
Zakaj v našo šolo? 

Daleč od ponorelega sveta ali Far from the madding crowd bi lahko veljalo tudi za našo šolo.  
 

KAJ PONUJAMO 
 MIR IN NARAVA: Šola stoji ob robu gozda, poleg polj, na katerih v času podeljevanja 

zlatih maturitetnih spričeval zlato rumeno zori tudi žito. Obkrožena je z zelenjem in mirom, 
ki ga žlahtnita le ptičje petje in klepet mladine.  

 PRIJAZNO DRUŽBENO OKOLJE: Smo šola 
prijaznih odnosov in širokega znanja, 
ker delamo v sozvočju z okoljem, v katerem 
živimo in smo uglašeni na potrebe posameznika. 
Naši dijaki so sproščeni in veseli, učitelji pa 
razumevajoči, ker je  število dijakov dovolj 
majhno in obvladljivo. Čeprav je Ivančna Gorica 
blizu, smo odmaknjeni od nepredvidljivih 
nevarnosti mestnega okolja.   

 DOSTOPNOST:  
o Pot do šole: odlične prometne povezave z okolico; avtobusi malo pred poukom 

ustavijo neposredno pred šolsko stavbo 
o Za vključitev: velike prostorske kapacitete, možnost vključitve velikega števila 

dijakov, običajno brez omejitev vpisa 
 ODLIČNE PROSTORSKE MOŽNOSTI ZA POUK: pouk poteka samo dopoldan, imamo športno 

dvorano, fitnes in plesno delavnico, ki so dijakom dostopne tudi popoldne in med 
vikendom, omogočamo primerno sprostitev po napornem delovnem dnevu. Za šolo so tudi 
obsežne zunanje športne površine. 

 ŠOLSKA KUHINJA: Za mnoge starše in učence je ob vstopu v srednjo šolo prvi šok, da ni 
toplega obroka v šoli, ker večina srednjih šol nima kuhinje. Pri nas pa se lahko pohvalimo 
z odlično kuhinjo, ki nas vsakodnevno razvaja s toplo malico, po potrebi pa tudi z zajtrkom 
ali pogostitvami ob posebnih priložnostih in prireditvah. 

 'IMA VSE, KAR IMAJO VELIKI' lahko ob ponudbi izbirnih predmetov, tujih jezikov, raznih 
projektov in ekskurzij rečemo tudi za našo šolo. IN ŠE KAJ VEČ: Smo ena redkih srednjih 
šol v Sloveniji, ki še vedno organiziramo skupno maturantsko ekskurzijo, kjer se dijakom 
pridružijo tudi njihovi učitelji. 

 ŠOLSKI REZULTATI: osip je na naši šoli resnično minimalen; v šolskem letu 2019/2020 ena 
sama dijakinja ni izdelala letnika. Rezultati obeh vrst matur (splošne in strokovne) so 
redko manjše kot 100%. 

o Še posebej smo ponosni na veliko število zlatih maturantov na obeh maturah – 
približujemo se že skupni številki 100 (65 na splošni in 34 na poklicni maturi) 

 

POVZETEK: 
1. Okolje in pogoji naše šole je kot nalašč za razmišljanje in ustvarjanje. 
2. Razpisujemo 2 ali 3 oddelke SPLOŠNE GIMNAZIJE, v katerih vzgajamo in izobražujemo za 

širino različnih poklicev. Ob tem razvijamo bogastvo osebnih potencialov v pestri izbiri 
izvenšolskih dejavnosti. 

3. Program EKONOMSKI TEHNIK z eno paralelko je popolnoma prenovljen, doživel je pravo 
renesanso v povezovanju teorije s prakso, v interdisciplinarnem pristopu k poučevanju 
predmetov in v široki paleti profesionalnih izzivov, ki jih ponujata praktični pouk in 
projektno delo. 
 

Preglejte naše spletne strani (www.ssjj.si), predvsem pa nas obiščite na dnevu odprtih vrat v 
decembru in na informativnih dnevih v februarju! 
 

Pričakujemo vas s prijaznostjo, prepričali vas bomo s kvaliteto! 


