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Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

Cesta občine Hirschaid 3 

1295 Ivančna Gorica 

 

AKTIV UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 

 

 

Datum: 01. 09. 2021 

 

 

INTERNI PRAVILNIK AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 

 

1. člen 

(interni pravilnik) 

 

Interni pravilnik ureja posebnosti pri pouku športne vzgoje za dijake obeh programov naše šole: 

gimnazija in ekonomski tehnik. 

 

2. člen 

(oprema, garderobe, rekviziti in pripomočki) 

 

Dijaki so pri pouku športne vzgoje v športni opremi. Šolske torbe, zvezki, knjige, mobiteli,  

predvajalniki glasbe, tablični računalniki ipd. morajo biti med poukom v garderobi. Dijaki so dolžni 

skrbeti za osebne stvari, zapirati garderobe, ko odhajajo na ure športne vzgoje, skrbeti za učila in 

pospravljati za seboj učne pripomočke in rekvizite v skladu z navodili učitelja. 

 

3. člen 

(opravičevanje sodelovanja pri pouku iz zdravstvenih razlogov) 

 

Za posamezne ure, ko je dijak pri pouku športne vzgoje neaktiven iz zdravstvenih razlogov, mora v 

roku petih delovnih dni prinesti učitelju športne vzgoje ustrezno dokazilo. Izjemoma se upošteva 

dokazilo, ki ga dijak iz upravičenih razlogov predloži po preteku roka iz prejšnjega stavka. Če je 

dijak zdravstveno nezmožen za aktivno delo pri pouku športne vzgoje več kot teden dni mora 

prinesti zdravniško opravičilo.  

 

Za daljšo neaktivnost morajo starši skladno s Pravilnikom o šolskem redu zaprositi šolo za 

oprostitev sodelovanja dijaka pri pouku športne vzgoje. O prošnji, ki so ji predložena dokazila z 

navodili zdravnika, odloči ravnatelj. 

 

4. člen 

(delna ali popolna oprostitev sodelovanja pri pouku iz zdravstvenih razlogov) 

 

Ob upoštevanju Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah ravnatelj na prošnjo staršev (prošnja 

vsebuje dokazila z navodili zdravnika) odloči o delni ali popolni oprostitvi sodelovanja dijaka pri 

pouku športne vzgoje.  

 

Dijaka, ki ni v celoti oproščen sodelovanja pri pouku športne vzgoje, bomo učitelji športne vzgoje 

na podlagi navodil zdravnika individualno usmerjali v oblike dela, ki ne ogrožajo njegovega 

zdravja.  
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Dijak, ki je v celoti oproščen sodelovanja pri pouku športne vzgoje, je prisoten pri urah športne 

vzgoje in normalno vključen v učni proces (teoretični del predmeta, pomoč učitelju pri pripravi 

rekvizitov, itd.), razen če se na podlagi 3. in 4. odstavka 21. člena Šolskih pravil SŠ Josipa Jurčiča 

ravnatelj s pomočjo svetovalne službe ne odloči drugače.  

 

5. člen 

(kršitve) 

 

 

Vsak dijak mora biti aktiven s športno opremo vsaj na 2/3 ur športne vzgoje v šolskem letu. 

V to kvoto ne sodijo ure, ko je dijak zdravniško opravičen. Če tega kriterija ne doseže, 

mora dijak na koncu leta opravljati predmetni izpit.  

Dijak poleg ocen, ki jih pridobi na osnovi praktičnega preverjanja znanja dobi ob koncu 

leta tudi t.i. vzgojno oceno, s katero ocenimo dijakovo prizadevnost, delavnost, 

samostojnost, pripravljenost za sodelovanje, odnos do sošolcev, učitelja, šolske lastnine ter 

(ne)redno nošenje ustrezne športne opreme.   

Kriteriji vpliva (ne)rednega nošenja športne opreme na vzgojno oceno pri pouku ŠVZ:  

- Če dijak vsaj 7x v šolskem letu prisostvuje pouku ŠVZ brez športne opreme se mu 

vzgojna ocena avtomatično zniža za 1 oceno 

- Če dijak vsaj 14x v šolskem letu prisostvuje pouku ŠVZ brez športne opreme se mu 

vzgojna ocena avtomatično zniža za 2 oceni 

- Če dijak vsaj 21x v šolskem letu prisostvuje pouku brez športne opreme se mu vzgojna 

ocena avtomatično zniža za 3 ocene 

- Če dijak v šolskem letu vsaj 35x prisostvuje pouku ŠVZ brez športne opreme  ima 

vzgojno oceno 1 (ena) 

Seveda se v to kvoto ur ne upoštevajo tiste ure brez športne opreme za katere je dijak 

prinesel ustrezno opravičilo. 
 

6. člen 

(vzgojni ukrepi) 

 

Kršitve šolskega reda, navedene v 5. členu tega pravilnika, so skladno s Pravilnikom o šolskem 

redu v srednjih šolah in s Šolskimi pravili naše šole lažje kršitve, za katere se določi vzgojni ukrep. 

 

 

7. člen 

(evidenca neaktivnih ur) 

Učitelj športne vzgoje je dolžan skrbno voditi evidenco ur, ko je bil dijak brez športne opreme oz. 

neopravičeno neaktiven.  

 

Podatki (evidenca) so na vpogled dijaku, razredniku, ravnatelju in staršem. 

 

 

 

Aktiv učiteljev športne vzgoje 

Vodja aktiva: Franci Pajk, prof. 


