifičnih dejavnosti.
Prav tako smo skozi vse leto izvajali ure timskih in kurikularnih povezav, ki so nadgradnja naših učnih
načrtov in si jih želimo tudi v bodoče.
Na koncu leta smo pregledali vsa poročila o timskih in kurikularnih povezavah ter pripravili načrt
krepitve kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti.

Priporočila učiteljem s strani šolskega razvojnega tima (ŠRT)

V prenovljenih učnih načrtih imamo določene krepitve kompetenc, ki naj bi jih vsebovali vsi
učni načrti za gimnazije. Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, funkcionalen paket
znanja, veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oziroma
razvoj, vključenost in zaposljivost, in bi morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja
ali usposabljanja kot osnova vseživljenjskemu učenju. Gre za sporazumevanje v maternem
jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematično pismenost in osnovne kompetence v
znanosti in tehnologiji, digitalno kompetenco, učenje učenja, medosebna, medkulturna,
družbena in državljanska kompetenca, podjetnost in samoiniciativnost ter kulturna zavest in
izražanje.
V šolskem letu 2013/14 smo člani ŠRT kolege še naprej spodbujali h krepitvi kompetence
sporazumevanje v tujih jezikih. To smo sistemsko krepili lani, predstavili pa smo tudi
konkretno uporabo filma pri pouku kot del digitalne kompetence ter medosebno,
medkulturno, družbeno in državljansko kompetenco.
Vodja šolskega razvojnega tima:
Mojca Saje Kušar, prof.
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REALIZACIJA KURIKULARNIH POVEZAV IN TIMSKEGA
POUKA V PROGRAMU EKONOMSKI TEHNIK
Preglednica 14: Kurikularne povezave in timski pouk v programu ET v š. l. 2013/14
Datum
18. 9. 2013
2., 3., 4. 10. 2013

Naslov KP
Orientacija
(terensko delo pred šolo)
Značilnost stiškega potoka
(terensko delo)

16. 10. 2013

Uspešni posamezniki in kraji
– medpredmetna ekskurzija

9. 11. 2013
18. 11. 2013

Mladi in podjetništvo
Inovativno podjetništvo

18., 19., 20., 21. 11. 2013
4. 12. 2013

Ponudba
(učna situacija)
Dan odprtih vrat

11. 12. 2013

Trženjsko komuniciranje

18. 12. 2013

Predstavitev projekta
Leonardo junij 2013
Prva in druga industrijska
revolucija (učna situacija)
Prošnja za del. mesto in
življenjepis v ang.

15., 18. 2. 2014
25. 2. 2014

3. 3. 2014

Psihološki vidik prodaje

20. 3.2014

Centrala učnih podjetij

21. 3. 2014

Prošnja za del. mesto in
življenjepis v nemščini
Računovodstvo v UP

okt. 2013 –maj 2014

15. 4. 2014

Oglaševanje in blagovna
znamka

23. 4. 2014

Turistična tržnica

12. 5. 2014

Rekreacija v podjetju

22. 5. 2014

Medpredmetna ekskurzija

Učitelj/pr. enota
F. Pajk, ŠVZ
F. Grlica, GEO - vodja
F. Grlica
B. Osolnik
M. Tomažič
I. Gruden, SOP-1
M. Simonič, SLO
J. Strmole, SOG-2
M. Mikec, KOP
Gruden, Strmole, Godec POS
Gruden, POS
Strmole, POS
Mojca Štepic (Center za razvoj
Litija)
M. Mikec, SOG-2
M. Simonič, SLO
Gruden, POS
Strmole, POS
Gruden, POS
Strmole, POS
Mojca Štepic (Center za razvoj
Litija)
Gruden, POS
Strmole, POS
M. Mikec, SOG-2
V. Hočevar, ZGO
I. Gruden, POS
J. Strmole, POS
I. Mori, ANG
I. Gruden, POS
J. Strmole, POS
M. Gorišek, PSI
Gruden, POS-1,2
Strmole, POS-1,2
I. Gruden, POS
M. Z. Kalar, NEM
I. Gruden,
J. Strmole,
T. Brčan, MAK, FIK
Gruden, Brčan, SOP-2
Hočevar, ZGO
Volf, SOC
Simonič, SLO
Mikec, KOM
Strmole, SOG-2
Ana Godec, SOP-4
Majda Simonič, SLO
I. Gruden, POS
J. Strmole, POS
F. Pajk in M. Strnad (ŠVZ)
B. Osolnik, BIO
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Razred
1. d
1. d

2. d

3. d
3. d

2. d
3. d
3. d

3. d
1. d
1. d
3. d

3. d

3.d
3. d
3. d

2. d

4. f,
2. d
3. d

2. d, 1. d
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12. 6. 2014

16. 6.–20. 6. 2014

(Union, ZOO)
Medpredmetna ekskurzija,
(skladišče Agrograd, trgovine
Evrospin, Tuš, Mercator,
Hofer v IG - primerjava cen,
opreme, kadri …);
zgodovinske znamenitosti
Ljubljane
Šola v naravi Kranjska Gora,
turistični tabor, projekt šport
za zdravje

I. Gruden, SOP-2
M. Mikec, SOG-2
D. Eržen, spremljevalka
V. Hočevar

Grabljevec, BIO,
Mikec, SOG-2

1. d

1. d

Vodja PUZ: Mira Mikec, univ. dipl. ekon.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA
Vodja aktiva: Marjan Gorišek
Člani aktiva: Franci Grlica, Dragica Volf Stariha, Vida Hočevar, Alenka Grgur, Jože Žlahtič,
Anja Šmajdek, Nikolina Juvan Kovač in Jože Nosan
Sodelovanje pri projektih
Človek in vode – Značilnosti Stiškega potoka, 2. oktober 2013, 1. ekonomski letnik (kem, bio, geo)
Josip Jurčič in njegov čas - februar 2014, 2. letniki
Kulturnozgodovinske znamenitosti – 5. junij 2014, 1. letnik ekonomske smeri
Metodologija raziskovalnega dela, 6. 6., 13. 6. 2014, 3. letniki gimnazije
Alkohol ? Ne, hvala. Gibanje? Z veseljem! 21. marec. 2014, 3. letnik gimnazije, (soc, bio, psi, švz)
Oglaševanje in blagovne znamke, 15. april 2014, 2. letnik ekonomske smeri, zgo, soc, pop, sop, kop.
Medpredmetne in znotrajpredmetne povezave
Člani aktiva smo aktivno sodelovali v več medpredmetnih povezavah.
V šolskem letu 2013/14 smo posebno pozornost posvetili razvijanju socialne in državljanske
kompetence.
Aktivnosti so konkretno predstavljene v poročilu ŠRT.
Tekmovanje iz znanja zgodovine
Ekipa, ki so jo sestavljali Boris Kuster, Drago Verbič in Špela Zupančič, je pod mentorstvom prof.
Vide Hočevar na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine 22. 3. 2014 v Slovenski Bistrici dosegla
bronasto priznanje.
Strokovne ekskurzije

Geografska in zgodovinska strokovna ekskurzija na Kras in v Vipavsko dolino
Strokovni izvajalci: prof. Franc Grlica in profesorji, ki v 3. letnikih gimnazije poučujejo zgodovino in
slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.
Udeleženci ekskurzije: vsi dijaki 3. letnika gimnazije in tisti dijaki 4. letnika gimnazije, ki se
pripravljajo na maturo iz geografije in zgodovine.
Datum izvedbe: 2. in 8. april 2014

PREKMURJE, 20. 5. 2014 in 27. 5. 2014 izdelava poročil.
TRST, 3. 3. in 7.3.2014, 1. in 2. letniki gimnazije.

V okviru predmeta GLASBA IN LIKOVNA UMETNOST
Ogled orgel v Stični – 17. 5. 2014
NUK, Semeniška knjižnica in Živalski vrt - 6. maja 2014
Latino jazz (OBISK KONCERTA) – 6. 3. 2014
MGLC- 24. 4. 2014
Plesni projekt – vse šolsko leto
JURČIČEV MEMORIAL je potekal že devetič, sodelovali sta dve srednji šoli; Tema: Sij čarobnega
cekina me spremeni, od dec. 2013 do marca 2014. Mentorica: Anja Šmajdek, akad. kip.
Krožki
Potekal je likovni krožek, ki ga je vodila Anja Šmajdek, akad. kip.
Priprava na sprejemne izpite iz restavratorstva.
Mentorstvo
V šolskem letu 2014/2014 člani družboslovnega aktiva nismo bili mentorji študentom.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA
Vodja aktiva: Boris Osolnik
Člani aktiva: Jelka Grabljevec, Marko Tomažič, Nada Radoš, Matko Peteh in Maruša Potokar
Realizacija pouka
Pouk je bil realiziran po načrtu. Izvedene so bile vsakoletne aktivnosti, kot so:
 usklajevanje kriterijev za ocenjevanje
 priprava učnih načrtov
 udeleževanje seminarjev
 udeleževanje tekmovanj
 izvedba ekskurzij
Tekmovanja
Boris Osolnik je vse zainteresirane dijake
pripravljal na šolsko in državno tekmovanje iz
biologije ter tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni. Šolskega tekmovanja iz biologije se je
udeležilo 33 dijakov. Na državno tekmovanje iz biologije se je uvrstilo 6 dijakov.
Na državnem tekmovanju so dijaki dosegli 1 srebrno in 5 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje
iz poznavanja sladkorne bolezni so se uvrstile 3 učenke. Klara Groznik je dosegla zlato priznanje.
Dosegli smo tudi dve srebrni priznanji.
Poleg biološkega krožka smo dijakom ponudili tudi šahovski krožek.
Na šolsko tekmovanje za Preglove plakete iz znanja kemije se je prijavilo 33 dijakov. Bronasto
Preglovo plaketo je doseglo 5 dijakov.
Letos smo prvič izvedli šolsko tekmovanje iz fizike za prve letnike, ki se ga je udeležilo 13 dijakov.
Dosegli so 4 bronasta Stefanova priznanja (Tina Zavodnik in Uroš Grandovec iz 1. b in Jernej Brlek in
Matic Hočevar iz 1. a). Pri organizaciji je izdatno pomagal g. Peter Kutnar. Za Stefanova priznanja se
je pripravljalo 9 tekmovalcev. Regijskega tekmovanja se je udeležilo 8 tekmovalcev. Dosegli so 2
bronasti priznanji (Klara Groznik 2. b in Andrej Dremelj 4. b). Na državno tekmovanje so se uvrstili
trije tekmovalci. Dosegli so 3 srebrna priznanja (Andrej Dremelj in Boris Kuster iz 4. b in Miloš
Ljubotina iz 4. a).
Projektni dan
V obeh oddelkih drugega letnika gimnazije smo izvedli projektna dneva »Razmnoževanje in
zgradba rastlin – terensko delo« , in sicer 2. 10. 2013 in 9. 10. 2013.
Projektni dan »Nevretenčarji v potoku Stičnica in abiotski dejavniki potočnega ekosistema« smo
izvedli 22. 5. 2014 in 23. 5. 2014 v obeh oddelkih tretjega letnika gimnazije.
Medpredmetne povezave
Sodelovali smo pri medpredmetni ekskurziji v Prekmurje skupaj s profesorjem geografije. Pri pouku
biologije smo realizirali več ur timskega poučevanja: Cell in english, Zdrav življenjski slog, Beauty in
Evolucija človeka.
Biološki krožek
Pri biološkem krožku smo se pripravljali za šolska in državna tekmovanja.
Z dijaki zaključnega letnika smo obiskali biotehnološko središče in živalski vrt v Ljubljani. Biološki
krožek je vodil dr. Boris Osolnik.
Kemijski krožek
Dijaki so reševali zahtevnejše naloge in se pripravljali na tekmovanja. Dijaki tretjih in četrtih letnikov
so sodelovali v projektu verižna reakcija. Krožek je vodil Marko Tomažič.
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Fizikalni krožek
V okviru krožka smo se pripravljali za državno tekmovanje iz fizike. Priprav se je udeleževalo 9
dijakov. Krožek je vodila Maruša Potokar.

POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA
PODAKTIVA
Vodja podaktiva: Matko Peteh
Člana podaktiva: Bernarda Radoš in Milan Jevnikar
Tekmovanje v logiki
Tekmovanje v logiki je bilo v septembru. Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 34
tekmovalcev. Podeljenih je bilo 12 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje so se uvrstili štirje
dijaki. Maja Bošnjaković in Katarina Petra van Midden sta doseli zlati priznanji, Janja Koželj pa
bronasto. Katarina Petra van Midden se je udeležila priprav na mednarodno lingvistično olimpijado.
Tekmovanje v razvedrilni matematiki
Oktobra smo izvedli šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki. Na šolskem tekmovanju je
sodelovalo 28 tekmovalcev. Doseli so 6 bronastih priznanj. Štirje dijaki so se uvrstili na državno
tekmovanje, kjer so trije dosegli srebrno priznanje, Katarina Petra van Midden pa zlato.
Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
V šolskem letu 2013/2014 je potekalo 58. tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova
priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.
Šolskega tekmovanja v mesecu marcu se je udeležilo 55 tekmovalcev, osvojenih je bilo 17 bronastih
priznanj. Regijskega tekmovanja aprila v Želimljah so je udeležilo 14 dijakov, ki so osvojili 11
srebrnih priznanj. Na državno tekmovanje v Mariboru se je uvrstila ena dijakinja.
Tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike
V šolskem letu 2013/2014 je potekalo 14. tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v
znanju matematike v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.
Šolskega tekmovanja v marcu se je udeležilo 11 dijakov, ki so doseli 4 bronasta priznanja. Regijsko
tekmovanje je bilo aprila v Ljubljani. Udeležila sta se ga dva dijaka.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH EKONOMSKEGA AKTIVA
Vodja aktiva: Dragica Eržen
Člani aktiva: Anton Brčan, Ana Godec, Igor Gruden, Mira Mikec in Jožica Strmole
Izvedbeni kurikul
Letni učni načrti in fini kurikuli so bili za program Ekonomski tehnik po programskih enotah izvedeni
po planu. Vse potrebno v zvezi z izvedbenim predmetnikom, načrtom ocenjevanja znanja, izbirnimi
moduli, odprtim kurikulom in nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami je bilo opravljeno v okviru
Programskega učiteljskega zbora.
Medpredmetne povezave, šola v naravi, PUD
Realizirane so bile predvidene ekskurzije, projektni dnevi in druge medpredmetne povezave.
Podrobnejši podatki so v prilogi Kurikularne povezave in timski pouk v programu ET v šolskem letu
2013/14.
Izvedena je bila tudi šola v naravi za 1. d (junij, spremljevalka Jelka Grabljevec) in druge planirane
interesne dejavnosti ter praktično usposabljanje pri delodajalcu za 2. (februar) in 3. letnik (junij).
Tekmovanja in sodelovanje pri projektih
Izvedli smo nekatera šolska tekmovanja in se udeležili več državnih tekmovanj na različnih področjih
ter drugih srečanj.
Državna tekmovanja:
predmet/dejavnost
Več znanja za več
turizma

Ekonomija

Sejem učnih podjetij

datum

mentor

23. 4. 2014

A. Godec

16. 4. 2014

J. Strmole

19. 3. 2014

J. Strmole
(UP Bleščica)

I. Gruden
(UP PARTIBUS)

Računovodstvo

8. 4. 2014

A. Brčan

udeleženci
Dosežki
Urša Pugelj in Marko Zlato priznanje
Papež, 4. f
1. mesto, zlato
Martin Grošelj, 4. f
priznanje, 1. mesto
ekipno
Zlato priznanje, 1.
Eva Zupančič, 4. d
mesto ekipno
Srebrno priznanje,
Mojca Adamlje, 4. d
1. mesto ekipno
Učno podjetje
Bleščica, d. o. o. je
Obe učni podjetji
doseglo 6. mesto in
se uvrstilo med TOP
10 podjetij.
Katja Selan, 2. d
Zlato priznanje

Promocija šole
Tako kot vsako leto smo člani aktiva (Dragica Eržen) sodelovali pri predstavitvah šole po osnovnih
šolah (Trebnje, Grosuplje – Brinje, Mirna /Jožica Strmole/, Šmartno pri Litiji, Dobrepolje in Šentvid
pri Stični).
Člani aktiva smo sodelovali tudi na Dnevu odprtih vrat v decembru s predstavitvijo obeh učnih
podjetij in drugimi vsebinami ekonomskega programa (učno podjetje, računovodstvo, projekt
Leonardo da Vinci, demonstracija hitrostnega tipkanja).
Februarja smo sodelovali pri informativnem dnevu s predstavitvijo programa Ekonomski tehnik.
O pomembnejšjih dogodkih in dosežkih smo objavljali članke v občinskem glasilu Klasje.
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Obiskovanje študijskih skupin
Udeležili smo se nekaterih študijskih skupin.
Poklicna in splošna matura
Učitelji modulov aktivno sodelujemo pri izvedbi 2. in 4. izpitne enote pri poklicni maturi programa
ekonomski tehnik.
Učitelja, ki sta v 4. letniku poučevala modul poslovni projekti sta dijakom ponudila teme za izdelavo
projektne naloge za 4. predmet na poklicni maturi (izdelek oz. storitev in zagovor). Mentorja sta bila
Ana Godec in Igor Gruden.
Izpitne pole za gospodarstvo sta pripravili, M. Mikec in J. Strmole. Obe sta bili na poklicni maturi tudi
ocenjevalki in izpraševalki za 2. predmet na poklicni maturi (gospodarstvo).
Anton Brčan in Mira Mikec sta pripravila praktični del splošne mature iz ekonomije.
Mladi in podjetništvo
Občina Ivančna Gorica je 9. novembra 2014 v prostorih SŠ JJ organizirala prireditev z naslovom
Mladi in podjetništvo, na kateri je sodelovala tudi naša šola oz. oddelki programa ekonomski tehnik in
gimnazijci, ki imajo ekonomijo kot izbirni predmet. Dijaki so predstavili projekt Leonardo da Vinci v
osrednjem avditoriju in na stojnici ter učna podjetja iz prejšnjega šolskega leta. Sodelovali so tudi na
nekaterih delavnicah in prisluhnili zanimivim predstavitvam lokalnih podjetnikov in drugih gostov.
Vodja ekonomskega aktiva:
Dragica Eržen, dipl. upr. org.

Projekt Leonardo da Vinci
V šolskem letu 2013/14 smo v jeseni dokončali projekt programa Leonardo da Vinci iz leta 2012, v
okviru katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2013 v ltaliji in Nemčiji. V
fazi diseminacije so jeseni 2013 dijaki pripravili ustrezne predstavitve in izdali tudi posebno številko
Iskric. Predstavitev projekta je bila pripravljena tudi za našo internetno stran in za občinsko glasilo
Klasje.
Za razpis 2014 smo februarja v okviru novega programa Erasmus Plus prijavili tudi nov projekt za
junij l. 2015. Projekt smo pripravili z zunanjimi partnerji v Italiji in v Nemčiji. Nacionalna agencija
CMEPIUS je projekt tudi sprejela in ga bo tako tudi sofinancirala. Naša prijava je bila ocenjena zelo
dobro.
V juniju 2014 smo izvedli projekt iz l. 2013 in z dvema skupinama dijakov realizirali projekt in hkrati
delovno prakso v tujini, v Italiji in na Madžarskem. Vsi cilji projekta so bili doseženi, udeleženci in
naši partnerji pa zelo zadovoljni. Diseminacija sledi jeseni.
Kontinuiteta izvajanja programa Leonardo da Vinci deseto leto zapored zagotavlja praktično
izobraževanje in pridobivanje dragocenih izkušenj dijakov v mednarodnem ekonomskem in kulturnem
okolju, kar jim zagotavlja dobre kompetence na njihovi poklicni poti in osebni razvoj, šoli pa
izkušnje in ugled pri mednarodnem sodelovanju.
Igor Gruden, koordinator
Praktično usposabljanje z delom
V programu ekonomski tehnik so imeli dijaki 2. letnika 76 ur praktičnega usposabljanja z delom v
komerciali in v 3. letniku 76 ur praktičnega usposabljanja z delom na področju izbirnih modulov, to so
zavarovalništvo ali računovodstvo, če pa ni bilo možno dobiti takih delovnih mest, pa so v komerciali
ali drugih oddelkih delali tudi dijaki 3. letnikov programa ekonomski tehnik.
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Dvotedensko delovno prakso - PUD so dijaki 2. d opravili od 3. 2. do 14. 2. 2014, dijaki 3. d. pa v
začetku junija (9. 6.– 20. 6. 2014). Delovno mesto za izvajanje PUD si je praviloma poiskal vsak sam;
tistim, ki so bili pri iskanju neuspešni, pa je PUD organizirala šola. Z vsemi podjetji, v katerih so
dijaki izvajali PUD, so bile sklenjene Pogodbe o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom.
Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem projektu Leonardo da Vinci (12 dijakov).
Pred odhodom na PUD so dobili dijaki naslednje obrazce in navodila: napotnico za delo, poročilo o
opravljenem PUD, navodila za pisanje poročil, navodila za mentorja, obveznosti dijakov, listo
prisotnosti, ocenjevalni list in izvedbeni načrt. Dijaki so morali pisati poročila po posebnih navodilih,
jih pokazati mentorju in potrjena prinesti v šolo. Potrdilo z oceno in ustrezno izdelano poročilo so
morali dijaki prinesti organizatorju prakse takoj po končanem PUD. Praktično usposabljanje z delom
je bilo opravljeno, ko so bile opravljene vse ure in oddano ustrezno poročilo.
Z vsemi potrebnimi navodili o PUD so bili dijaki pravočasno seznanjeni. Pred odhodom na PUD so
dijaki dobili še natančna navodila organizatorja praktičnega usposabljanja z delom za pripravo
poročila. PUD so opravili vsi dijaki.
Organizator PUD:
Igor Gruden, univ. dipl. ekon.
Zlato priznanje za turistično nalogo Carpe diem cum Conchlea
Dijaka 4. f, Urša Pugelj in Marko Papež, sta pripravila turistično nalogo z naslovom Carpe diem cum
cochlea (Uživaj dan s polžem). Za njune vrstnike iz Nemčije, pobratenega mesta Hirschaid, sta v
nalogi pripravila in organizirala dvodnevni program uživanja v naravi.
Z nalogo sta sodelovala na tekmovanju z naslovom Več znanja za več turizma, ki je potekalo 23. aprila
2014 v Novem mestu. Tekmovanje je organizirala Turistična zveza Slovenije in Srednja šola za
gostinstvo in turizem Novo mesto. Dijaka sta na tekmovanju dosegla odlično zlato priznanje. Na
nastopu na tržnici so jima pomagali tudi sovrstniki: Tina Ižanec, Janja Tomažič, Lan Pevec ter Aljaž
Zobec.
Odlično predstavitev so jima omogočili številni donatorji: Mesto kopališče Višnja Gora, Turistično
društvo Polževo, Turistično društvo in krajevna skupnost Višnja Gora, Kajak kanu klub Krka in
Jamarsko društvo Krka, Občina Ivančna Gorica, Cementni izdelki Zobec, s. p., in Pletilstvo Papež.
Naj se jim na tem mestu javno zahvalim in izrazim prepričanje, da se lahko turizem v lokalnem okolju
razvija samo z medsebojnim povezovanjem.
Mentorica:
Ana Godec, univ. dipl. ekon.

30

Letno poročilo 2013/14

Poročila aktivov

POROČILO O DEJAVNOSTIH SLOVENISTIČNEGA AKTIVA
Vodja: Vesna Celarc, prof.
Članice aktiva so profesorice: Vesna Celarc, Breda Kramar, Majda Simonič
Lidija Butina je izpolnjevala svojo delovno obveznost na drugi šoli.
Cilji aktiva:
- izvajanje pouka po učnih načrtih v obeh programih,
- usklajevanje pri oblikah vzgojno-izobraževalnega dela,
- medsebojno usklajevanje pri delu, pomoč, svetovanje, mentorstvo,
- timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje, vodenje projektov in sodelovanje pri projektih
drugih strokovnih aktivov,
- izpopolnjevanje in izobraževanje,
- organizacija in izvajanje dejavnosti,
- obravnavanje pripomb staršev in dijakov.
ČAS
(osnutek v juniju)
pred začetkom
šolskega leta
pred začetkom šol.
leta

NOSILEC/-CI
članice aktiva

avgust 2013

članice aktiva

do 24. 8. 2013

članice aktiva

do 24. 8. 2013
konec vsakega
ocenj. obdobja
vse leto

članice aktiva
članice aktiva

članice aktiva

Lektoriranje Iskric
Sodelovanje v ŠRT
Projektni dnevi:

v povezavi z
vsebinami iz
učnega načrta
v povezavi z
vsebinami iz
učnega načrta
(predvsem za
dijake 4. letnika)
vse leto
vse leto
Po učnem načrtu

- Jurčič in njegov čas (2. gim.)
- Goga, ah to čudno mesto (3. gim.)

marec 2014
februar 2014

Literarna
delavnica
Gledališka skupina

od oktobra 2013
do junija 2014
od oktobra 2013
do februarja 2014

DEJAVNOST
Priprava delovnega načrta
Pregled učne obveznosti, razdelitev
mentorstva organiziranih dejavnosti
in krožkov
Izdelava in dopolnitev letnih učnih
načrtov
Program interesnih dejavnosti in
krožkov
Dopolnitev Kriterijev ocenjevanja
Spremljanje realizacije učnih
načrtov
Dogovor o načinu dela z manj in
bolj uspešnimi dijaki, individualna
strokovna pomoč
Ogled gledaliških predstav v Drami
SNG in MGL
Organizacija ogledov gledaliških
predstav

pedagoški vodja, članice aktiva

vsi učitelji

članice aktiva

M. Simonič
V. Celarc, M. Simonič
članice aktiva

M. Simonič
V. Celarc
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Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje

od oktobra 2013
do marca 2014

Organizacija proslav in prireditev
Izmenjava učnih gradiv

vse leto
vse leto

B. Kramar (organizacija, mentorstvo,
ocenjevanje) in M. Simonič (mentorstvo,
ocenjevanje)
V. Celarc
članice aktiva

Spremljanje nove in ponatisnjene
strokovne literature in leposlovja ter
sodelovanje s knjižničarjem pri
nakupu
Priprava dijakov na maturo in
poklicno maturo
Urejanje učilnic, panojev pred
njimi, dopolnjevanje z učbeniki in
učnimi gradivi
Gledališki abonmaji (Drama SNG,
Šentjakobsko gledališče)
Sodelovanje pri ekskurzijah (Kras,
Prekmurje)
Izvedba predmaturitetnih testov in
analiza rezultatov
Vodenje sestankov in
dokumentacije aktiva
Spremljanje realizacije in analiza
dela aktiva (poročilo o delu)
Izvedba maturitetnih izpitov in
izpitov poklicne mature
Sodelovanje pri medpredmetnih
povezavah, projektih in ekskurzijah
po načrtu

vse leto

članice aktiva

vse leto

članice aktiva, ki poučujejo v teh oddelkih

vse leto

vse članice aktiva

vse leto

B. Kramar

marec, junij 2014

vse članice aktiva

marec 2014

članice aktiva

po potrebi

vodja aktiva

konec leta

vse članice

februar, junij 2014

vse članice

vse leto

vse članice

Šolsko, regijsko in državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Organizatorica: Breda Kramar, prof.
Tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je bilo v šolskem letu 2013/2014 na temo V
NAROČJU BESED. Sodelujoči dijaki želijo poglobiti znanje slovenščine in na razpisano temo
preveriti bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja spisa, povezanega z izbranim književnim besedilom
ter priporočeno dodatno literaturo. Dejavnost poteka od razpisa teme in literature v septembru, priprav,
do izvedbe najprej šolskega tekmovanja v decembru za vse prijavljene, regijskega v februarju in
državnega tekmovanja v marcu. Organizacijsko delo za vsa tekmovanja je vodila Breda Kramar,
mentorica za 2. stopnjo je bila Majda Simonič, za 3. stopnjo pa Breda Kramar. Dobro je, da smo spet
navdušili dijake strokovne šole, ki tekmujejo na B-stopnji.
Tekmovalci iz 1. in 2. letnika gimnazije in strokovne šole (2. A- in B-stopnja) so prebirali dve deli:
pesniško zbirko Ivana Minattija Nekoga moraš imeti rad in roman Dušana Šarotarja Krajina v molu
(2006). 3. in 4. letniki gimnazije (3. stopnja) pa so posegli po pesniški zbirki Marka Kravosa V
kamen, v vodo (2013) in romanu Maje Haderlap Angel pozabe (2012). Na tekmovanjih so pisali
esejsko razmišljanje.
Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo v sredo, 4. 12. 2013, ob 13.30 na šoli. Tekmovalo
je 32 dijakov. Tekmovanje sta izvedli Breda Kramar in Majda Simonič. Naloge sta popravili obe
mentorici: Breda Kramar za 3. stopnjo, Majda Simonič za 2. stopnjo.
Bronasto priznanje je doseglo 12 dijakov, in sicer: Tina Zavodnik, Lana Lavrih, Maja
Bošnjaković, Maja Brzin, Tjaša Miklavčič in Sara Koščak (1. letnik) za 2. A-stopnjo, Nika Tomc
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(1. letnik) za 2. B-stopnjo, Špela Zupančič, Matjaž Hernec (4. letnik), Katarina Petra van Midden
(3. letnik) za 3. A-stopnjo in Lucija Selan ter Andreja Gracar (3. letnik) za 3. B-stopnjo.
Regijsko tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je bilo včetrtek, 23. 1. 2014, v OŠ
Božidarja Jakca v Ljubljani. Na tekmovanje se je uvrstilo 7 dijakinj iz naše šole. Dijakinje je
spremljala mentorica Breda Kramar in je bila tudi ocenjevalka nalog in nadzorna na tekmovanju.
Srebrno priznanje so dosegli: Maja Bošnjaković (1. letnik), Lucija Selan (3. letnik) in Špela
Zupančič (4. letnik).
Državno tekmovanje je bilo v soboto, 29. 3. 2014, v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. Na državno
tekmovanje se je uvrstila Špela Zupančič, spremljala jo je mentorica Breda Kramar. Špela Zupančič
(4. letnik) je spet dosegla zlato Cankarjevo priznanje.
Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (2. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki
Mentorica: Majda Simonič, prof.
Na tekmovanje za Cankarjevo priznanje se je letos pripravljalo 17 dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije
in dva dijaka iz srednjega strokovnega programa. Skupni naslov tekmovanja V NAROČJU BESED
nam je ponudil liriko dveh pesnikov. Za šolsko tekmovanje smo prebirali pesniško zbirko Ivana
Minattija Nekoga moraš imeti rad, za regijsko pa zbirko Dušana Šarotarja Krajina v molu. Priprave in
šolsko tekmovanje smo izvedli v 14 šolskih urah.
Dijaki gimnazijskega programa so osvojili šest bronastih priznanj, eno bronasto priznanje pa je
osvojila dijakinja ekonomskega programa. Na regijskem tekmovanju je dijakinja gimnazijskega
programa dosegla srebrno Cankarjevo priznanje.

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki
Mentorica: Breda Kramar, prof.
K pripravam na šolsko tekmovanje se je prijavilo več dijakinj in dijakov iz 3. in 4. letnikov, vendar je
k tekmovanju pristopilo le 13 dijakinj in dijakov. Letos smo za šolsko tekmovanje prebirali pesniško
zbirko jubilanta, zamejskega Slovenca Marka Kravosa, V kamen, v vodo in priporočeno dodatno
literaturo. Interpretirali smo veliko tematsko raznovrstnih pesmi iz te njegove zadnje zbirke. Uvrščeni
dijaki na regijsko tekmovanje so prebirali roman Maje Haderlap Angel pozabe. Uvrščena dijakinja na
državno tekmovanje pa ponovno obe deli skupaj. Za priprave in izvedbo tekmovanja sem porabila 9
ur za šolsko tekmovanje, za regijsko z Lucijo Selan in Špelo Zupančič še 5 ur, poleg tega sem z
nadzorom sodelovala na tekmovanju in popravila tekmovalne naloge, za državno pa še 6 ur
neposrednega dela s Špelo Zupančič. Njo sem peljala tudi na predstavo v Malo dramo po
istoimenskem romanu in seveda na tekmovanje.
Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje; na šolskem in regijskem sem, kot že rečeno, tudi
ocenjevala. Dijaki so dosegli 5 bronastih, 2 srebrni in 1 zlato Cankarjevo priznanje.
Tečaj slovenščine za tujce
Vodja tečaja: Breda Kramar, prof.
Z dijakinjo 1. d – Fatmo Ljubijankić, ki se je iz Bosne in Hercegovine brez znanja slovenščine vpisala
v 1. letnik EKO, sem opravila 35 ur začetnega tečaja slovenščine. Delali sva individualno po učbeniku
A, B, C … 1, 2, 3, GREMO in ga predelali. Dodatno sem jo vzpodbujala k poslušanju radia in TV, k
branju časopisja in revij. Uspešno je osvojila osnove slovenskega jezika in se dobro vključila v učni
proces.
Za goste iz pobratene občine iz Nemčije sem pripravila delavnico slovenskega jezika, ki sem jo
izvedla 24. 5. 2014, in sicer 2 uri. Udeležencev je bilo okoli 60, pripravila pa sem jim tudi slovenskonemško zgibanko s sporazumevalnimi vzorci in zanimivostmi v jeziku. Odziv in sodelovanje v sami
delavnici sta bila izvrstna.
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POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV TUJIH JEZIKOV
Vodja aktiva: Maja Zajc Kalar
Članice aktiva so naslednje profesorice: Jasmina Balaban, Sonja Gale, Marija Majzelj Oven,
Irena Mori, Marjeta Pogačar in Mojca Saje Kušar
Realizacija nalog
Na začetku šolskega leta smo članice aktiva uskladile in dopolnile učne načrte, zlasti z uresničevanjem
razvojnih ciljev pri pouku tujega jezika, to je z razvijanjem in krepitvijo socialne in državljanske
kompetence. Skozi celo leto je aktiv skrbel za naročilo ustrezne literature, tako za dijake kot za
učitelje, članice aktiva so se udeleževale strokovnih srečanj in seminarjev po lastni presoji oz. glede na
potrebe izvajanja pouka in mature.
Izobraževanja
V okviru stalnega strokovnega izobraževanja sta se Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar že avgusta
udeležili Usposabljanja za srednješolske učitelje angleščine v organizaciji Zavoda za Šolstvo RS.
Sodelovali sta tudi na seminarjih Zavoda za šolstvo v okviru prenove gimnazijskega programa in pri
pripravi gradiva Zavoda za šolstvo RS z naslovom Izzivi razvijanja in vrednotenja znanja v
gimnazijski praksi – angleščina.
Delavnica ob Evropskem dnevu jezikov
V septembru - 26. 9. 2014 - sta profesorici Mojca Saje Kušar in Maja Zajc Kalar pripravili delavnico
ob Evropskem dnevu jezikov na temo ''Proverbs - pregovori'' in k sodelovanju povabili učence OŠ
Stična z učiteljico. V parih dijak – učenec so dopolnjevali pregovore. V skupini 3. a/3. b je profesorica
Marjeta Pogačar izvedla kviz o položaju jezikov, še posebej francoskega, v Evropski uniji. Profesorica
Irena Mori je pouk v 1. a ta dan posvetila pregovorom, zlasti tistim, ki jih poznamo tako v slovenskem
kot angleškem jeziku. Dijaki so dopolnjevali nepopolne pregovore, jih prevajali, povezovali slike s
pregovori, na koncu pa so se morali še sami preizkusiti v risanju pregovorov. V oddelku 3. d pa so se
dijaki osredotočili na ustaljene besedne fraze v angleščini in jim poiskali ustrezne fraze v maternem
jeziku.
Delavnica za osnovnošolce
Med jesenskimi počitnicami - 28. 10. 2013 - sta profesorici Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar
izvedli delavnico za osnovnošolce ''Nazca Lines'' skupaj z akademsko kiparko Anjo Šmajdek.
Gledališki krožek v angleškem jeziku
V decembru - 4. 12. 2014 - je profesorica Maja Zajc Kalar z gledališkim krožkom v angleškem jeziku
sodelovala na dnevu odprtih vrat. Člani gledališkega krožka so se osnovnošolcem in gostom
predstavili z angleško igro ''The Rainy Afternoon'.
Šolsko tekmovanje iz nemščine
V januarju - 9. 1. 2014 - je profesorica Maja Zajc Kalar izvedla in organizirala šolsko tekmovanje iz
nemščine za drugi letnik v okviru državnega tekmovanju Društva učiteljev nemškega jezika.
Sodelovali so: Nika Latin in Lucija Selan, dijakinji 3. d - nemščina kot drugi tuji jezik. Urška Popovič
in Klara Groznik, 2. b - nemščina kot drugi tuji jezik. Betka Krampelj, Jošt Dolinšek, Jan Zaletel, vsi
dijaki 2. a – nemščina kot drugi tuji jezik, mentorica profesorica Marija Majzelj Oven.
Nika Latin je prejela bronasto priznanje na šolskem nivoju, Urška Popovič tudi bronasto
priznanje in uvrstitev na državno ekmovanje iz nemščine, ki je bilo 12. februarja 2014 v Mariboru na
Gimnaziji Antona Martina Slomška, in dosegla srebrno priznanje.
Tekmovanje iz angleščine
V januarju - 13. 1. 2014 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje iz angleškega jezika. Mentorici in
ocenjevalki sta bili profesorici Irena Mori in Maja Zajc Kalar. Rezultati so sledeči:
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1. LETNIK GIMNAZIJA
1. MAJA BOŠNJAKOVIĆ, 1. A
2. SARA SEVER, 1. B
3. DARIJO LAZIĆ. 1. A

1. LETNIK EKONOMSKI TEHNIK
1. DAVID ŠIRCELJ, 1. D
2. JAN MIKLIČ, 1. D
3. MATIC RETAR, 1. D

2 . LETNIK GIMNAZIJA IN EKONOMSKI
TEHNIK
1. MARUŠA BLATNIK, 2. D
2. KLARA GROZNIK, 2. B
3. TIBOR J. JUHART, 2. B

3. LETNIK GIMNAZIJA TJ 1
1. KATARINA PETRA VAN MIDDEN, 3. A
2. EMA BOŠNJAKOVIĆ, 3. B
3. TANJA ADAMLJE, 3. A

3. LETNIK GIMNAZIJA TJ2
1. MANCA PIRC, 3. B
2. SONJA MIKLAVČIČ, 3. B

3. LETNIK - EKONOMSKI TEHNIK
1. NIKA LATIN, 3. D
2. KATARINA MAKOVEC, 3. D
3. NEJC ŠPOLARIČ, 3. D

Regijskega tekmovanja na Kmetijski šoli in biotehniški gimnaziji Grm Novo mesto so se 10. 2. 2014
udeležile dijakinje: Tanja Adamlje in Katarina Petra van Midden iz 3. a, Ema Bošnjaković, 3. b in
Nika Latin, 3. d. Spremljala jih je so – mentorica in ocenjevalka profesorica Irena Mori.
Strokovna ekskurzija v Veliko Britanijo
Od 26. do 29. marca 2014 je skupina dijakov pod vodstvom profesoric Irene Mori, Mojce Saje Kušar
in Maje Zajc Kalar izvedla strokovno ekskurzijo v Veliko Britanijo, ki se je je udeležilo 33 dijakov.
Dijaki so si poleg glavnega mesta ogledali tudi Stratford - upon - Avon in univerzitetno mesto
Cambridge, pa tudi grad Warwick.
Natečaj za najboljši haiku
Mojca Saje Kušar in Maja Zajc Kalar sta bili mentorici dijakom tretjega in četrtega letnika, ki so
sodelovali v natečaju za najboljši haiku (Gimnazija Vič) v angleškem, španskem in nemškem jeziku.
Jurčičev memorial
Pod mentorstvom Mojce Saje Kušar in Maje Zajc Kalar je od novembra 2013 do marca 2014 potekal
8. Jurčičev memorial, ki se je zaključil 4. 3. 2014 s prireditvijo ob dnevu šole.
Ljubljana v tujih jezikih
V juniju - 9. junija 2014 - so dijaki drugega letnika gimnazije izvedli projekt ''Ljubljana v tujih
jezikih'' pod mentorstvom profesoric Marjete Pogačar, Irene Mori, Mojce Saje Kušar in Maje Zajc
Kalar. Ogledali smo si znamenitosti Ljubljane v skupinah po posameznih jezikih: angleščina,
nemščina, španščina in francoščina. Vsak dijak se je predhodno pripravil in ostalim udeležencem v
skupini predstavil določeno znamenitost na različnih lokacijah v starem mestnem jedru: Kongresni trg,
Trg francoske revolucije, Stolnico, Mestni trg, Prešernov trg. Nekatere skupine so se povzpele tudi na
Ljubljanski grad in si ga ogledale.
Mednarodna izmenjava
Profesorica Marija Majzelj Oven je spremljala dijake na izmenjavi s partnersko šolo Hirschaid.
Krožek ruščine
Profesorica Irena Mori je izvajala krožek ruščine.
V šolskem letu 2013/2014 je fakultativni pouk ruščine obiskovalo 12 dijakov iz programa gimnazije,
zaradi težav z urnikom pa smo realizirali le 36 ur.
Jezikovna priprava za projekt Leonardo da Vinci 2014
Profesorica Irena Mori je izvajala tudi jezikovno pripravo za dijake 3. d pred odhodom na praktično
delo v Italijo in na Madžarsko.
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Jezikovne priprave v angleščini smo izvedli od 6. 5. 2014 do 28. 5. 2014, udeležilo pa se jih je 12
dijakov 3. d-oddelka. Ure so bile namenjene ponovitvi in utrjevanju osnovnega besedišča ter tem, ki
naj bi bile dijakom v pomoč pri opravljanju delovne prakse v Italiji in na Madžarskem: predstavljanje,
pozdravljanje, telefoniranje, muzeji, turistične agencije, trgovine … Poleg tega so dijaki izvedeli nekaj
osnovnih dejstev o obeh državah, skupaj pa smo pregledali ocenjevalne obrazce ter
informacije/navodila, ki so jih poslali tuji mentorji. Dijaki so aktivno sodelovali v pogovoru in reševali
učne liste.
Tekmovanje v bralni znački iz španščine (Epi Lectura)
Profesorica Mojca Saje Kušar je izvedla tekmovanje v bralni znački iz španščine.
V šolskem letu 2013 /14 je pri španski bralni znački sodelovalo 14 dijakov 2. letnika in 21 dijakov 3.
letnika.
Priprave na pisanje testa smo izvajali v razredu med rednimi urami španščine.
Dosegli smo naslednje rezultate:
2. letnik:
* 2 zlati priznanji (Lara Godnjavec, Tjaša Mehle)
* 4 srebrna priznanja
* 8 priznanj za sodelovanje
3. letnik:
* 1 zlato priznanje (Anja Šinkovec)
* 15 srebrnih priznanj
* 5 priznanj za sodelovanje
Tekmovanje v angleški bralni znački (Epi Reading Badge 2014)
Profesorica Irena Mori je izvedla tekmovanje v bralni znački iz angleščine.
Tekmovanje iz angleške bralne značke je potekalo 14. 3. 2014, sodelovalo pa je 10 dijakinj prvega in
tretjega letnika gimnazije. Maja Bošnjaković je osvojila zlato priznanje, vse ostale udeleženke pa
srebrno.
Rezultati:
1. letnik (1. A)
Maja Bošnjaković
ZLATO PRIZNANJE
Sara Adamlje
SREBRNO PRIZNANJE
Ajda Kenda
SREBRNO PRIZNANJE
3. letnik (3. B)
Ema Bošnjaković
SREBRNO PRIZNANJE
Aleksandra Erjavec
SREBRNO PRIZNANJE
Polona Lindič
SREBRNO PRIZNANJE
Maša Rački
SREBRNO PRIZNANJE
Anja Sever
SREBRNO PRIZNANJE
Anja Šinkovec
SREBRNO PRIZNANJE
Špela Zupančič
SREBRNO PRIZNANJE
Nemška bralna značka »Pfiffikus«
Profesorica Marija Majzelj Oven je izvedla tekmovanje v nemški bralni znački
Na bralnem tekmovanju, ki je potekalo 12. 3. 2014 na SŠJJ, je sodelovalo 23 dijakov. Prebrali so dve
knjigi: Timo darf nicht sterben (Timo ne sme umreti) in Ziel: Karminia (Cilj:Karminia).
Pred tekmovanjem sem izvedla dve uri priprav na tekmovanje. Pohvale Centra Oxford so prejeli vsi
sodelujoči dijaki, najboljši pa so dobili posebne nagrade in priznanja. Največ točk so dosegle Neja
Mele, Tanja Adamlje in Hana Mele. Poleg priznanj so se veselile tudi nagrade.
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POROČILO
VZGOJE

O

DELU

AKTIVA

UČITELJEV

ŠPORTNE

Vodja: Franci Pajk
Člana: Simon Bregar in Marina Strnad
Za ŠVK je bila zadolžena Marina Strnad.
Osnovni program in program izbirnih športov
V programu gimnazija smo za izvedbo programa izbirnih športov v oddelkih 2. a, 2. b, 3. a, 3. b ter 4.
a in 4. b uporabili sodoben pristop k učenju in poučevanju – timsko poučevanje, in sicer smo jim v 2.
ocenjevalnem obdobju ponudili na izbiro tri športe. Izbrati so si morali enega, v katerem so
izpopolnjevali, nadgrajevali oz. pridobivali novo znanje skozi celo konferenco po eno uro na teden v
skupini, ki je bila drugačna od skupine za osnovni program – narejena na podlagi ponujenih športov in
interesa dijakov. Evalvacija je pokazala, da je takšno delo tako za dijake kot učitelje bolj kakovostno,
zanimivo, pestro, inovativno, sproščujoče itd., zato bomo tak pristop uporabili tudi v naslednjem
šolskem letu.
Redni pouk smo izvedli po programu in dosegli visok odstotek realizacije. Posebnih težav pri pouku
športne vzgoje nismo imeli. V aktivu smo imeli letos na praksi dva študenta Fakultete za šport, ki sta
svoje delo dobro opravila in si pridobila dragocene izkušnje.
Rekreativni odmor
Organiziran je bil tudi v letošnjem šolskem letu med odmori v telovadnici, in sicer od oktobra do
maja od torka do četrtka (vsak dan je bil v telovadnici prvi oz. drugi odmor dežurni eden od
profesorjev športne vzgoje.
Projekti
V skladu s projektoma Posodobitev gimnazije in Prenova SSI in PTI ter drugimi že uveljavljenimi
projekti je aktiv učiteljev ŠVZ sodeloval pri:
-

-

-

-

timskem poučevanju GEO-ŠVZ v 1. letniku EKT na temo Orientacija na terenu (Franci Pajk);
projektu »Josip Jurčič in njegov čas« za 2. letnik gimnazije, v katerem smo sodelovali vsi učitelji
ŠVZ in ga izvedli 1. 3. 2014. Dijaki so prejeli tudi delovne liste - izvleček iz programa športnega
dne, didaktični plakat Hoja v gore in opis Jurčičeve poti.
projektu 3. letnika gimnazije »Gibanje? Z veseljem! Alkohol? Ne, hvala!«, kjer je bil nosilni
predmet prav športna vzgoja. Vodja projekta je bil letos Franci Pajk, v njem pa smo sodelovali vsi
učitelji ŠVZ.
projektu Plesne zveze Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport »Šolski plesni festival za
srednje šole«, in sicer je v projektu sodelovala plesna skupina latinskoameriških in standardnih
plesov pod mentorstvom Marije Majzelj-Oven ter skupina plesalk HIP-HOP-a.
13. 9. 2013 je bilo izvedeno Spoznavno popoldne za vse prve letnike na Gradišču nad Stično.
Sodelovali smo Franci Pajk, Marina Strnad in Simon Bregar.
12. maj 2014: Medpredmetno sodelovanje - POS-ŠVZ –rekreacija v podjetju - odbojka - Marina
Strnad.
Medpredmetna povezava SOC-ŠVZ - 16. in 19. 12. 2013 za 2. letnik gimnazijskih oddelkov:
Navijaške skupine kot dejavnik socializacije. Sodelovali vsi učitelji ŠVZ.
Medpredmetna in timska povezava Glasbena vzgoja-športna vzgoja - 27. 1., 29. 1. in 4. 2. 2014plesni projekt z naslovom »Koreografija sodobnih plesnih zvrsti«.

Tekmovanja
Vsa tekmovanja in doseženi rezultati v tem šolskem letu so zapisani v naslednji preglednici.
PODROČNO EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, Novo mesto, 1. 10.
2013, mentorja: Franci Pajk, Marina Strnad. DIJAKI: 8. mesto, DIJAKINJE: 4. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKE, Ivančna Gorica, 23. 1. 2014,
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mentor: Simon Bregar:7.-9. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKINJE, Novo mesto, 28. 1. 2014:
5. do 6. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKINJE, Novo mesto, 22. 11. 2013: 5-8. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA DIJAKE, Novo mesto, 10. 12. 2013, mentor: Franci
Pajk: 5.-6. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA DIJAKE, Krško, 23. 10. 2013, mentor: Franci
Pajk: 5.-7. mesto
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL - DP ZA SREDNJE ŠOLE, Maribor, 9. 5. 2014
- HIP-HOP, POP & LATINO - EKIPNO: 9. mesto (ekipo so sestavljale Špela Zupančič, Tina
Hočevar, Barbara Tekavec in Maša Rački
- PLESNI PARI: Eva Levstek & Matej Pekolj - 1. mesto, Nika Kavšek & Luka Hočevar - 2. mesto
ter Jaka Trilar in Špela Zupančič - 3. mesto (tako pri standardnih kot latinskoameriških plesih) ;
mentorica plesnim parom: Marija Majzelj-Oven.
Športni dnevi
V letošnjem šolskem letu smo realizirali naslednje športne dneve:
6. 9. 2013
1. letnik
Čateške toplice - plavanje ter vodne in obvodne
aktivnosti (Simon Bregar)
3. 10. 2013 4. a, b,
Bohinj – adrenalinski park, veslanje, jahanje, plezanje
4. f, d
(Franci Pajk, Marina Strnad)
1. 3. 2014
2., 3. letnik
Jurčičev pohod (Marina Strnad)
3. 6. 2014
Vsi letniki, razen
Športne igre in pohod (vsi učitelji ŠVZ)
zaključnih
Športne vsebine v programih
Avg./sept. 2013
Zaključni letnik
Okt. nov. 2013
Zaključni letnik
April 2014
3. letnik
gimnazije
September 2013
1. letniki

Maturantska ekskurzija
Vaje za mat. ples, mat. ples (plesna šola Urška)
Projekt »Alkohol ne, gibanje- da« (Aktiv ŠVZ)
Spoznavno popoldne (Simon Bregar, Franci Pajk, Marina
Strnad)

Poročilo o izvedbi krožkov, rekreacije in ostalih aktivnosti ŠŠD
V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke:
 mali nogomet dijaki - Simon Bregar, 15 ur
 mali nogomet dijakinje - Simon Bregar, 15 ur
 košarka dijaki - Franci Pajk, 10 ur
 odbojka vsi – Marina Strnad, 24 ur
Nekatere dejavnosti ŠŠD-ja pa so bile poleg dijakov namenjene tudi njihovim staršem: športna
rekreacija ob petkih zvečer - 60 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).
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PRIREDITVE, KROŽKI, EKSKURZIJE, OIV IN ID TER DRUGE
DEJAVNOSTI
Prireditve in proslave
Preglednica 15: Prireditve in proslave v š. l. 2013/14
DATUM ali
MESEC
20. december 2013

NAZIV
PRIREDITVE
Božično - novoletna
prireditev
Srečajnica

Maja Zajc Kalar

7. februar 2014

Proslava ob
kulturnem prazniku

Breda Kramar,
Vesna Celarc

1. marec 2014

Sodelovanje na
osrednji prireditvi ob
Jurčičevem pohodu
Jurčičev memorial

Vesna Celarc

6. marec 2014
4. april 2014
10. april 2014
26. maj 2014

29. maj 2014
24. junij 2014
7. julij 2014
14.julij 2014

Maturantski ples
Plesni spektakel
Ples skozi življenje
Slovo maturantov

Letni koncert pevskih
zborov
Prireditev ob
zaključku pouka in
dnevu državnosti
Prireditev ob podelitvi
spričeval poklicne
mature
Prireditev ob podelitvi
spričeval splošne
mature

NOSILEC/-CI

SODELUJOČI
UČITELJI

PROSTOR/KRAJ
PRIREDITVE
v avli šole
Opomba: za vse
zaposlene in bivše
sodelavce

Mojca Saje Kušar,
Maja Zajc Kalar
Marjeta Godec

razredniki

v avli šole,
v CŠOD Tolmin
(2. a, b)
na Muljavi

Anja Šmajdek

v avli šole
Gospodarsko
razstavišče
Ljubljana
v športni dvorani
OŠ
v avli šole

Marija Majzelj
Oven
Irena Mori,
Dragica Volf
Stariha, Anton
Brčan
Milan Jevnikar

v avli šole

Vesna Celarc

v avli šole

Anton Brčan, Irena
Mori

v avli šole

Dragica Volf
Stariha, Vesna
Celarc

v avli šole

Koordinatorica za kulturne dejavnosti
Vesna Celarc, prof.
Dan odprtih vrat
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je v sredo, 4. 12. 2013, na stežaj odprla svoja vrata. Od
8.00 do 11.00 smo gostili devetošolce Osnovne šole Stična s podružnico Višnja Gora in nato od 11.00
do 13.30 še učence OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Mirne, Trebnja, Velikega Gabra iz OŠ L.
Adamiča Grosuplje, iz OŠ Brinje ter iz Žužemberka. Iz Vidma–Dobrepolja, Šentruperta in Škofljice
letos nismo imeli obiskovalcev.
Vsem našim gostom, razen sosedom, smo organizirali brezplačni prevoz, vsem pa smo ponudili tudi
skromno malico. Osrednji namen Dneva odprtih vrat pa je seveda bil, da bi devetošolcem iz okoliških
osnovnih šol pokazali nekaj zanimivih izsekov iz našega vsakodnevnega šolskega utripa na gimnaziji
in ekonomski šoli.
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Pokazali smo jim, da je življenje na šoli kljub mnogim zahtevam, ki jih šola prinaša dijakom, lahko
prijetno, zanimivo, predvsem pa zelo raznoliko.
Za obe skupini smo izvedli NASLEDNJI PROGRAM:
1. Pozdrav ravnatelja in kratki predstavitvi obeh programov, gimnazije in ekonomskega tehnika,
predstavitev dveh dramskih krožkov, angleškega in slovenskega, ter debatnega kluba. Poudarili
smo naše posebnosti, prednosti in uspehe ter raznoliko ustvarjalnost naših dijakov.
2. Kako se kalijo mladi ekonomisti in postajajo uspešni podjetniki? Na to vprašanje so gostom
ponudili odgovor dijaki in profesorji ekonomske usmeritve.
3. Naravoslovje je lahko prav zanimivo, sploh pa ni težko …
Izvedli smo predstavitve Geogebre, matematične računalniške konstrukcijske delavnice. Naši
gostje so se pridružili dijakom pri meritvah pri fiziki. Pri biološki vaji so spoznali, kako sta med
seboj povezana vonj in okus. Pri kemiji pa smo z obiskovalci in našimi dijaki izvajali zanimive
eksperimente.
Po malici, ob slovesu, smo se dogovorili za nova srečanja, najmanj na informativnem dnevu v
februarju …
Milan Jevnikar, prof.
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
K izvedbi programa za šolsko proslavo ob kulturnem prazniku sem povabila vse razredne skupnosti.
Po več vzpodbudah so dijaki s pomočjo razrednikov res zgledno pristopili k oblikovanju prireditve in
nekatere točke so bile ustvarjalni dosežki. Pohvalim pa lahko stopnjevano resnost in trud vsake
razredne skupnosti za izvedbo programa, ki je bila 7. 2. 2014.
Breda Kramar, prof.
Dijaki 2. a- in 2. b-oddelka so bili v tednu med 4. in 7. februarjem 2014 v CŠOD Tolmin, zato smo
proslavo ob kulturnem prazniku pripravili v Tolminu. Sodelovali so posamezniki ter različne vokalne
in glasbene skupine, sestavljene prav za to priložnost. Pela je skupina dijakov iz 2. a, deklamirale so
Eva Zupančič, Veronika Gale in Nika Vidic, na harmoniko ali kitaro pa so igrali Tamara Butala, Rok
Ahačevčič in Tibor Juhart.
Vesna Celarc, prof.
Poročilo o sodelovanju na osrednji prireditvi ob Jurčičevem pohodu
V soboto, 1. marca 2014, je potekal pohod po Jurčičevi poti. Na osrednji prireditvi je pod vodstvom
zborovodje Luke Posavca sodelovala skupina Estrela z dvema narodnima pesmima, Tamara Butala pa
je na harmoniko ravno tako zaigrala dve pesmi.
Vesna Celarc, prof.
Jurčičev memorial
Jurčičev memorial je literarni in likovni natečaj, ki se ga že vrsto let udeležujejo dijaki tretjih in četrtih
letnikov iz vse Slovenije. V literarnem delu smo v Evropskem letu državljanskih pravic izzvali mlade
literarne in angleško navdahnjene pisce z naslovom ''Money is a good servant, but a bad master.''
Evropski parlament je leto 2013 določil za leto poudarjenega zavedanja človekovih pravic v Evropski
uniji. Razkroj moralnih vrednot, bogatenje posameznika in teptanje človeškega dostojanstva
najmanjših, najbolj ranljivih v družbi 21. stoletja - tako nepredstavljivo, povsem podobno razmišljanju
Josipa Jurčiča, katerega junak Kozma - neveden in ubog pastir - iznenada obogati. Nepričakovano
bogastvo preprostega moža spremeni, mu pokaže vabljivi sij sveta denarja in nadutosti, pa tudi
osamljenosti in končno - hrepenenja po nekem drugem, skromnejšem času ...
Sodelovalo je 81 dijakov iz različnih srednjih šol Slovenije.
3. mesto - Špela Pavšek, dijakinja 3. a oddelka SŠ Josipa Jurčiča, mentorica Maja Zajc Kalar, prof.
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2. mesto - Miša Muhič, dijakinja 3. a oddelka Šolskega centra Novo mesto Srednje zdravstvene in
kemijske šole Novo mesto - mentorica Barbara Cesar, prof.
1. mesto - Sabina Černe, dijakinja 4. a oddelka SŠ za gastronomijo in turizem Novo mesto, mentorica
Silvija Zupančič, prof.
S svojimi literarnimi izdelki so sodelovali dijaki šol, ki so se odzvale na razpis natečaja v oktobru
2013.
 Srednja šola za gastronomijo in turizem Novo mesto
 Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje
 Šolski center Srečka Kosovela Sežana
 Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola
 Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Mentorici sta pripravili in izvedli prireditev ob dnevu šole, ki so jo pod njunim mentorstvom
oblikovali dijaki naše šole in se predstavili z angleškima uprizoritvama ''The Rainy Afternoon'' in ''The
Children's Hour''.
Mojca Saje Kušar, prof. in
Maja Zajc Kalar, prof.
Plesna predstava »Ples skozi življenje«
V nabito polni športni dvorani OŠ Stična se je v četrtek, 10. april 2014, odvijal plesni spektakel
PLES SKOZI ŽIVLJENJE, na katerem so se predstavili zdajšnji in nekdanji plesalci krožka latinskoameriških in standardih plesov, ki deluje na Srednji šoli Josipa Jurčiča že vrsto let. Prireditev so
soustvarili tudi številni plesni in glasbeni gostje.
Obiskovalce je pozdravila voditeljica plesne predstave, dijakinja Tanja Adamlje, za tem pa še ravnatelj
SŠ - gospod Milan Jevnikar. Na plesnem parketu so se najprej zavrteli najmlajši plesalci, ki so publiko
s svojo prisrčnostjo popeljali okrog sveta in ji pričarali fokstrot in ča-ča.
V soju odrskih luči so blesteli sedanji plesni pari: Matej Pekolj in Eva Levstek, Luka Hočevar in Nika
Kavšek, Jaka Trilar in Špela Zupančič. Pridružili so se jim nekdanji dijaki SŠJJ: Matija Omejec in
Petra Kavšek, Blaž Mohorčič in Neža Trpin, Aljaž Levstek in Jerneja Filipič. Ponovno združeni so
obiskovalcem pričarali obdobje mladostne razposajenosti s
tehno-svingom, ča-ča-jem,
temperamentnim džajvom in sambo, obdobje pomembnih odločitev in aktivna srednja leta pa so bili
zaznamovani s standardnimi plesi: angleškim in dunajskim valček ter fokstrotom. Niti zapeljiva salsa
in rumba nista manjkali. Na žalost pa je poškodba onemogočila sodelovanje v predstavi Davidu
Kastelecu in Niki Markelj. Predstavile so se tudi plesalke hip-hopa: Maša Rački, Špela Zupančič,
Barbara Tekavec, Tina Hočevar. Prava popestritev so bile kan-kan plesalke, publiko je ogrel disko
ples in nekoč zelo popularen tvist, posebej udaren pa je bil ples s stoli. Pri omenjenih plesih so
sodelovali tudi ostali plesalci in dijaki naše šole: Sara Koščak, Marija Omejec, Ajda Kenda, Hana
Mele, Neja Mele, Mark Lesjak, Nina Vencelj.
Na prireditvi so se predstavile tudi brhke Trebanjske mažorete ter sedem plesnih parov klubske stopnje
Plesne šole Bolero iz Ljubljane. Plesna para nekdanjih dijakov, ki sedaj uspešno nadaljujeta svojo
plesno pot , sta se nam predstavila kot solista. Blaž Mohorčič in Neža Trpin sta z vsem svojim žarom
zaplesala venček standardnih plesov, Matija Omejec in Petra Kavšek pa sta s svojo čutno rumbo pri
obiskovalcih povzročila hitrejše bitje srca, njun džajv pa si bomo še posebej zapomnil, saj je spravil v
smeh slehernega obiskovalca prireditve.
Plesni spektakel pa ni bil le v znamenju plesa. Poseben čar so mu dodali mojstrica na citrah Eva
Medved, pevca Eva Kovačič in Peter Pirc ter srednješolska dekliška vokalna zasedba Estrella z
umetniškim vodjem Lukom Posavcem.
Čudovito plesno zgodbo je povezovala voditeljica Tanja Adamlje.
Z muzikalom PLES SKOZI ŽIVLJENJE so dijaki dokazali, da lahko uresničijo vse svoje ideje in
sanje s skupnimi močmi, z veliko vaje, truda, predvsem pa veselja in vztrajnosti. Preplesati življenje
je želja mnogih, vsak dan znova. Da je življenje s plesom lažje in lepše, so ugotavljali dijaki prvih,
tretjih in četrtih letnikov v družbi nekdanjih plesnih legend šole. Morda si ravno zato želijo v jeseni
plesni spektakel ponoviti.
Mentorica plesne dejavnosti:
Marija Majzelj Oven, prof.
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Letni koncert zborov Srednje šole Josipa Jurčiča
Na Srednji šoli Josipa Jurčiča je v šolskem letu 2013/14 deloval mešani pevski zbor, priložnostno pa
tudi dekliški zbor. Zbora je vodil ravnatelj Milan Jevnikar. S svojim petjem pevci obogatijo vse šolske
prireditve. Mešani zbor se je udeležil občinske revije za odrasle pevske zbore in tudi Tabora pevskih
zborov v Šentvidu pri Stični.
V maju smo že četrtič pripravili letni koncert ob zaključku sezone, in sicer v sredo, 28. maja. Ob
šopkih travniškega cvetja in veliki vnemi nastopajočih smo bili priče zelo prijetnemu večeru, ki so ga
oblikovali ob mešanem pevskem zboru še dekliški zbor ter štirje instrumentalisti: harmonikar Matej
Pekolj iz 4. b, pianista Luka Posavec, 2. a, gostja-violinistka Ana Eržen in violinstka Tina Žerovnik iz
4. b ter sopranistka Lana Mak. Koncert je na sproščen in izviren način povezovala dijakinja 3. b
Špela Zupančič po scenariju, ki ga je oblikoval Milan Jevnikar.
Izvedli smo 19 zborovskih pesmi, predvsem ljudskih z ljubezensko tematiko, nekaj domovinskih,
nekaj resnih, nekaj hudomušnih, vse pa povezane z dvema instrumentalnima vložkoma v usklajen,
ubran in vsebinsko bogat koncert. Nastop mladih pevcev in instrumentalistov je izžareval tisto
svojevrstno energijo mladosti in navdušenja, ki ju ni mogoče ponarediti. Fantje in dekleta, ki so res z
veseljem hodili na vaje, prepevali na šolskih prireditvah, so uživali in se razdajali tudi na tem
celovečernem koncertu! Da jih druži še nekaj več, priča tudi dejstvo, da je nastopilo tudi 5 maturantk
in maturantov, čeprav so se njihovi sošolci že resno pripravljali na maturo.
Koncert je bil zelo lepo obiskan, saj je bila dvorana polna. To je pevcem dalo še posebno vzpodbudo.
Po koncertu smo se nastopajoči in obiskovalci še dolgo prijateljsko družili in klepetali. Lep in bogat
večer je bil to! Letni koncert postaja naša žlahtna majska tradicija.
Milan Jevnikar, prof.
Slovo maturantov
V maju so se od srednje šole poslovili dijaki generacije 2013/2014: 4. a, 4. b, 4. d in 4. f. Dijakinja
Špela Zupančič se je v imenu vseh dijakov zahvalila ravnatelju, razrednikom, vsem učiteljem in
delavcem šole za njihov trud. Po podelitvi spričeval odličnjakom ter zlatih priznanj za izjemne
dosežke na tekmovanjih je sledila skupna točka vseh zaključnih letnikov, prireditev pa se je zaključila
z zabavnimi igricami ter predajo ključa oddelku 3. a.
Zaradi slabega vremena je letos odpadla tradicionalna maturantska četvorka v Ivančni Gorici.
Irena Mori, prof.
Prireditev ob zaključku pouka in dnevu državnosti
V torek, 24. junija 2014, je bila prireditev ob dnevu državnosti in podelitvi spričeval dijakom 1., 2. in
3. letnika. Po himni pevskega zbora šole pod vodstvom prof. Milana Jevnikarja sta o pomenu
državnega praznika govorili dijakinji 3. a-oddelka Katarina van Midden in Tanja Adamlje. Ob koncu
šolskega leta je spregovoril ravnatelj, podelili so tudi Jurčičeve nagrade in priznanja ter pohvale
odličnim dijakom vseh treh letnikov obeh usmeritev. V kulturnem delu so sodelovale Maša Zajec,
Nika Vidic in vokalna skupina Estrella. Program je povezovala dijakinja 2. a-oddelka Elza Rebol.
Vesna Celarc, prof.
Podelitev spričeval poklicne mature
Dijakinjam in dijakom programa ekonomski tehnik smo v ponedeljek, 7. 7. 2014, podelili spričevala
poklicne mature. Prireditev sta pripravila razrednika zaključnih letnikov Anton Brčan in Irena Mori.
Na njej so sodelovali dijaki Rok Ahačevčič, Tamara Butala, Ana Omejec, Luka Posavec in Nika
Vidic.
Ravnatelj Milan Jevnikar je po slavnostnem nagovoru maturantov skupaj z Ireno Mori, predsednico
Sveta šole, in predsednico Komisije za podelitev Jurčičevih priznanj in nagrad, Majo Zajc Kalar,
podelil Jurčičeva priznanja in nagrade. Maturantka Eva Zupančič pa se je v imenu maturantov
zahvalila vsem profesorjem.
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Po končani prireditvi so se dijaki pred dokončnim slovesom od naše šole s svojimi profesorji še
zadnjič zadržali na prijetnem klepetu in pogostitvi.
Tajnica ŠMK za PM:
Dragica Eržen, dipl. upr. org.
Podelitev spričeval splošne mature
V ponedeljek, 14. julija 2014, je bila slovesna podelitev spričeval maturantom splošne mature. Na
začetku je ravnatelj Milan Jevnikar predstavil potek in rezultate mature, nato pa je sledila slovesna
podelitev spričeval ter Jurčičevih nagrad in priznanj. V kulturnem delu je sodeloval maturant Matej
Pekolj, ki je vsa štiri leta šolanja sodeloval na različnih proslavah in prireditvah na šoli in izven nje,
program pa sta povezovali Špela Zupančič in Barbara Tekavec, dijakinji 3. b-oddelka.
Vesna Celarc, prof.

Krožki
Poročilo o delu plesne skupine latinskoameriških in standardnih plesov
Skupina je štela 11 članov, treningi so potekali dvakrat tedensko, pred nastopi in predstavo pa tudi
večkrat na teden. Realiziranih je bilo ogromno število ur. Ker je bilo težko uskladiti vse obveznosti,
so dijaki samoiniciativno vadili tudi izven dogovorjenega termina. Še zlasti so se angažirali pred
državnim tekmovanjem v šolskem plesnem festivalu in za predstavo Ples skozi življenje, ki je bila
uprizorjena 10. aprila 2014. Poročilo o predstavi je zapisano posebej.
Izmed vseh plesalcev in plesalk so največ nastopali Matej Pekolj in Eva Levstek, Luka Hočevar in
Nika Kavšek ter Jaka Trilar in Špela Zupančič. Popestrili so šolske in na povabilo tudi izvenšolske
prireditve.
Zadnjih osem let zapored dosegajo plesalci plesne skupine latinskoameriških in standardnih plesov
SŠJJ več kot odlične rezultate tudi na državnem tekmovanju ŠPF-ja, ki ga organizira Plesna zveza
Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport in Zavodom Planica.
9. maja sta v Mariboru osvojila prvo mesto Matej Pekolj in Eva Levstek in tako postala državna
prvaka in naj plesni par. Na drugo najvišjo stopničko sta se povzpela Luka Hočevar in Nika Kavšek,
tretja sta bila Jaka Trilar in Špela Zupančič. Vsi so dobili zlata priznanja, medalje in pokale.
Ples je lep, atraktiven, tudi fizično zelo naporen šport, pravijo člani plesne skupine. Gibanje v ritmu
pripomore k boljšemu in hitrejšemu mišljenju, koordinaciji, drži, moči in hitrosti, pomaga jim
oblikovati pozitivno samopodobo, dviga samozavest. Tega se dijaki in dijakinje morda niti ne
zavedajo. Njim je pomembno, da se družijo, nastopajo in tekmujejo. So tudi bolj vedri in v odlični
telesni kondiciji. Torej, kar nekaj razlogov, da so bili stalni gostje plesne učilnice.
Mentorica plesne dejavnosti:
Marija Majzelj Oven, prof.
Šolsko glasilo Iskrice
V šolskem letu 2013/2014 smo izdali dve številki Iskric, ena je bila namenjena diseminaciji projekta
Leonardo da Vinci, druga pa je bila redna številka.
Pri rednih izdajah so aktivno kot članice uredništva sodelovale skupno 4 dijakinje. Seveda je bilo
število drugih sodelujočih in pišočih še veliko večje, svoje so prispevali tudi učitelji in lektorice za
slovenščino in tuje jezike. Lotevali smo se tako aktualnih tem, intervjujev, poročanj kot literarnih
prispevkov, pristavili pa tudi kakšno zanimivost. Prva številka je bila izdana v novembru 2013, druga
pa aprila 2014.
Članice našega uredništva so se udeležile tudi novinarske delavnice Klasja.
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Prijavili smo se tudi na občinski razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje glasila, da bi bilo v letu
2014 financiranje lažje.

Igor Gruden, mentor
Debatni klub
V šolskem letu 2013/14 sva debatni klub na šoli vodili Maruša Potokar in Vesna Celarc. V njem so
sodelovali dijaki gimnazijskega programa od 1. do 4. letnika, skupaj 18. Srečevali smo se ob torkih 7.
šolsko uro, pred tekmovanji in turnirji tudi 8. in 9. uro, in ob četrtkih.
Potem, ko sva obiskali seminar, sva v klubu predstavili najprej teorijo debate (sestava, argument,
zgradba argumenta, podpora, vrednota …), nato pa so dijaki debatirali, najprej kratki, nato pa še dolgi
format.
Tekmovanja in turnirji:
- v Ljubljani 12. oktobra 2013: Katarina van Midden, Špela Zupančič in Barbara Tekavec so dosegle
1. mesto, Katarina van Midden je bila 1. govorka turnirja,
- v Litiji 9. novembra 2013: Blaž Potočnik, Špela Zupančič in Barbara Tekavec so osvojili 2. mesto,
Špela Zupančič je bila 3., Barbara Tekavec pa 10. govorka turnirja,
- v Lendavi 7. decembra 2013: Katarina van Midden, Špela Zupančič in Barbara Tekavec so dosegle
3. mesto,
- v Ljubljani na škofijski gimnaziji 25. januarja 2014: Katarina van Midden, Špela Zupančič in
Barbara Tekavec ter Blaž Potočnik, Nika Vidic in Tamara Butala,
- državnega debatnega turnirja na Ravnah so se 28. in 29. marca 2014 udeležile tri ekipe (Ivančna A
– Katarina van Midden, Špela Zupančič, Barbara Tekavec, Ivančna B – Blaž Potočnik, Nika Vidic,
Tamara Butala, Ivančna C – Tina Zavodnik, Sara Koščak, Pia Jakše), med vsemi ekipami so se
uvrstili na sredino.
Nika Vidic, Tamara Butala in Blaž Potočnik so 6. decembra 2013 sodelovali v TV-oddaji Dobra ura z
Akijem, Katarina van Midden, Špela Zupančič in Barbara Tekavec pa 18. decembra 2013 v radijski
oddaji Gymnasium proti Srednji šoli Antona Aškerca Ljubljana.
Od 12. do 15. novembra 2013 so bili debaterji Katarina van Midden, Špela Zupančič, Barbara
Tekavec, Blaž Potočnik in Matej Pekolj v okviru Evrošole v Strasbourgu v Evropskem parlamentu.
3. decembra 2013 so debaterji Katarina van Midden, Špela Zupančič, Barbara Tekavec, Blaž Potočnik,
Tamara Butala, Nika Vidic, Karin Kukenberger in Tina Zavodnik sodelovali na dnevu odprtih vrat z
debato Srednja šola Josipa Jurčiča je prava izbira.
Na informativnem dnevu, v petek, 14. februarja, in v soboto, 15. februarja, so Karin Kukenberger,
Sara Jurčič, Sara Koščak in Tina Zavodnik za osnovnošolce in njihove starše debatirale v kratkem
formatu. Trditev se je glasila Valentinovo bi moralo biti za dijake EU prost dan. Obenem je bila to
javna debata.
V petek, 14. februarja 2014, je imel 3. b-oddelek 6-urno delavnico, v kateri so spoznavali delovanje
Evropske unije in iskali učinkovit napis za cigaretne škatlice, ki bi kadilce odvračal od kajenja.
Delavnico je vodil zavod Pina iz Kopra. Za izdelani predlog so bili dijaki pohvaljeni.
Maruša Potokar, prof. in
Vesna Celarc, prof.
Literarna delavnica
V literarni delavnici je letos sodelovalo 14 dijakov in dijakinj. Večinoma je potekala v elektronski
obliki. Pisali so predvsem pesmi, za natečaj Bližina misli pa tudi prozo. S posameznimi dijaki sem se
srečevala predvsem pred oddajo pesmi na natečaj, da smo skupaj iskali boljše in učinkovitejše
”poetične rešitve”. Poleg Bližine misli smo sodelovali še na naslednjih literarnih natečajih: Devinski
grad (mednarodni literarni natečaj, Trst), Prva ljubezen (Univerza v Novi Gorici), Mlada Vilenica
2014 (mednarodni natečaj, jama Vilenica), in Naj pesem ETV. Za svoje pesmi, za sodelovanje in
izvirnost, so dijaki prejeli tudi pohvale in priznanja.
Majda Simonič, prof.
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Šolski radio
Šolski radio je deloval prvo polovico leta 2013/2014 med obema odmoroma za malico. Ekipa šolskega
radia je bila sestavljena iz dveh manjših ekip dijakov 2. in 3. letnika. Sodelujoči dijaki so bili
odgovorni, prizadevni, samoiniciativni in vestni.
Vsakodnevno predvajanje komercialne glasbe in glasbenih želja je med dijaki naletelo na ugoden
odmev. Delno smo lahko upoštevali glasbene želje. Govornih prispevkov ni bilo. Šolski radio bo v
prihodnjem letu zaživel z novo vsebino.
Maja Zajc Kalar, prof.
Dramska skupina v angleškem jeziku
Dramski krožek je v šolskem letu 2013–2014 deloval v dveh skupinah – Drama Club 1 in drama Club
2. Člani prve skupine so bili: Tanja Adamlje in Lenart Kastelic, dijaka 3. a, in Sara Sever, dijakinja 1.
b. V rednih tedenski srečanjih po eno ali dve šolski uri so dijaki spoznali osnove gledališke igre, režije
in nastopa, predvsem pa izreke in igranja v angleškem jeziku. Pripravili so uprizoritev ''The Rainy
Afternoon'' in se z njo predstavili ob dnevu odprtih vrat 4. 12. 2013 in ob novoletni prireditvi
''Srečajnica'' 20. 12. 2013.
V skupini Drama Club 2 so bile 4 igralke: Špela Zupančič in Aleksandra Erjavec iz 3. b ter Veronika
Gale, 2. b, in Barbara Gale iz 4. b. V rednih tedenskih srečanjih so usvojile osnove dramske igre in se
v tujem jeziku predstavile ob novoletni prireditvi 20. 12. 2013.

Mentorica:
Maja Zajc Kalar, prof.
Šolski pevski zbor
Zborovsko petje nadaljuje in poglablja glasbeno vzgojo v srednji šoli. Ustvarja pevsko osnovo
slovenski zborovski kulturi, ki je v našem neposrednem okolju še posebej bogata (npr. Tabor
slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični …). S prepevanjem v zboru smo mlade fante in
dekleta kulturno obogatili, jih vzgajali za skupnost in pristno prijateljstvo. V minulem šolskem letu sta
delovala dva zborovska sestava, dekliški in mešani zbor. Pevska zbora s svojim delovanjem in javnimi
nastopi predstavljata pomemben temelj kulturnega dogajanja na šoli, ki je del naše kulturne tradicije.
Sodelovali smo na razpisu Občine Ivančna Gorica in pridobili za dejavnost del sredstev, ki smo jih
porabili za pogostitev pevcev ob nastopu na reviji in Taboru ter za pokritje nekaj osnovnih stroškov
(nakup map, fotokopiranje not ...).
Že takoj septembra smo oblikovali mešani pevski zbor, ki ga je na začetku obiskovalo med 30 in 45
dijakinj in dijakov, vključili smo veliko novincev. Prvošolci imajo ob začetku šolskega leta obvezno
avdicijo. Število pevcev se je do konca leta ustalilo pri 32, 19 deklet in 13 fantov, toliko jih je tudi
nastopilo 28. maja na letnem koncertu, ki je predstavljal vrhunec našega delovanja.
Oba zbora sta v šoli nastopila trikrat: na proslavi za kulturni praznik v februarju, na prireditvi ob
podelitvi spričeval ter na letnem koncertu v maju.
Zbor je izven šole sodeloval na medobčinski reviji odraslih pevskih zborov 22. maja. 2014 v Šentvidu
pri Stični in 22. 6. 2014 na 45. Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Na reviji smo
imeli strokovno ocenjevanje. Zbor je dobil odlično oceno strokovne spremljevalke Andreje Martinjak,
ki nas je uvrstila med 6 najboljših zborov občin Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica. Zbor je bil
tudi na Taboru v Šentvidu zelo opažen in nagrajen z odobravanjem, saj je bil skoraj edini zbor s toliko
mladimi pevci.
Pevske vaje so bile redno vsak teden ob torkih in četrtkih preduro, enkrat za fante, drugič za dekleta
ter ob četrtkih po pouku dve šolski uri. Skupaj z nastopi je bil letni obseg dela preko 75 srečanj v
skupnem trajanju približno 90 šolskih ur. Vse ure sodelovanja pevcev se v elektronskem dnevniku
vodijo kot njihove ure OIV oziroma ID.
Vsi pevci pa so ob koncu leta prejeli tudi posebno priznanje.
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Milan Jevnikar, prof.
Gledališka skupina
V letošnjem šolskem letu je gledališka skupina pripravila kratko igro z naslovom Med odmorom. Vaje
smo imeli preduro oktobra in novembra 2013, prvič pa smo jo uprizorili 25. oktobra za dijake 1.
letnika, nato pa še dvakrat za osnovnošolce na dnevu odprtih vrat. Pri igri so sodelovali Sara Jurčič,
Vesna Kavšek, Pia Jakše, Sara Koščak, Katarina Zorec in Sifet Ljubijankić.
Sodelovali smo tudi na osrednji prireditvi ob zaključku Jurčičevega pohoda 1. marca 2014 na Muljavi
in kot voditelji tudi na prireditvi septembra 2013 Vsi smo ena generacija v Ivančni Gorici.
Člani gledališke skupine pa so sodelovali tudi na vseh proslavah in prireditvah na šoli.
Mentorica, Vesna Celarc, prof.
Ruščina
V šolskem letu 2013/2014 je fakultativni pouk ruščine obiskovalo 12 dijakov iz programa gimnazije,
zaradi težav z urnikom pa smo realizirali le 36 ur.
RUŠČINA 2
Tisti dijaki, ki so se z osnovami ruščine seznanili že preteklo šolsko leto, so letos poglobili svoje
znanje. Spoznali so osebne zaimke, števila, tipične končnice za spol samostalnikov ter se naučili, kako
se predstaviti, odzdraviti, posloviti se, izraziti svoje počutje, govoriti o hrani, državah, jezikih,
nacionalnosti. Za popestritev ur smo se naučili izštevanko, popularno božično-novoletno pesem in
reševali kviz.
RUŠČINA 3
Dijakinje v tej skupini so se letos naučile spregati nekaj novih glagolov, spoznale tožilniško končnico,
nekaj predlogov ter razširile besedišče (sadje, zelenjava, hrana, deli dneva, tipične ruske jedi …).
Irena Mori, prof.
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Ekskurzije
Strokovna ekskurzija na na Kras in v Vipavsko dolino
Strokovna ekskurzija je v 3. letniku gimnazije sestavni del pouka, v 4. letniku gimnazije pa obvezni
sestavni del interne ocene pri maturitetnem predmetu geografija in zgodovina.
Cilji ekskurzije:
- spoznati geografske in zgodovinske značilnosti ter literarno bogastvo Primorske
- ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora
- razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije
- navajanje na opazovanje in samostojno delo z literaturo ter vpeljevanje v samostojno vodenje
ekskurzije
Izvedba dejavnosti je razdeljena na 3 dele:
A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki obsega:
- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, slovenščina)
- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih
medijev, njihovo ovrednotenje in ocenitev
- tehnična priprava ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava
spremljevalcev na spremstvo dijakov …)
- priprava dijakov na ekskurzijo (podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi,
obnašanjem …)
B. Izvedba ekskurzije na trasi (varianta F, postanki so podčrtani): Zbor v Ivančni Gorici na
železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod ob 7.00, po potrebi postanek v Grosuplju pri Kongu
(7.10). Sledi vožnja na relaciji (postanki so podčrtani): po avtocesti do Razdrtega – Vipava (ogled
vinske kleti) – Zemono (ogled dvorca) - Ajdovščina - Vipavski Križ (nekdanje mesto; Janez
Svetokriški). Sledi vožnja iz Vipavske doline v Štanjel (galerija L. Spacala in ogled tipične kraške
arhitekture naselja) – Tomaj (Kosovelov grob) – Sežana (Kosovelova spominska soba; kosilo) Vilenica (ogled enkratne, najstarejše turistične kraške jame v Evropi) – Lokev (vojaški muzej).
Povratek po avtocesti do izhodišča ekskurzije.
C. Poročila, analize
Za izvedbo je bil izdelan natančnejši plan.
Udeleženci ekskurzije: vsi dijaki 3. letnika gimnazije in tisti dijaki 4. letnika gimnazije, ki se
pripravljajo na maturo iz geografije in zgodovine.
Organizator: prof. Franc Grlica
Strokovni izvajalci: prof. Franc Grlica in profesorji, ki v 3. letnikih gimnazije poučujejo zgodovino in
slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.
Spremljevalci: Franc Grlica, Majda Simonič, Vida Hočevar, Vesna Celarc.
Datum izvedbe: 2. in 8. april 2014
Vpis v dnevnik: v vsak oddelek 3. letnika 2 uri geografije, 2 uri zgodovine in 2 uri slovenščine. V 4.
letniku so bile ure vpisane k pouku geografije oz. zgodovine v skladu z učnim načrtom.
Franci Grlica, prof.
Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje
Strokovna ekskurzija v Pomurje je v 1. letniku gimnazije sestavni del pouka geografije, zgodovine,
umetnostne vzgoje-likovnosti, biologije ter slovenščine.
Ekskurzija ni bila le ekskurzija, ampak je bila zasnovana širše. Ekskurziji (1 dan) je v šoli sledilo še
pisanje poročil, njihovo predstavljanje in vrednotenje ekskurzije (1 dan) ter izdelava lončarskega
izdelka (po 3 ure na oddelek). Še pred ekskurzijo smo nanjo pripravili dijake.
Cilji ekskurzije:
 spoznati naravne in družbene značilnosti Pomurja ter Prlekije
 ovrednotiti pomen reke Mure
 spoznati razlike med posameznimi deli Pomurja
 spoznati Prekmurje kot multietnični prostor
 ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora
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 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije
 spoznavati zgodovino in kulturnozgodovinsko dimenzijo tega dela Slovenije, zlasti židovsko
in madžarsko vprašanje
 spoznati naravno rastlinstvo v mrtvicah ob Muri ter gojenje tropskih rastlin na osnovi
termalne vode
 ozavestiti pomen lončarstva v Prekmurju, spoznati njegovo vlogo danes, oblikovati
lončarski izdelek
 spoznati »Plečnikovo« Bogojino
Vloga predmetov: geografija – nosilni predmet; biologija, zgodovina, umetnostna vzgoja in
slovenščina – podporni predmeti.
Dejavnost je bila razdeljena na 4 dele:
A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki je obsegala:
- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, biologija, slovenščina)
- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih
medijev
- tehnična priprava ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava
spremljevalcev na spremstvo dijakov …)
- priprava dijakov na ekskurzijo (podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi,
obnašanjem …)
B. Izvedba 1-dnevne ekskurzije na trasi: Zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob
6.45. Odhod ob 7.00. Sledila je vožnja na relaciji: Grosuplje – Ljubljana - AC izvoz Murska Sobota –
Ižakovci (ogled mokrišč (mrtvice), mlin na Muri, vožnja z brodom preko Mure in nazaj) – Dobrovnik
(Orhideje Oceanis, pomen termalne vode, spoznavanje tropskih kulturnih rastlin; Dobrovnik –
dvojezičnost) – Filovci (črna keramika, pomen, naravne osnove, prekmurska tradicionalna arhitektura)
– Bogojina (ogled Plečnikove cerkve ) – Moravske Toplice – Martjanci - gostišče Marič v
Sebeborcih (kosilo) – Martjanci – Murska Sobota (multikulturnost Murske Sobote (evangeličanska
cerkev, judovstvo …, ogled centra) – Ivančna Gorica. Prihod v Ivančno Gorico okrog 19.10.
C. Izdelava poročil, posterjev, PPT in njihova predstavitev sošolcem po ekskurziji ter
ovrednotenje ekskurzije (6 ur)
D. Izdelava lončarskega izdelka (glinenega lončka) – v času, ki ga je določila ga. Anja Šmajdek. (3
ure)
Za izvedbo je bil izdelan še natančnejši plan.
Udeleženci ekskurzije: dijaki 1. letnika gimnazije.
Organizator: g. Franc Grlica.
Strokovni izvajalci: profesorji, ki poučujejo geografijo, zgodovino, slovenščino, biologijo in
umetnostno vzgojo v 1. letniku gimnazije.
Spremljevalci na ekskurziji: Franc Grlica in drugi profesorji, ki poučujejo omenjene predmete oz.
razredniki (po normativu glede na število dijakov).
Datum izvedbe: 20. maj 2014 (ekskurzija), 27. maj 2014 (predstavitve)
Vpis v dnevnik za ekskurzijo: v vsak oddelek 2 uri geografije, 2 uri zgodovine in 2 uri biologije in 2
uri slovenščine.
Vpis v dnevnik za pripravo in izvedbo predstavitev: v vsak oddelek 2 ure geografije, 2 ure zgodovine
in 2 ure biologije in 2 ure slovenščine.
Vpis v dnevnik za izdelavo glinenega lončka: v vsak oddelek h kulturno-umetniškim vsebinam s
področja likovnosti v okviru OIV po 3 ure.
Franci Grlica, prof.
Strokovna ekskurzija v Trst
Udeleženci: dijaki 1. in 2. letnika gimnazije
Cilji: spoznavanje nekoč največjega slovenskega mesta
Organizator: Franc Grlica
Izvajalec: dnevni center CSOD
Datum izvedbe:
1. letnik: 3. marec 2014
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2. letnik: 7. marec 2014
Vpis v dnevnik: 7 ur OIV
Franci Grlica, prof.
Strokovna ekskurzija v Tehnični muzej München
Udeleženci: dijaki vseh gimnazijskih oddelkov - na prostovoljni podlagi (do zasedbe mest v avtobusu).
Cilji: ogled mesta in največjega tehničnega muzeja na svetu.
Organizatorja: prof. Grlica in prof. Veber z Gimnazije Kranj.
Datum izvedbe: sobota, 5. oktober 2013
Vpis v dnevnik: 7 ur OIV
Franci Grlica, prof.
Strokovna ekskurzija v Veliko Britanijo
Od 26. do 29. marca 2014 je skupina dijakov pod vodstvom profesoric Irene Mori, Mojce Saje Kušar
in Maje Zajc Kalar izvedla strokovno ekskurzijo v Veliko Britanijo, ki se je je udeležilo 33 dijakov.
Dijaki so si pogled glavnega mesta ogledali tudi Stratford - upon - Avon in univerzitetno mesto
Cambridge, pa tudi grad Warwick.
Mednarodna izmenjava dijakov
Srednja šola Josipa Jurčiča že nekaj let sodeluje z Realno šolo v Hirschaidu v deželi Frankonija na
Bavarskem. Prijateljstvo obeh šol in občin ima večletno tradicijo, ki jo je potrebno še posebej negovati
in podpirati. Izmenjavo smo izvedli tudi v tem šolskem letu. V Izmenjavo se je vključila tudi OŠ
Stična. Skupaj z 11 dijaki in 9 učenci Oš Stična smo bili v Hirschaidu od 30. 9. do 4. 10. 2014. Vodja
izmenjave je bil profesor Igor Rajner iz OŠ Stična, naše dijake je spremljala profesorica Marija
Majzelj Oven.
Dijaki iz Hirschaida, 19 in trije profesorji so vrnili obisk našima šolama od 31. 3. do 3. 4. 2014.
Program sta izvajali obe šoli, vodji sta bila profesorja Marija Majzelj Oven in Igor Rajner.
Milan Jevnikar, prof.
IZMENJAVA MED
GORICA

REALNO ŠOLO HIRSCHAID, OŠ STIČNA IN SŠJJ IVANČNA

V tem šolskem letu so se izmenjavi pridružili tudi učenci OŠ Stična in OŠ Višnja Gora. Vodja
izmenjave je bil profesor nemščine na OŠ g. Igor Rajner. Izmenjava je potekala je v dveh terminih, od
30. 9. do 4. 10. 2013 in od 31. 3. do 4. 4. 2014. Oktobra se je udeležilo izmenjave 11 srednješolcev in
11 osnovnošolcev.
Namen partnerske izmenjave je bilo medsebojno druženje in spoznavanje ter sodelovanje pri
najrazličnejših organiziranih in prostih dejavnostih, spoznavanju dežele, ljudi in njihove kulture,
odkrivanju podobnosti ter različnosti in toleriranju drugačnosti. Izkušnje dijakov so bile pozitivne,
zato jih ni bilo težko motivirati za izmenjavo spomladi, ko so nam nemški prijatelji s tremi
spremljevalnimi učitelji vrnili obisk. Izmenjave se je udeležilo 18 nemških učencev ter 9
osnovnošolcev skupaj z 10 dijaki srednje šole. Na SŠ in OŠ sta potekali delavnici. Na eni izmed njih
so se dijaki in učenci pripravljali na enodnevno ekskurzijo na slovensko obalo, na drugi pa so
spregovorili o svojih partnerjih, njihovih družinah, posebnostih in izdelali plakate.
Na poti na Primorsko smo naredili postanek v Lipici, kjer je bi organiziran vodeni ogled kobilarne v
angleškem jeziku, sledil je ogled Pirana in Portoroža. Obiskali smo tudi župana občine Ivančna
Gorica, g. Dušana Strnada, ki je v svojem pozdravnem govoru izrazil naklonjenost izmenjavi med
šolami in spregovoril tudi o ostalih uspešnih izmenjavah, ki potekajo med občinama Ivančno Gorico
in Hirschaid.
Obiskala nas je tudi vodja nemške gospodarske zbornice, ga. Rantzen, ki je s svojim zanimivim
predavanjem, igro in darili še dodatno spodbudila zanimanje za učenje nemščine pri osnovnošolcih,
dijakom SŠ pa je nazorno predstavila prednosti znanja nemščine, možnosti zaposlovanja in
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opravljanja prakse, spregovorila je o nemškem gospodarstvu in uspešnih nemških firmah in o
možnostih zaposlovanja naših dijakov v Nemčiji.
Skupaj z gosti smo si ogledali tudi slovensko glavno in najbolj zeleno mesto v Evropi in se
sprehodili po starem delu mesta. Pri vseh dejavnostih so učenci in dijaki aktivno sodelovali in
upoštevali navodila učiteljev spremljevalcev.
Ker so bili dijaki nastanjeni pri družinah, so imeli gostje skupaj s svojimi gostujočimi partnerji dovolj
časa za druženje, spoznavanje in klepet tako v nemškem, kot tudi angleškem in slovenskem jeziku.
Hvala OŠ Stična, SŠJJ Ivančna Gorica in njunima ravnateljema, turistični agenciji Palma ter Občini
Ivančna Gorica za finančno pomoč pri uspešni izpeljavi projekta.
Koordinatorica:
Marija Majzelj Oven, prof.
Maturantska strokovna ekskurzija 2014: Grčija
Maturantska ekskurzija se je odvijala od 27. avgusta do 1. septembra. Udeležilo se jo je 45 dijakov iz
oddelkov 3. a , 3. b in 3. d in trije njihovi razredniki. Izvedla jo je turistična agencija Palma z vodičko
in animatorjem.
V sredo, 27. avgusta, smo se z avtobusom napotili do Ancone. Po večernem vkrcanju in namestitvi v
kabine, večerji ter nočni zabavi na ladji smo pozno popoldne naslednjega dne prispeli v Patras in
nadaljevali vožnjo z avtobusom do Delfov. Po nočitvi z večerjo in zabavo v diskoteki je sledil ogled
arheoloških ostankov in muzeja. V popoldanskem času je bil na sporedu avtobusni ogled Aten in
podroben obisk Akropole. Po večerji smo se odpravili na sprehod in nakupe na atensko Plako.
Naslednji dan je minil med ogledi velikih grških znamenitosti: Korintski prekop, antično gledališče v
Epidavru in Mikene. Vmes smo si vzeli čas za organizirano grško kosilo. Zvečer smo prispeli na otok
Zakintos in se namestili v Laganu. Sledili sta dve noči zabave, ki sta trajali do svetlega jutra.
Popoldne predzadnjega dne so se vsi dijaki udeležili ladijskega izleta z ogledom želv in kopanjem v
bližnjih zalivih. Zadnji dan je bil namenjen letalskemu prevozu v domovino.
Matko Peteh, prof.

Dejavnosti šole
Interesne dejavnosti
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik
Realiziran je bil obvezni del interesnih dejavnosti v izvedbi šole in tudi vsebine, povezane s
programom. Celoten obseg vseh ur za vsa štiri leta znaša 352 ur, največ jih je predvidenih za prve
letnike, kar 128 ur. Največ ur v obveznem delu je namenjenih športnim dnevom in kulturnim
dejavnostim, pri vsebinah, ki so povezane s programom, pa strokovnim ekskurzijam.
Organizirane so bile naslednje strokovne ekskurzije.
Prvi letnik je obiskal Pivovarno Union in živalski vrt v Ljubljani ter trgovine v Ivančni Gorici.
Drugi letnik je imel tudi dve medpredmetni ekskurziji: v Pivovarno Union in živalski vrt, ter v Tem
Čatež in obiskal Galerijo likovnih samorastnikov v Trebnjem, Rastočo knjigo in Deželo kozolcev v
Šentrupertu.
Tretji letnik se je udeležil Sejma učnih podjetij v Celju.
Aktiv učiteljev športne vzgoje je organiziral načrtovane športne dneve. Dodatno so bili organizirani
športni dnevi za zamudnike, tako da so imeli vsi dijaki možnost izpolniti svoje obveznosti do obveznih
izbirnih vsebin.
Četrti letniki so realizirali večino interesnih dejavnosti na maturantskem izletu v Grčiji in v okviru
priprav in izvedbe maturantskega plesa.
Posebej izpostavljam velike akcije, ki so bile izvedene v okviru interesnih dejavnosti. Te so:
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a)

Izvedli smo spoznavni dan za vse prve letnike na Gradišču. Dijaki se s pomočjo družabnih iger
spoznavajo med seboj, tako, da jim je prehod na srednjo šolo čim lažji.

b) V drugem letniku smo organizirali dve delavnici v organizaciji Safe.si na temo spletnega
ustrahovanja in spletne etike ter o zasvojenosti z novimi tehnologijami.
c) Dijaki 1. d so bili v šoli v naravi od 16. 6. do 20. 6. 2013 v Kranjski Gori, kjer so bile izvedene
vse načrtovane športne aktivnosti. Poleg šole v naravi zadnja leta izvajamo učitelji šole tudi
medpredmetni projekt s področja turizma. Realizirane so bile tudi načrtovane vsebine: zdrav
način življenja, odvisnost, duševno zdravje, varno v naravo. Letos smo v šoli v naravi organizirali
tudi del projekta Šport za zdravje, in sicer so se dijaki učili nordijske hoje. Spremljevalka je bila
Jelka Grabljevec.
č) Šola je organizirala za 3. d državljansko vzgojo v izvedbi profesorja Jožeta Žlahtiča, ki
dopolnjuje znanje iz ustave, ki ga pridobijo pri pouku sodobnega gospodarstva.
Organizatorica ID:
Jožica Strmole, univ. dipl. ekon.
Obvezne izbirne vsebine

Program gimnazija
Vsebine iz letnega delovnega načrta so bile realizirane skoraj v celoti, čeprav nekatere od njih v
drugačnem obsegu ur, kot je bilo predvideno.
V nadaljevanju navajam dejavnosti, razdeljene v sklope A (vsebine, obvezne za vse), B (vsebine,
obvezne za tip gimnazije) in C (prosta izbira), ki smo jih realizirali v letošnjem šolskem letu:
VSEBINE
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
DEJAVNOST
DEJAVNOST
DEJAVNOST
DEJAVNOST
A
Kult. prireditve in
Kult. prireditve in
Kult. prireditve in
Kult. prireditve in
Državljanska
proslave na šoli
proslave na šoli
proslave na šoli
proslave na šoli
kultura
Evropske vsebine
(obisk DZ in
Evropske hiše)
Knjižnična vzgoja,
Metodologija
Knjižnična
vključno
z
obiskom
raziskovalnega
dela
inform. znanja
NUK ter Semeniške
(del: knjižnična
knjižnice
vzgoja)
Film in delavnica
Maturantski ples
Kult.
umetniške
vsebine
Športni dnevi

Zdravstvena
vzgoja

Plavanje v Termah
Čatež

Jurčičev pohod

Jurčičev pohod

Športne igre

Športne igre

Športne igre

Zdr. pregled

Šola v naravi –
preživetje v naravi

Zdr. pregled

Varnost pri uporabi
spleta
Delavnica
»Komunikacija in
strategije reševanja

Adrenalinski park
Bohinj
Predavanje o
krvodajalstvu

-

-

-

-

-

-
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Vzgoja za
družino, mir in
nenasilje

konfliktov«
»Varna izbira za
odgovorno
spolnost«
Športno-spoznavni
vikend
-

B
Kulturnoumetniške
vsebine z
likovnega
področja
Kulturnoumetniške
vsebine z
glasbenega
področja
C
Obvezna
ponudba šole

1. letnik
- galerije
- likovna oprema
prireditev v šoli
- ekskurzija v
Prekmurje
- koncert
- orgle v Stični

»Zdrava prehrana«

»Zdrav življenjski
slog«

-

Šola v naravi –
pogovori o
strpnosti
Topla afriška srca

Gibanje z veseljem!
Alkohol, ne hvala!

-

Delavnica
»Zasvojenosti«

-

2. letnik
-

-

Učenje za učenje Obvladovanje
tipkovnice
-

3. letnik
-

Šola v naravi

Ekskurzija v evr. Ekskurzija v evr.
prestolnice
prestolnice
Ekskurzija v Trst Ekskurzija v Trst

4. letnik
-

-

-

Metodologija
raziskovalnega dela
(del)
Maturantska
ekskurzija (priprava)
Ekskurzija v evr.
prestolnice
Maturantska
ekskurzija (izvedba)
likovnih in gibalnih
področij:
dramski krožek,

Učenje za učenje

Maturantska
eksk. (izvedba)
pevski zbor,
rokomet … na
šoli in izven nje

Prosta izbira
iz dramskov ali izven šole
gledaliških,
je vključevala
glasbenih,
tudi teme
Dejavnost »Ekskurzija v Prekmurje« za 1. letnik je bila izpeljana v 3 delih: ekskurzija ter
analiza in oblikovanje ter predstavitev poročil v šoli, kar je štelo k uram pouka slovenščine,
zgodovine, geografije in slovenščine. Za tretji del – kulturno-umetniške vsebine s področja
likovnosti (OIV) pa so dijaki izdelali glinen lonček.
Šola je poleg v razdelku C navedenih dejavnosti ponudila kot obvezno ponudbo šole za dijakovo
prosto izbiro (C) še:
- šolski pevski zbor, tečaj prve pomoči, prostovoljno socialno delo in tečaj CPP

Povsem prosta
izbira dijaka

Organizator OIV:
Franci Grlica, prof.
Gledališki abonma v Drami in Šentjakobskem gledališču
Dijak lahko abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavlja pri urah OIV.
V Drami je v dijaškem abonmaju predstave obiskovalo 59 dijakov in profesorjev, predstav je bilo pet
in so bile razporejene od ponedeljka do četrtka ob 19.30: Svatba (R. Šeligo), Kaligula (A. Camus),
Rihard III. in II. (W. Shakespeare), Kralj na Betajnovi (I. Cankar) – iz letošnjega maturitetnega sklopa,
za uprizoritev po izbiri smo izbrali Veliki briljantni valček (D. Jančar), ker je bila tudi v letošnjem
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maturitetnem sklopu. Glede na toliko abonentov so iz Drame podarili tudi po nekaj kart za predstave v
Mali drami, kar so dijaki 4. b z veseljem izkoristili.
V Šentjakobskem gledališču so bile v rednem abonmaju štiri predstave. 11 dijakov in profesorjev je
obiskovalo četrtkov popoldanski abonma. Predstave pa so bile: Mark Hollman, Greg Kotis: Uscana
vas (satirični muzikal), Vinko Möderndorfer: Truth story (satirična komedija), Florijan Zeller: Oče
(tragična farsa), Neil Simon: Hotel Plaza (komedija).
Organizatorica abonmajev:
Breda Kramar, prof.
Prostovoljno socialno delo
Tudi v šolskem letu 2013/2014 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom ponudili prostovoljno
socialno delo s stanovalci Doma starejših občanov Trebnje. Na začetku šolskega leta smo dijakom 1.
letnikov predstavili dejavnost. Prijavnico sta oddali dijakinji Neža Rogelj in Loren Žonta. Bili smo na
uvodnem sestanku v Domu starejših občanov Trebnje. Dijakinji sta se seznanili s prejemniki pomoči,
opravili pa le nekaj ur prostovoljnega dela.
Mentorica prostovoljnega socialnega dela:
Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
Poročilo o delu dijaške skupnosti
V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali petkrat.
Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti in izpeljali volitve za dijaške člane
organov šole.
Dijaška skupnost je podala mnenje o kandidatu za ravnatelja.
Izpeljan je bil izbor kandidata šole za projekt Naj dijak 2013.
Predstavniki dijakov so izvolili šolsko varuhinjo dijakovih pravic.
Organizirano je bilo zbiranje rabljenega tekstila.
Predstavnik dijaške skupnosti se je redno udeleževal sej DOS v Ljubljani.
Mentor dijaške skupnosti:
Matko Peteh, prof.
Evropa v šoli
Natečaj Evropa v šoli je v šolskem letu 2013/2014 potekal pod naslovom Mladi sporočamo odraslim.
Cilj natečaja je bil predstaviti svoj pogled na aktualne družbene razmere.
V današnjem času skoraj vsak dan prihaja do sprememb, ki pomembno vplivajo na življenje otrok in
odraslih. Od nas terjajo nove načine iskanja rešitev za kvalitetno in izpolnjujoče življenje. Človekovo
dobro v globalnem svetu na najširši ravni opredeljujejo človekove in otrokove pravice, ki so zapisane
v mnogih mednarodnih dokumentih ter v slovenski ustavi in zakonih. Vprašanje, ki se izpostavlja v
današnjem času, je, ali so posamezne pravice zagotovljene vsem, ali imajo posamezniki, zlasti otroci,
priložnost izraziti svoje mnenje, ali se njihov glas sliši in ali je sprejet. Posamezniki lahko s svojo
aktivno vlogo pomembno prispevajo k odgovornemu državljanstvu in tudi k spreminjanju obstoječih
družbenih razmer.
Zato je pomembno, kako dijaki doživljajo svet, v katerem živijo. O aktualnih družbenih razmerah
imajo svoje mnenje, vedo, kakšno družbo si želijo, imajo pa tudi veliko ustvarjalnih idej, kako bi lahko
to dosegli.
Dijaki naše šole so sodelovali na literarnem, likovnem in fotografskem natečaju.
Vsa dela, ki smo jih poslali na regijski izbor, so se uvrstila tudi na državni nivo, kar kaže na kvaliteto
poslanih prispevkov.
Najbolj pa smo veseli ponovnega velikega uspeha dijakinje Bernarde Gabriel, 3.b, ki je na
fotografskem natečaju dosegla 3. mesto za fotografijo z naslovom 'Prihodnost je v rokah mladih.'
Mojca Saje Kušar, prof.
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Natečaj za najboljši haiku
V letošnjem šolskem letu smo ponovno sodelovali na natečaju za najboljši srednješolski haiku, ki ga
prireja Gimnazija Vič. Kot mentorici haikujev sva sodelovali Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar.
Poslali smo več haikujev v angleškem in španskem jeziku.
Nekaj haikujev dijakov je bilo tudi nagrajenih.
Nagrajeni haiku v angleščini:
Drago Verbič (mentorica Mojca Saje Kušar)
Eva Pondrk (mentorica Mojca Saje Kušar)
Luka Jernejčič (mentorica Mojca Saje Kušar)
Neja Mele (mentorica Maja Zajc Kalar)
Nika Robek (mentorica Mojca Saje Kušar)
Sindi Papež (mentorica Mojca Saje Kušar)
Nagrajeni haiku v španščini:
Tjaša Kohek (mentorica Mojca Saje Kušar)
Mentorici:
Maja Zajc Kalar, prof., in
Mojca Saje Kušar, prof.
Delo z nadarjenimi dijaki
Na šoli imamo koncept dela z nadarjenimi dijaki. Z njim smo seznanili starše na roditeljskem sestanku
in dijake. Šolska svetovalna delavka je že ob vpisu od dijakov pobrala izpolnjene obrazce Poročilo
učenca o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih in dosežkih v osnovni šoli. Izpolnjene
obrazce je vrnilo 33 gimnazijcev, kar predstavlja 55 % populacije 1. letnikov in 1 ekonomist (7,7 %).
Dijaki so bili vključeni v številne dejavnosti. Niso pa se odločali za individualizirane programe. Med
dijaki nismo evidentirali novih nadarjenih.
Koordinatorica za delo z nadarjenimi:
Marjeta ŠLAJPAH GODEC, univ. dipl. psih.
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica v slovenski mreži Zdravih šol
Tudi naša šola je vključena v slovensko mrežo Zdravih šol, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno
zdravje, NIJZ. Na področju zdravja šola deluje že nekaj let. Šola bo integrirala vsebine promocije
zdravja v učni načrt (predmetnik) in skriti učni načrt (vzgojni načrt) ter imenovala člane šolskega tima
in vodje.
Lahko se pohvalimo, da naša šola večinoma že dobro deluje pri uresničevanju vseh opisanih ciljev, saj
nas naša vzgojna usmerjenost in tudi šolska zakonodaja že sedaj zavezujeta in vodita pri delu na
področju zdravja. Elemente vzgoje za zdravje vključujemo v pouk, v razne projekte in
izvenšolske dejavnosti (glej poročilo ŠRT in PUZ).
Naše delovanje bomo še obogatili s priporočili nacionalnega projekta, predvsem pa bomo delovali v
smeri oblikovanja pozitivnih stališč mladih do zdravega načina življenja, skrbi za duševno
zdravje,uravnavanja telesne teže z zdravimi prehranjevalnimi navadami, boljše samopodobe in dobrih
medosebnih odnosov.
Naš tim Zdrave šole deluje v naslednji sestavi:
Vodja tima Zdrava šola: Jelka GRABLJEVEC, laborantka in vodja šolske prehrane
Namestnica vodje tima Zdrava šola: Marjeta ŠLAPAH GODEC, šolska svetovalna delavka
Člani tima Zdrava šola: Marina STRNAD, profesorica športne vzgoje in pomočnica ravnatelja,
Patricija IVNIK, predstavnica dijakov, Blaž KAMIN, predstavnik dijakov, Nataša KASTELIC,
predstavnica staršev, Mojca Van MIDDEN, predstavnica staršev, Mojca GLOBOKAR,
predstavnica lokalne skupnosti, Anica KOZINC, predstavnica zdravstvene službe.
Tim Zdrava šola
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Zbiranje zamaškov za Lindo
Pridružili smo se akciji družine iz našega okolja pri zbiranju zamaškov. Imajo deklico s cerebralno
paralizo, ki ima težave pri gibanju. Z dragimi terapijami je upanje, da bo deklica shodila. V
večnamenskem prostoru imamo zaboj za zamaške, ki se konstantno polni. Staršem smo zbrane
zamaške izročili že dvakrat.
Glede na dober odziv smo se odločili, da bo zbiranje zamaškov naša stalna akcija.
Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
Dan za spremembe
Vključili smo se v akcijo Slovenske filantropije Dan za spremembe. 5. aprila 2014 naj bi se po vsej
Sloveniji organizirale skupnostne akcije. Mi smo dan za spremembe raztegnili na teden, od 4. do 11.
aprila 2014. V okviru projekta smo zbirali papir (8. in 9. 4. 2014), zamaške (stalna akcija), tekstil ter
imeli čistilno akcijo pešpoti in širše okolice šole. Glede na široko zastavljeno akcijo so imeli možnost
sodelovati vsi. Z odzivom dijakov in delavcev šole smo zelo zadovoljni.
Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
Simbioza
Na povabilo Zavoda Ypsilon in priporočila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo se
vključili v projekt Simbioza. To je vseslovenski medgenarcijski projekt e-učenja, pri katerem so
poglavitno vlogo prevzeli mladi prostovoljci. Prva izvedba je potekala med 21. in 25. oktobrom 2013,
od 9. do 11. ure. Prijavilo se je 16 tečajnikov. Na šoli je bil mentor projekta Darko Pandur,
koordinatorica pa Marjeta Šlajpah Godec. Uspešno izveden projekt v oktobru nam je dal polet za še
eno izvedbo, v katero je bilo vključenih novih 16 slušateljev. S tem smo izpolnili pogoj za pridobitev
naziva Simbioza šola. Plaketo z nazivom smo prejeli na slavnostni podelitvi 5. junija 2014 v Ljubljani.
Mladi prostovoljci so zaupano nalogo izpeljali odlično. V obeh izvedbah so sodelovale: Aleksandra
Erjavec, Anja Šinkovec, Barbara Tekavec in Špela Zupančič. Samo na eni pa: Miloš Ljubotina, Miha
Babič, Andrej Dremelj, Gašper Kuhar, Tim Butkovec, Luka Hočevar, Miha Jevnikar in Tomaž Kotar.
Vsi tečajniki in prostovoljci so prejeli potrdilo o sodelovanju.
Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolskem letu 2013/2014 je delo šolske svetovalne službe potekalo po programu, ki je sestavni del
Letnega delovnega načrta Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Program je bil v celoti
realiziran.
Svetovalno delo je opravljala Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. Njen delovni čas je bil od 7.15
do 14.45 z obvezno udeležbo pri vseh aktivnostih, ki se odvijajo v popoldanskem času. Za delo ima
zagotovljene najnujnejše materialne in prostorske standarde.
Pomembnejše naloge šolske svetovalne delavke v šolskem letu 2013/2014:
-

Informativni dan: Vsebinske in organizacijske priprave ter sodelovanje pri izvedbi
informativnega dneva, ki je bil 14. in 15. februarja 2014. Udeležilo se ga je 76 učencev in 91
staršev;

-

Vpisni postopek: Sprejemanje prijav za vpis v 1. letnik srednje šole, pisno obveščanje kandidatov
o izpolnjevanju vpisnih pogojev in o datumu vpisa, vpis in obveščanje kandidatov o sprejemu in
začetku šolanja. Dokumente za vpis smo pobirali 17. in 18. junija 2014. Po drugem krogu
izbirnega postopka je bilov gimnazijo na našo šolo razporejen še en dijak, prav tako v program
ekonomski tehnik. V gimnazijo je vpisanih 60 dijakov in 10 v program ekonomski tehnik.
Vpisni postopek je računalniško podprt in povezan s Centrom za vpis v srednjo šolo na
Ministrstvu za šolstvo in šport. V času vpisa smo poleg predpisane vpisne dokumentacije pobirali
še: poročila o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih, prijave na šolsko
prehrano, soglasja za objavo fotografij in izdelkov in vloge za dijaške izkaznice. Cena dijaške
izkaznice je 4,50 €. Vsi vpisani učenci so prejeli sklep o sprejemu in 4 potrdila o vpisu ter
obvestilo za prvi šolski dan;

-

Poklicna orientacija: Najintenzivnejša je v zaključnih letnikih. V okviru poklicne orientacije je
šolska svetovalna delavka dijake seznanila s procesi odločanja za poklic, jih informirala o
možnostih nadaljnjega izobraževanja in o vpisnem postopku. Poklicna orientacija se po vzgojnoizobraževalnih programih zaradi različnih možnosti nadaljevanja izobraževanja razlikuje.
Skupinsko poklicno informiranje in svetovanje je potekalo v okviru razrednih ur in v okviru
obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti. Zaradi novega načina prijavljanja smo na
šoli organizirali oddajo vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila.
Individualnega svetovanja se je udeležilo 62 dijakov (71,3 %). Potekalo je po posebnem urniku. V
okviru poklicnega svetovanja so dijaki opravljali tudi interesne teste.
17. januarja 2014 smo organizirali predstavitev visokošolskih zavodov za dijake 3. in 4. letnikov.
Predstavilo se je 12 visokošolskih zavodov (Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta,
Filozofska fakulteta, Fakulteta za varnostne vede, Pedagoška fakulteta, Ekonomska šola Novo
mesto, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za
strojništvo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za šport in Fakulteta za upravo). Pred
predstavitvijo je predstavnik prijavno-informacijske službe UM Dejan Senekovič dijake 4.
letnikov seznanili z vpisnim postopkom.

-

Delo z dijaki: Delo z dijaki, ki imajo učne, vzgojne, socialne ali osebnostne probleme poteka
individualno in skupinsko. Na razgovor so bili povabljeni vsi dijaki, ki so imeli v posameznih
ocenjevalnih obdobjih več kot tri negativne ocene. Posebna pozornost je bila namenjena dijakom z
osebnostnimi motnjami in socialnimi problemi ter dijakom s posebnimi potrebami.
Do 11. 7. 2014 je v evidenci izpisanih za šolsko leto 2013/2014 5 dijakov (4 iz gimnazije in 1 iz
programa ekonomski tehnik). Od izpisanih se je 1 preusmeril v drug program na drugo šolo, 1
dijakinja se je prešolala, 3 pa so se preusmerili v program ekonomski tehnik na naši šoli.
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Med šolskim letom so se je zaradi preusmeritve vpisali 4 dijaki (1 v gimnazijo in 3 v program
ekonomski tehnik).
Tudi v šolskem letu 2013/2014 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami.
14 dijakov je imelo pedagoško pogodbo, v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.
8 dijakov je imelo odločbe o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč. Izvajali so jo
učitelji individualno izven pouka. V šolskem letu 2013/2014 je bilo realiziranih 359 ur dodatne
strokovne pomoči.
-

Delo z nadarjenimi: Vzdrževanje evidence o nadarjenih dijakih.

-

Delo z oddelčnimi skupnostmi: Učimo se učiti je naziv programa za dijake 1. letnikov. Izvaja se
v okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. V višjih letnikih pa je delo z
oddelčnimi skupnostmi vezano na izbiro nerazporejenih ur in poklicno orientacijo.
Šolska svetovalna delavka je sodelovala pri reševanju učne in vzgojne problematike v posameznih
oddelkih.

-

Delo s starši: Individualni pogovori s starši o učnih, vzgojnih, socialnih in osebnostnih problemih
dijakov (pisna vabila smo poslali 11 staršem). Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh
roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za drugi roditeljski sestanek je razrednikom pripravila
gradivo o možnostih nadaljnjega izobraževanja in vpisni postopek na visokošolske zavode.
Šolska svetovalna delavka je prisostvovala pri ustnih zagovorih pred izrekom vzgojnih ukorov, za
katere postopek vodi ravnatelj. Skrbela je za organizacijo sestankov, pošiljala vabila na zagovor in
pisala zapisnik. V postopku sta 2 vzgojna ukrepa izključitve iz šole.

-

Delo z učitelji in vodstvom šole je bilo zelo dobro in konstruktivno. Sproti smo z individualnimi
pogovori in na sestankih reševali tekočo problematiko ter iskali boljše možnosti za življenje in
delo na šoli.

-

Proučevanje, odkrivanje in razvijanje zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli:
Številne evidence, analize in poročila za potrebe šole, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in
šport, Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, Državnim izpitnim centrom, Zavodom za
statistiko, Pedagoškim inštitutom;

-

Dodatno pedagoško delo:
o udeležba na pedagoških in drugih konferencah, svetih staršev (pisanje zapisnika),
o oblikovanje oddelkov,
o administrativno in dokumentacijsko delo: vzdrževanje računalniške evidence o dijakih,
izpisi seznamov dijakov, obvestil o uspehu, letnih spričeval, potrdil o vpisu, vlog za izdajo
subvencioniranih mesečnih vozovnic, pedagoška poročila, odgovori na prošnje, vodenje
matičnih knjig in evidence o izdanih nalepkah za dijaške izkaznice,
o predstavitev programov ter življenja in dela na naši šoli, na osnovnih šolah Mirna,
Trebnje, Brinje Grosuplje, Šmartno, Šentvid pri Stični in Dobrepolje,
o organizacija predstavitve visokošolskih zavodov za dijake 3. in 4. letnikov,
o prostovoljno socialno delo v okviru obveznih izbirnih vsebin – 2 dijakinji sta opravljal
prostovoljno socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje,
o mentorstvo maturantskega plesa, ki je bil 4. aprila 2014 na Gospodarskem razstavišču in
se ga je udeležilo 74 dijakov (vseh udeležencev je bilo okoli 450),
o sodelovanje v komisiji za Jurčičeva priznanja in nagrade,
o koordinacija projekta Simbioza,
o koordinacija Dneva za spremembe.
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Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh sestankov študijskih skupin in izobraževanja za potrebe
vpisa. Udeležila se je naslednjih posvetov in izobraževanj: Vseživljenjska karierna orientacija,
Načrtovanje in vodenje kariere.
Delo šolske svetovalne delavke zahteva stalno strokovno povezovanje in sodelovanje s strokovnimi
sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na
področjih pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki
se nanašajo na šolo. Tesno se povezujemo s strokovnimi sodelavci centrov za socialno delo,
Svetovalnega centra v Ljubljani, Ministrstva za šolstvo in šport, zavodov za zaposlovanje, Zavoda za
šolstvo, prijavno-informacijske službe in sorodnih srednjih ter osnovnih šol.
V poročilu so zajeta najpomembnejša področja iz dela šolske svetovalne delavke. Za uspešno delo je
zelo pomembno tesno sodelovanje šolske svetovalne delavke z vodstvom šole in profesorji.
Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA, UČBENIŠKI SKLAD in PROJEKT
RASTEM S KNJIGO
Pedagoško delo z dijaki je bilo izvedeno po Letnem delovnem načrtu Srednje šole Josipa Jurčiča. Vsi
dijaki so bili seznanjeni s ponudbo knjižnice, včlanjeni pa so bili dijaki, ki so si izposojali gradiva.
V knjižnici je potekal program KIZ kot del obveznih izbirnih vsebin po programu in obsegu, kot je
predpisan za posamezni izobraževalni program.
Preglednica 16: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (31. 12. 2013)

ŠTEVILO ENOT
873
214
6647
722
1469
750
940
329
551
7711
1907
348
22461
337
1454
210
2001
24462
32

VRSTA GRADIVA
FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA
VERSTVO
DRUŽBENE VEDE/UČBENIKI
SPLOŠNO/ENCIKLOPEDIJE/SLOVARJI
MATEMATIKA, PRIRODOSLOVNE VEDE
MEDICINA, TEHNIKA
UMETNOST, ŠPORT
JEZIKOSLOVJE
LITERARNE VEDE
LEPOSLOVJE
ZEMLJEPIS, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE
SEMINARSKE NALOGE
SKUPAJ TISKANA GRDIVA
VIDEO KASETE
AUDIO KASETE
ZGOŠČENKE
SKUPAJ MULTIMEDIJSKO GRADIVO
SKUPAJ VPISANIH ENOT
PERIODIKA

Preglednica 17: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2013/14

PROGRAM

LETNIK

ŠTEVILO
DIJAKOV
vpisanih/uporabnikov

GIMNAZIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

SKUPAJ

1
2
3
4
1
2
3
4

59/58
55/53
59/55
51/49
13/13
26/24
27/27
36/31

ŠTEVILO
IZPOSOJENIH
UČBENIKOV
552
636
715
411

SKUPAJ
dijakov/učbenikov

215/2314

65
168
108
105

326/310
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95/496

310/2810
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NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO
V šolskem letu 2013/2014 že četrtič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s
knjigo SŠ 2013« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu dijaku prvega letnika«,
ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodmo RS za šolstvo, Društvom
šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi
knjižnicami, javnimi in zasebnimi srednjimi šolami ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi srednjimi šolami.
V juniju smo z dijaki prvih letnikov obiskali oddelek Mestne knjižnice Grosuplje v Ivančni Gorici,
kjer smo se seznanili s pomenom in delovanjem splošne knjižnice. Vsak dijak pa je prejel knjigo
Gorana Vojnovića - Jugoslavija moja dežela.
Knjižničar: Jože Nosan, univ. dipl. teol.
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SEZNAMI DIJAKOV
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