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Ivan Lorenčič
ravnatelj II. gimnazije Maribor

V

rhunski šport dobiva danes izjemno vlogo.
Predstavlja možnost osebne, nacionalne in
ekonomske uveljavitve in omogoča veliko prepoznavnost države. Za uspeh se je potrebno zelo potruditi od
rane mladosti. Ker ni mogoče takoj na začetku napovedati vrhunskih rezultatov, je uspešno izobraževanje mladih športnikov eden
ključnih pogojev za uspešno športno pot. Po eni strani omogoča
nujno intelektualno rast in osebnostni razvoj mladih, prav tako pa
daje nujno varnost in možnost kasnejšega profesionalnega razvoja na drugih področjih, saj večina mladih kasneje ne izbere športa kot svojega poklica.
V začetku devetdesetih let so bili z namenom usklajevanja športnih
in šolskih obveznostih ustanovljeni športni oddelki in II. gimnazija
Maribor jih je dobila med prvimi v Sloveniji. Velika prednost športnih oddelkov je upoštevanje individualnih zahtev športnikov in iz
tega izhajajočih prilagajanj programa posameznemu mlademu športniku. Tako program omogoča dodatno pomoč učiteljev, možnosti
naknadnega opravljanja obveznosti (tudi v počitnicah in ob praznikih, sobotah in nedeljah) ter možnost pogojnega vpisa v višji letnik.
Dijakom športnikom je omogočeno tudi opravljanje mature v dveh
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

delih. Zaradi tako zastavljenega programa dijaki športnih oddelkov uspešno opravljajo maturo.
V programu športnih oddelkov je tudi povečan obseg
pouka športne vzgoje in ta je na osnovi dogovora s
klubi v funkciji treninga. To omogoča dijakom športnikom dodaten športni razvoj. K temu v veliki meri pripomorejo tudi odlični
pogoji v novi telovadnici II. gimnazije Maribor.
Delo v športnih oddelkih ima že več kot petnajstletno tradicijo.
Izkušnje kažejo, da je združevanje šolskih in športnih rezultatov
možno tudi v primeru vrhunskih športnih rezultatov. Tako so šolanje na II. gimnaziji Maribor uspešno zaključili udeleženci olimpijskih iger Katja Koren, Blaž Medvešek, Rok Kolander, Sonja Roman
in Boštjan Fridrih ter številni drugi vrhunski športniki.
Vpis v športne oddelke omogoča dobro izhodišče za športni in izobraževalni razvoj. Prepričano smo, da boste znali izkoristiti možnosti, ki vam jih ponujajo športni oddelki, in v času šolanja na
II. gimnaziji Maribor dosegali dobre rezultate tako v šoli kot športu. Seveda pa bo pri tem tudi dovolj časa za vse tisto, kar odlikuje mladost: smeh, zabavo in veselje.
Zato ob koncu le še: dobrodošli na II. gimnaziji Maribor
3
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Z veseljem
jim pomagamo

N

a II. gimnaziji se zavedamo, da je ukvarjanje s športom
veliko vlaganje in odpovedovanje mladega človeka, in to
nam daje moč, da vztrajamo že 18 let.
Želimo si vrhunskih športnikov, ki pa morajo osvojiti enako šolsko
znanje kot drugi gimnazijci, zato skušamo zanje narediti nekaj več.
Kaj to pomeni?
Šolsko leto za takšne traja 12 mesecev, teste lahko pišejo tudi
med počitnicami in prazniki, zato pa brezskrbnih počitnic skorajda nimajo.
Za vse pa velja načrtovanje pisnega in ustnega preverjanja znanja.
Treningi, priprave in tekmovanja so lahko kadarkoli v šolskem letu,
vmes pa najdemo čas za šolske obveznosti.
Usklajevanje med športom in uspešnim šolanjem zahteva veliko
odrekanja, zato se tudi profesorji zavedamo, da športniki pri nas
trdo garajo. Z veseljem jim pomagamo.
Za veliko odsotne športnike v oddelkih skrbimo skozi celo leto, drugim pa skušamo obveznosti časovno prilagoditi tako, da jih v šoli
razbremenimo, kadar so športno zelo obremenjeni.
Pri usklajevanju tega dela sodelujemo tudi s starši in trenerji
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

Javorniški Rovt

oziroma klubi, saj se zavedamo, da brez njih ne bi bilo uspešnih
športnikov.
Zavedamo se:
• Da se na šolo vpisujejo tudi vrhunski športniki.
• Da je za učenje potrebna intelektualna kondicija.
• Da učnega procesa ni smiselno prekinjati.
• Da je možno ob vrhunskem športu opraviti tudi šolske
obveznosti.
• Da je šport veliko vlaganje.
• Da je samopodoba športnikov višja.
• Da so dijaki športniki motivirani za doseganje visokih športnih in šolskih rezultatov.
5
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Naši naj o drugi

Polona Hercog

krajih, če je le čas. Najbolj nenavaden prostor za učenje je bil taksi med 14-urno vožnjo po Kolumbiji. Drugače pa se učim tudi po
letalih ali na turnirjih, kjer je kar precej čakanja. Potrebno je dosti
usklajevanja, povem pa, da se da. Šole ne bi pustila zaradi športa in na Drugi so se športnikom res prilagodili, tega druge šole
ne počnejo. Od profesorjev zahteva takšen način dela dosti prilagajanja in tudi popuščanja, ampak vse se zmenimo. Študirati želim fizioterapijo in vem, da mi bo uspelo. Na poti k študiju pa mi
je opravljanje šolskih obveznosti zelo olajšal profesor Kuzman, ki

Za seboj ima že 14 let treniranja tenisa, od tega zadnjih pet let
v tujini. Leto in pol je trenirala v Milanu, nekaj časa v Rimu, zadnje leto pa v Budimpešti. Na leto tekmuje na vsaj tridesetih turnirjih po vsem svetu. Že kot 12-letna deklica se je podala na prvi
večji turnir v Južno Afriko, kjer je na svetovnem pokalu zasedla 2. mesto. Njena največja uspeha sta osvojeni prvi mesti na
Roland Garrosu in v Wimbledonu v dvojici skupaj z Jessico Moore.
Uvrstila se je tudi med prvih 230 igralk na svetu, cilje ima pa še
mnogo višje.
Polona je za nas povedala:
»Čeprav sem le dva meseca v letu doma in tekmujem na številnih
turnirjih, mi šola ne dela nobenega problema. Profesor Kuzman se
vse dogovori s profesorji, da lahko opravljam razredne izpite ali pa
pridobivam ocene kasneje. Ustnih ocen skoraj nimam, razen pri slovenščini in morda še kje. Kot vsak dijak tudi jaz opravljam domače branje, laboratorijske vaje ali rišem za likovno vzgojo. Učim se
predvsem iz gradiva, ki mi ga posredujejo profesorji, dosti pa mi
pomagajo tudi sošolke s svojimi zapiski. Učim se na vseh možnih
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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je res vedno na razpolago, ti vse uredi in ga lahko pokličeš, kadar
želiš. Brez spodbujanja staršev mi ne bi tako uspevalo. Nove dijake v športnem oddelku pa bi opozorila, da se ne smejo zaležati,
ker ko nisi več navajen učenja, težko spet prideš v formo - kot pri
športu. In ne skrbite, v dobrih rokah ste!«

Čeprav sem dijakinja 4. š, sem v šoli manj kot en mesec v letu. Snov
pišem razdeljeno pa manjših testih, včasih pa dobim tudi ustne
ocene. Rada bi šla študirat menedžment. Včasih je težko, ampak
se da. Vse se da, če se hoče, in jaz hočem. Seveda pa ni tako težko, da ne bi ostal čas tudi za ljubezen in druženje. Pri usklajevanju mi zelo pomaga prof. Kuzman, ki se vse dogovori in pomaga
pri organizaciji. S pomočjo sošolk in njihovimi zapiski ter s spodbudo domačih mi uspeva. Pri tem pa mora biti tudi vaša volja neverjetna, kot je moja.«

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec, priznana slovenska smučarka, ki trdo trenira že 11 let,
redno opravlja dolžnosti gimnazijke prav na naši šoli. Zadnjih pet
let je članica slovenske reprezentance. Pozimi trenira vsak dan,
poleti pa se udeležuje rednih priprav v tujini. V sezoni 07/08 je
osvojila 1. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v smuku,
12. mesto v super kombinaciji svetovnega pokala in naslov državne prvakinje.
Za naše nove športnike Druge je izdala:
»Vse se da, če se hoče! Učim se na mnogo različnih mestih in ob
nemogočih časih. Večkrat med vožnjo po avtocesti ob glasni muziki, drugače pa večinoma med vožnjo do tekmovanj in treningov.

Ilka Štuhec
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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PREDMETNIK
V ŠPORTNIH ODDELKIH

PREDMET

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK

PREDMET

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK

Slovenščina

140

140

140

175

Biologija

70

70

70

-

Matematika

140

140

140

175

Kemija

70

70

70

-

Prvi tuji jezik

105

105

105

140

Fizika

70

70

70

-

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

Sociologija

-

70

-

-

70

70

70

70

Psihologija

-

70

-

-

210

210

210

280

Filozofija

-

-

70

-

Glasba

-

70

-

-

Informatika

70

-

-

-

Likovna umetnost

-

-

70

-

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

90

70

70

70

-

Zgodovina
Športna vzgoja

Geografija

Obvezne izbirne vsebine pa dijaki športniki opravijo s treningi in
v tednu bivanja v domu CŠOD (center šolskih in obšolskih dejavnosti) v Javorniškem Rovtu.

Predmetnik se ne razlikuje od tistega v splošnih gimnazijskih oddelkih razen povečanega obsega športne vzgoje, ki od 1. do 3. letnika znaša 6 ur na teden, v 4. letniku pa 6 – 8 ur.
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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Zakaj vztrajamo

Zdaj je čas za akcijo. Ilka Štuhec, mladinska svetovna
prvakinja v slalomu, kombinaciji in smuku.

že 18 let?

V

vseh teh letih smo spoznali, kako težko je doseči vrhunski športni rezultat in da ga lahko dosežejo le dijaki z nadpovprečnimi psihofizičnimi sposobnostmi. Ni nam težko priznati, da so športniki disciplinirani in delovni dijaki, katerih življenje je že od zgodnjega otroštva podrejeno treningom, pripravam
in tekmovanjem.
Vemo, da se, če že po ničemer drugem, prav po tem razlikujejo od
svojih vrstnikov.
Zato se tudi njihovo obiskovanje srednje šole nekoliko razlikuje od
dijakov v splošnih oddelkih.
Običajno je, da se lahko tudi v času pouka udeležujejo vseh aktivnosti, povezanih s športom, zamujene ure nadomestijo s konzultacijami, ocene pa pridobivajo v dogovoru s profesorji, tudi takrat, ko je šole prazna.
Le malo je naših dijakov, ki jim še danes samo šport reže kruh. Zato
se zavedamo, da je ob koncu šolanja ne glede na športne uspehe
potrebo opraviti tudi maturo, da bi po končani športni poti lahko postali uspešni študentje in poslovneži, ki bodo morda vzgajali nove rodove športnikov.

Javorniški Rovt
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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merila za izbiro kandidatov
V ŠPORTNI ODDELEK
V PROGRAMU GIMNAZIJA

V

Status A
• Vsi kategorizirani športniki OKS – ZSZ oziroma tisti, ki so v
času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosegli rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega športnika.
• individualni športi: športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki
jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza.
• ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v
olimpijskih športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.

športni oddelek v programu gimnazija se vpišejo kandidati,
ki poleg splošnih izpolnjujejo tudi posebne pogoje (športni dosežki) za vključitev v ta oddelek.
Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne zveze določijo status posameznega
športnika.

Liona Rebernik, polfinalistka teka na 200 m na svetovnem mladinskem
prvenstvu v Bydgoszcu na Poljskem in državna članska rekorderka na
4x400 m (foto Vid Ponikvar).
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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Status B
individualni športi:

• Športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1.
do 3. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na
razvrstitveni lestvici in mednarodno priznane športne dosežke, ki
jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza.
• Športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 6.
do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji, ter rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na
razvrstitveni lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza.

• Športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih zvez državni prvaki.
Status C
• Individualni športi, ekipni športi: športniki, ki so v rednem procesu treniranja in tekmujejo v ligaškem sistemu, uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Prednost imajo kandidati iz športov, uvrščenih v prve štiri razrede kriterijev Ministrstva
za šolstvo znanost in šport – Urada za šport.
Omejitev vpisa
V primeru omejitve vpisa se poleg običajnih meril, ki veljajo za izbor kandidatov v programu gimnazije, dodajo točkam za učni uspeh
točke za športne dosežke, opredeljene s statusi:

ekipni športi:

• Športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih
športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za
zelo perspektivne mlade športnike.
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

Status A + 10 točk
Status B + 5 točk
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Športno vzgojo zamenja
jutranji trening
jurij Čopi, prof.
šVZ v Športnih
oddelkih

4. trening poteka v 5 oblikah:
a. Dijak opravi jutranji trening v celoti po našem programu.
b. Dijak del jutranjega treninga izvaja po našem programu,
del treninga pa opravi v klubu.
c. Dijak opravi jutranji trening pri nas s svojim klubskim
trenerjem.
d. Dijak sam pod našim nadzorom izvaja jutranji trening po
programu klubskega trenerja.
e. Dijak opravi jutranji trening v celoti v klubu.

1.	PoveČan fond ur športne vzgoje – jutranjega treninga:
1.-3. letnik: 3-krat na teden po 2 šolski uri, kar pomeni 210
ur letno;
4. letnik: 3-krat oz. 4-krat na teden, kar pomeni 210 oz. 280
ur letno.
2.	Prvi dve leti je program jutranjega treninga usmerjen
v razvoj osnovne motorike, v 3. in 4. letniku pa je trening bolj individualen in specializiran.

5.	Jutranji trening vodijo:
športni koordinator, profesor športne vzgoje (oba sta specialista za delo s športniki) ter zunanji sodelavci - specialisti za
posamezna športna in druga področja.

3.	Dijaki v športnih oddelkih imajo dobre
pogoje za delo.
Večino treninga opravimo v šolski telovadnici, uporabljamo pa
tudi atletski stadion, teniška igrišča, tekaško smučarsko progo na nogometnih igriščih ob dvorani Tabor, Ledno dvorano
za hokej in drsanje, kopališče Pristan ter dvorano za akrobatiko na Studencih.

ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

6.	Imamo nadstandardno
učno tehnologijo za spremljanje procesa treniranja, kar pomeni, da opravljamo kontrolo treniranosti z dodatnimi testi.
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12. Dijaki, ki so maksimalno obremenjeni
s športnimi obveznostmi, imajo dodatne ugodnosti:
• dodatne ure konzultacij pri vsakem predmetu,
• kurzno podajanje snovi,
• napovedano preverjanje znanja z možnostjo delnih izpitov,
• pogojni vpis v višji letnik,
• možnost opravljanja mature v dveh delih,
• podaljšanje izobraževanja.

7. Športni oddelki so maloštevilni
(v povprečju 20 dijakov).

8. V njih so selekcionirani dijaki.

9. Športni oddelki so odprtega tipa - prehodnost navzven in navznoter.

13. Teoretična športna znanja
pridobijo dijaki med urami jutranjega treninga, v

10. Usklajevanje športnih in šolskih
obveznosti
urejata v sodelovanju s klubi in starši pedagoški in športni
koordinator.

14. Za dijake 1. in 2. letnika organiziramo
šolo v naravi.

11. Oblikujemo profesorski zbor,
ki ima afiniteto do športa.

ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

šoli v na-

ravi in na dodatnih predavanjih.

15. MOŽNOST KORIŠČENJA FIZIOTERAPEUTA,
ORGANIZACIJA CT IN MAGNETNE REZONANCE.
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BISTVENE ZNAČILNOSTI
PROGRAMA JUTRANJEGA
TRENINGA

C

ilj dela na športnem področju je, da bi dijaki dosegli čim
boljše rezultate v svoji starostni kategoriji tako v Sloveniji
kot tudi v širšem mednarodnem prostoru, seveda z njihovi starosti
primernimi sredstvi in metodami treninga.
Pri jutranjem treningu v šoli veliko časa namenimo razvoju
osnovne motorike, ker ugotavljamo, da se v klubih prav temu
segmentu treninga premalo posvečajo.
Smo v bistvu neke vrste kondicijski trenerji, ki poskušamo zapolniti eno od zelo pomembnih vrzeli v procesu treninga mladega športnika.
Pravilnost naše usmeritve se kaže v tem, da dijaki, ki trenirajo po
našem programu, napredujejo v osnovni motoriki hitreje od dijakov, ki izberejo druge možnosti treninga. Seveda je pri treningu
velikokrat potrebna tudi improvizacija, saj je praktično nemogoče napraviti periodizacijo treninga za vsakega dijaka, naši oddelki so namreč izredno heterogeni (v vsakem oddelku imamo 12-14
različnih športnih panog).
Zato zastopamo stališče, da mora biti športni pedagog v teh oddelkih tudi trener, ki ima dobro intuicijo za vodenje procesa treninga,
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

saj se praktično vsak dan srečujemo z nepredvidljivimi problemi
(poškodbe, druge zdravstvene težave, popoldanski trening v klubu, tekmovanja itd.).
Poleg kondicijskega treninga je del programa namenjen predvsem sprostitvi in
pridobivanju novih znanj.
Temu služijo kolektivne igre z žogo (odbojka, nogomet, košarka),
občasno pa vključujemo tudi tenis, badminton, dvoranski hokej,
namizni tenis, tek na smučeh, akrobatiko in plavanje.
Dijake ob praktičnem delu seznanjamo tudi s teorijo športnega treniranja, svetujemo jim, kako naj se psihično pripravijo na tekmo,
seznanimo jih z osnovnimi ukrepi pri poškodbah, pogovorimo se
tudi o pravilni športni prehrani itd.
Za strokovno spremljanje procesa treniranja smo sorazmerno dobro opremljeni z učno tehnologijo. Tako imamo na razpolago pulzimetre, tenziometrijsko ploščo, laktatometer, elektrostimulator itd.
Praktične in teoretične vsebine so opredeljene v letni pripravi dela
za športne oddelke.
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program
jutranjega treninga
za 3. IN 4. LETNIK

V

sebino vadbe določajo pretežno individualni programi treninga, ki ga vodijo klubski trenerji in športni pedagogi. Ker
gre že za dokaj formirane športnike, se značaj vadbe močno prilagaja tekmovalni sezoni in osnovnim zakonitostim periodizacije
treninga v posameznih športih.
3. letnik ima 6 ur jutranjega treninga, 4. letnik pa 8 ur z možnostjo, da dijaki oziroma njihovi trenerji izbirajo med 6- in 8-urnim
jutranjim programom. S tem skušamo doseči načelo postopnega povečanja obsega treninga. Kljub temu ostaja tudi skupni del programa. Gre za vsebinske bloke, ki vzdržujejo široko zasnovo treninga.
To so: dopolnilni trening športnih iger (predvsem košarka in odbojka), regeneracija, plavanje, sprostilne oblike sorodnih športov,
kot so badminton, tenis, dvoranski hokej, namizni tenis, smučarski tek … Časovni razpored treningov je okviren oziroma bolj elastičen kot v prvih dveh letnikih. Narekujejo ga splošne karakteristike športnega treninga.

Tudi takšni so, proti Milanu, Rene Krhin - član nogometne
ekipe FC INTER iz Milana (Italija), levo Vierra.

Naši športni oddelki so izredno heterogeni
(8–14 različnih športov), tako da je natančno
načrtovanje periodizacije in vsebin praktično
nemogoče.

ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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Kako se šolajo

S skupnimi močmi

naši športniki?

do končnega cilja

P

V športnih oddelkih je v povprečju 20 dijakov.
Poučujejo jih profesorji, ki imajo izkušnje z dolgoletnim poučevanjem v teh oddelkih.
Oddelki so navzven in navznoter odprtega tipa.
Usklajujemo športne in šolske obveznosti.
Dodatne ugodnosti za tiste športnike, ki so zaradi športa zelo
obremenjeni in veliko odsotni.
Pridobivajo teoretična športna znanja.
Imajo možnost koriščenja fizioterapij, magnetne resonance v
primeru poškodb.
Udeležijo se šole v naravi.

ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

ri tem delu nam pomagajo v prvi vrsti starši, trenerji, profesorji in dijaki sami. Komunikacija med nami je pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti iz leta v leto boljša, dobro smo
seznanjeni, kdaj so športniki najbolj obremenjeni. Takrat dijakov
ne obremenjujemo s šolskimi obveznostmi, po drugi strani pa te
obveznosti načrtujemo, kadar ni pomembnejših tekem.
Trudimo se, da bi bilo naše sodelovanje zgledno, vendar se zavedamo, da bi lahko še kaj izboljšali.
Težave nastopijo, ko dijaki spoznajo, da ne napredujejo tako, kot
so si želeli in kot so upali, ko so se vpisovali v športni oddelek.
Izguba motivacije postane glavni problem pri treniranju kot tudi
pri delu v šolskih klopeh. Naš trud in naša volja se takrat usmerjata v prepričevanje, da v življenju obstajajo določene omejitve in
da je lep športni rezultat lahko tudi deseto mesto v državi, če si
se zanj maksimalno trudil.
Je pa res, da v takih primerih običajno ostajamo z dijaki sami in
takrat jih spodbujamo, da je vredno vztrajati in se boriti naprej in
naj zato ne prevzemajo slabih razvad in naj trenirajo.
Kadar je športna kriza prevelika, pa takšne dijake preusmerimo v
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Rene Krhin proti Milanu. V šoli redko viden.
Polona Hercog, zmagovalka dvojic na mladinskem turnirju v Parizu.

splošni oddelek.
Težav pri tem običajno ni, saj je program splošne gimnazije identičen programu v športnem oddelku.
In končni cilj?
Matura.
Tudi tukaj smo uspešni, saj rezultati ne zaostajajo veliko za tistimi v splošnem programu gimnazije, imamo tudi zlate maturante.
V veliki meri pa je odvisno tudi od angažiranja dijakov in njihovih staršev, ki jih pri tem spodbujajo in jim v dobrem in slabem
stojijo ob strani.
Sami vsega ne zmoremo.

ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

Za uspešno povezavo med temi segmenti sta v
športnih oddelkih posebej zadolžena športni in
pedagoški koordinator.
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športni
koordinator
Bojan Ogrinc
športni
koordinator

Njegovo delo je razdeljeno na:
•
•

1.	NEPOSREDNO DELO NA JUTRANJEM
TRENINGU Z DIJAKI ŠPOTNIKI
(12 UR TEDENSKO ALI 60 % DELA).

•

2.	KOORDINACIJA STROKOVNEGA DELA –
40 % DELA:

•

2.1. VODENJE IN USMERJANJE STROKOVNEGA DELA

•
•

•

vodi in usmerja strokovno delo na športnem področju.

•
•

2.2. SKRB ZA NEMOTEN POTEK DELA V ŠPORTNIH ODDELKIH

•
•
•
•
•

skupaj s sodelavcem pripravlja letno tematsko pripravo za
delo v športnih oddelkih,
sodeluje z upravljalci športnih objektov,
na osnovi zbranih podatkov opravi športno selekcijo ob
vpisu v 1. letnik
skrbi za usklajevanje treninga v šoli in v klubu,
po potrebi vključuje v delo pri izvajanju programa zunanje
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

sodelavce – specialiste za posamezno športno področje,
organizira in vodi informativne dneve,
skupaj s pedagoškim koordinatorjem opravi individualne
razgovore s kandidati za vpis v 1. letnik in njihovimi starši,
sodeluje z institucijami, ki so v kakršni koli povezavi z delom v športnih oddelkih,
skrbi za nabavo učnih pripomočkov in sodobne učne
tehnologije,
občasno obiskuje treninge in tekme v klubih,
ima tedenske govorilne ure, namenjene dijakom, staršem
in trenerjem,
organizira in izvaja šolo v naravi,
vključuje dijake iz športnih oddelkov v športne ekipe.

2.3. SODELOVANJE Z DIJAKI ŠPORTNIKI
2.4. SODELOVANJE Z DRUGIMI PEDAGOŠKIMI DELAVCI IN
VODSTVOM ŠOLE

18
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Mihaela Planinšec, državna reprezentantka v odbojki.
Polona Hercog, Ilka Štuhec, Tadeja Majerič.
Končno skupaj, a le pri pisanju testa.

2.5. SODELOVANJE S TRENERJI
2.6. SODELOVANJE S STARŠI
2.7. DRUGA DELA

•
•
•

organizacija internega izobraževanja za dijake, starše, sodelavce in trenerje,
priprava in vodenje ekipe za šolska športna tekmovanja,
lastno izobraževanje.
Priprave, trening, tekmovanja, Boštjan Kline , 6. mesto na mladinskem
svetovnem prvenstvu v superveleslalomu, Formigal, Španija 2008
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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pedagoški
koordinator
Renato Kuzman
pedagoški
koordinator

4.	Razgovori z dijaki športniki:
• pomoč pri reševanju psihofizičnih težavah, nastalih zaradi šole in športa.

Pri njegovem delu so povdarjeni:
1.	Neposredno delo z dijaki:
• poučevanje v športnih oddelkih.

5.	Za najuspešnejše športnike pa še:
• priprava individualnih programov pridobivanja znanja in
šolanja,
• možnost opravljanja šolskih obveznosti zunaj časa rednega pouka,
• dogovarjanje za pridobivanje ocen v času počitnic in
praznikov.

2. Sodelovanje s klubi oz. trenerji:
• usklajevanje šolskih in športnih obveznosti.
3.	Koordinacija pedagoškega dela:
• organizacija konzultacij za dijake športnike,
• načrtovanje pridobivanja ocen,
• sodelovanje pri prehodih dijakov v višji letnik,
• sodelovanje s starši dijakov športnikov,
• sodelovanje z vodstvom šole.

Organizacija dela v športnih oddelkih na šoli v
minulih letih kaže, da izobraževanje ni bilo ovira
pri doseganju vrhunskih športnih rezultatov in
da so športniki po končani karieri postali tudi
uspešni študentje in poslovneži.
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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Obvezne izbirne vsebine –
šola v naravi
Le zakaj je razred tako prazen?
Smučarji, Boštjan Kline, Klemen Kosi, Ilka Štuhec

Š

Zakaj mi energije nikoli ne zmanjka?
Zato ker želim dijakom privzgojiti samodisciplino za opravljanje
šolskih obveznosti, kar bo pomagalo pri doseganju vrhunskih športnih rezultatov, po končani športni poti pa bo pripomoglo, da bodo
naši športniki postali odgovorni odrasli.

•
•
•
•
•

•
•
•

ola v naravi poteka v okviru izbirnih vsebin v 1. in 2. letniku
in dijakom omogoča:
športno pripravo v spremenjenem okolju,
seznanjanje z novimi športi,
pohodništvo in gorništvo (Stol, Golica),
posebna doživetja - preživetje v naravi,
medsebojno sodelovanje, strpnost, pomoč in sprejemanje
drugačnosti,
pridobivanje drugačnih znanj iz teorije športnega treniranja
in mejnih znanosti,
v drugem letniku opravijo v času tedna del obveznosti iz predmeta glasba, v tretjem pa iz likovne vzgoje,
dijaki drugega letnika pridobijo znanja iz državljanske vzgoje.

So vsi že odšli? Zdaj je čas za teste. Igralka tenisa, Polona Hercog
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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Novosti pri delu
z vrhunskimi športniki
na Drugi

P

ri nekaterih športnih panogah aktivnosti potekajo skozi celo
šolsko in koledarsko leto (smučanje in tenis). Zelo uspešni
športniki pa v času šolanja že podpišejo tudi profesionalne pogodbe s klubi v tujini (nogomet in hokej) in tam živijo, torej jih celo
šolsko leto ni pri pouku.
Zato smo sprejeli pobudo zavoda MIRK, Olimpijskega komiteja in ZRSŠ,
da pristopimo k projektu E-izobraževanja in tako pomagamo tistim
najboljšim športnikom, ki zaradi športne uspešnosti veliko izostajajo
in so že ali pa bodo v prihodnje ponesli ime Slovenije v svet športa.
Po dogovoru s športnim koordinatorjem sva v projekt najprej vključila le najuspešnejše športnike, in sicer:
Ilko Štuhec - članico A-reprezentance v alpskem smučanju
Polono Hercog - članico slovenske reprezentance v tenisu
Jana Muršaka - člana hokejske ekipe iz Detroita (ZDA)
Reneja Krhina - člana nogometne ekipe FC INTER iz Milana
(Italija)
Tadejo Majerič – članico slovenske reprezentance v tenisu
Boštjana Klineta – člana C-reprezentance v alpskem
smučanju
ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA

V nadaljevanju projekta so se pridružili še preostali športniki, ki
nastopajo v državnih in regijskih reprezentancah.
Da bi projekt v celoti zaživel, so trije najuspešnejši dijaki športniki (Štuhec, Hercog in Kline) prejeli tudi prenosne računalnike pod
pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja, Telekoma Slovenije, zavoda Mirk in zavoda RS za šolstvo.
Ob koncu šolskega leta smo ugotovili, da so si najboljši športniki
prav zaradi e-učilnice pridobili precej več ocen kot lani ob istem
času, kar je dokaz, da smo na dobri poti in da so novosti potrebne, volje za delo pa tudi pri profesorjih ne zmanjka.

Tudi profesorji se trudijo
S tem projektom smo začeli v oktobru 2008. Prvi cilj, ki smo si ga
zastavili profesorji, je bil izobraziti se z osnovnimi znanji za delo
v spletni učilnici. V prihodnjih letih pa nameravamo to znanje še
nadgraditi, kar bi zelo olajšalo šolsko delo prav najboljšim športnikom v oddelkih, zaradi katerih so slednji tudi nastali.
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Naši nekdanji,
danes še aktivni športniki,
na katere smo ponosni
Sani Bečirović,
reprezentant Slovenije
v košarki in član ekipe
Lotomatice iz Rima

Jana Muršak, član
hokejske ekipe iz Detroita
(ZDA). Leta 2006 so ga kot
182. na naboru lige NHL
izbrala Rdeča krila iz Detroita

Mitja Robar, stalni
član članske hokejske
reprezentance Slovenije
in udeleženec svetovnega
prvenstva skupine A v Kanadi

Rok Kolander, veslač,
član četverca, ki je na
olimpijskih igrah v Pekingu
2008 zasedel 4. mesto

Sonja Roman, atletinja,
udeleženka polfinalnega teka
na 1500 m na olimpijskih
igrah v Pekingu 2008

Mateja Robnik, članica
A-reprezentance v alpskem
smučanju

ŠOLA, KI ODPRE VSA VRATA
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SKUPAJ DO CILJA
Boštjan Fridrih

ZATO KER ZMOREMO
Blaž Medvešek

Katja Koren

atletika

plavanje

smučanje

Rok Kolander

Sonja Roman

veslanje

atletika
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