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1

UVOD

Poročilo o delu II. gimnazije Maribor predstavlja pregled dela II. gimnazije Maribor v šolskem letu
2017/2018. Vsebuje podatke o obveznem delu izvajanja programa in o delovanju šole na
izvenšolskem področju.
2

DEJAVNOSTI ŠOLE

V šolskem letu 2017/2018 je II. gimnazija Maribor izvajala naslednje vzgojno-izobraževalne
programe:
• gimnazija,
• gimnazija – športni oddelek in
• mednarodna matura.
Vsi programi so potekali v skladu s sprejetimi programi in učnimi načrti.
2.1 Realizacija pouka
1. letniki
Realizacija 95 %
2. letniki
Realizacija 95 %
3. letniki
Realizacija 96 %
4. letniki
Realizacija 95 %
2.2 Učni uspeh
Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2017/2018 je bil naslednji:
1. letniki
Izmed 199 dijakov jih je 198 izdelalo letnik (99 %).
Splošni uspeh: 85 (43 %) odličnih, 97 (48 %) prav dobrih, 16 (8 %) dobrih, 1 (1 %) dijakinja je
neocenjena (bolezen).
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,34.
2. letniki
Izmed 200 dijakov je letnik izdelalo 196 dijakov (98 %), 6 dijakov je neocenjenih (5 športnikov in 1
dijakinja zaradi osebnih težav). Športniki so pogojno vpisani v višji letnik, 1 dijakinja v splošnem
oddelku bo opravljala še manjkajoče obveznosti.
Splošni uspeh: 61 (31 %) odličnih, 90 (44 %) prav dobrih, 42 (21 %) dobrih, 1 (1 %) zadosten, 6
neocenjeni (3 %).
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,09.
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3. letniki
Izmed 177 dijakov je letnik izdelalo 170 dijakov (96 %), 1 dijakinja je pogojno vpisana v višji letnik
(osebne težave), 4 športniki so tudi pogojno vpisani v višji letnik, 1 dijak letnik ponavlja, 1 dijakinja
se je izpisala.
Splošni uspeh: 72 (41 %) odličnih, 82 (46 %) prav dobrih, 16 (9 %) dobrih, 5 (3 %) neocenjenih, 2 (1
%) negativna.
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,31.
4. letniki
Izmed 181 dijakov je letnik izdelalo 180 dijakov (99 %), 1 dijakinja, ki je bila neocenjena (osebne
težave) se je izpisala.
Splošni uspeh: 75 (41 %) odličnih, 76 (42 %) prav dobrih, 27 (15 %) dobrih, 2 (1 %) zadostna, 1
neocenjen (1 %).
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,21.
2.3 Izostanki

ANALIZA IZOSTANKOV v šolskem letu 2017/18
letnik
razred
A
B
C
D
E
F
MM
SKUPAJ
Š
SKUPAJ

1.

2.

3.

4.

61,27
62,33
45,17
56,24
51,10
75,79
/
58,65
168,23
74,30

99,66
73,83
103,67
83,40
124,26
150,0
/
105,80
281,79
130,94

77,88
105,07
99,95
99,46
133,59
76,86
73,35
95,16
395,10
132,66

119,48
94,96
111,56
91,90
76,71
141,56
80,03
102,31
147,19
107,92

Tabela 1: Povprečne ure izostankov na dijaka v šolskem letu 2017/18

Iz tabele je razvidno, da največ izostajajo 2. letniki, sledijo jim 4. letniki (gledano povprečje brez
športne gimnazije). Najmanj izostajajo 1. letniki. Med razredi so si največ izostankov nabrali dijaki
športnih razredov in dijaki 2. f, 4. f, 3. e ter 2. e, najmanj pa dijaki 1. c.
letnik
razred
A
B
C
D
E
F
MM

1.

2.

3.

4.

61,20
61,93
45,07
54,90
50,24
74,52
/

98,00
73,55
101,40
83,10
123,16
147,31
/

76,11
103,00
98,52
98,77
130,74
75,17
72,09

116,81
89,22
107,91
84,57
76,42
139,12
75,97
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SKUPAJ
Š
SKUPAJ

57,97
167,55
70,06

104,42
280,25
125,65

93,48
392,65
121,72

98,57
143,96
103,12

Tabela 2: Povprečne ure opravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2017/18

Pregled števila opravičenih ur pokaže, da najmanj izostajajo 1. letniki, največ dijaki drugih letnikov
(brez športne gimnazije). Med 1. letniki so najmanj opravičeno izostajali dijaki 1. c, med 2. letniki
dijaki 2. a, med 3. letniki dijaki MM1 in med 4. letniki dijaki MM2.
letnik
razred
A
B
C
D
E
F
MM
SKUPAJ
Š
SKUPAJ

1.

2.

3.

4.

0,07
0,40
0,10
1,35
0,86
1,28
/
0,67
0,68
0,67

1,67
0,28
2,27
0,30
1,09
2,69
/
1,38
1,54
1,40

1,77
2,07
1,43
0,69
2,85
1,69
1,26
1,68
2,45
1,77

2,67
5,74
3,65
7,33
0,29
2,44
4,06
3,74
3,23
3,67

Tabela 3: Povprečne ure neopravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2017/18

Število neopravičenih ur se z višanjem letnika povečuje. Največ neopravičenih ur so tako dobili 4.
letniki, najmanj pa 1. letniki. Razreda, ki po številu neopravičenih ur izstopata, sta 4. d (7,33
ur/dijaka) in 4. b s 5,74 ur na dijaka. Najmanj neopravičenih ur so nabrali dijaki 1. a (0,07 ur/dijaka),
1. c (0,10 ur/dijaka) in dijaki 4. e (0,29 ur/dijaka).
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/2016 2016/2017 2017/2018
1. letniki
2. letniki
3. letniki
4. letniki
SKUPAJ

107,68
121,73
109,2
75,01
103,41

81,90
110,49
116,81
71,96
95,37

71,35
104,43
110,84
97,77
96,10

92, 34
117, 30
129, 81
143, 32
115,75

93,54
111,16
122,95
101,8
106,4

75,43
110,74
138,03
109,83
108,51

87,73
131,31
132,72
124,48
119,06

70,06
125,65
121,72
103,12
105,14

Tabela 4: Primerjava opravičenih izostankov med šolskimi leti 2010/11–2017/18

Iz tabele razberemo, da se je povprečno število opravičenih izostankov glede na prejšnje leto
zmanjšalo (v povprečju 14 ur na dijaka). Zmanjšanje števila opravičenih izostankov je zaznati v vseh
letnikih. Najmanj opravičeno izostajajo dijaki 1. letnikov, največ dijaki 2. letnikov. Glede na
statistiko prejšnjih let se je število opravičenih izostankov najbolj zmanjšajo v 4. letnikih (21 ur na
dijaka).
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Graf 1: Primerjava opravičenih izostankov na dijake med letniki
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Graf 1: Primerjava opravičenih izostankov na dijaka med letniki

1. letniki
2. letniki
3. letniki
4. letniki
SKUPAJ

2010/11

2011/12

1,28
4,17
5,99
5,98
4,36

1,78
3,99
5,19
5,37
4,15

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
1,84
2,38
4,25
7,32
4,16

2,06
2,76
3,28
4,36
3,12

1,1
1,35
3,33
3,59
2,34

0,77
1,80
3,52
3,65
2,44

0,70
1,12
2,53
3,15
1,88

0,67
1,40
1,77
3,80
1,91

Tabela 5: Primerjava neopravičenih izostankov na dijaka med letniki v različnih šolskih letih

Povprečno število neopravičenih izostankov je v letošnjem letu malenkost večje kot v prejšnjem
šolskem letu. Dijak II. gimnazije Maribor je povprečno neopravičeno izostal 1,91 ure. V primerjavi z
lanskim šolskim letom je zmanjšanje števila neopravičenih izostankov zaznati pri 3. letnikih (z 2,53
ure na dijaka na 1,76 ure na dijaka), medtem ko se je povprečen neopravičen izostanek na dijaka
povišal v 4. letnikih in tudi med 2. letniki.
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Graf 2: Primerjava neopravičenih izostankov na dijaka med letniki
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Graf 2: Primerjava neopravičenih izostankov na dijaka med letniki

GIM ̶ splošna
GIM ̶ športna
Mednarodna matura
SKUPAJ

št. dijakov
665
92
63
820

OPV
59661
22008
4666
86335

OPV/
dijak
89,71
239,22
74,06
105,14

NEOPV
1235
185
169
1589

NEOPV/
dijak
1,86
2,01
2,68
1,91

Tabela 6: Primerjava izostankov med različnimi programi v šolskem letu 2017/18

Največ opravičeno izostajajo dijaki športne gimnazije (239 ur/dijaka), sledijo jim dijaki splošne
gimnazije (89 ur/dijaka). Najmanj opravičenih izostankov so nabrali dijaki mednarodne mature (74
ur/ dijaka). Največ neopravičenih izostankov beležimo pri dijakih mednarodne mature (2,68
ur/dijaka), najmanj pa pri dijakih splošne gimnazije (1,86 ur/dijaka).

2.4

Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti

Število izpitov v šolskem letu 2017/2018 je podobno kot preteklo šolsko leto. Popravnih izpitov je
bilo letos 13, imelo jih je 9 dijakov. Dopolnilnih izpitov je bilo 7.
Natančen pregled izpitov je razviden iz tabel.

1.
2.
3.
4.

letnik
letnik
letnik
letnik
SKUPAJ

Št. dijakov
(popravni i.)
3
4
1
1
9

Št. dijakov (dopolnilni i.)
/
1
2
1
4

Tabela 7: Število dijakov na popravnih in dopolnilnih izpitih

9

Poročilo o delu – šolsko leto 2017/2018

Letnik

SLO

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
Skupaj

MAT

KEM

SOC

FIZ

2
1d

ZGO

ŠPA

ŠVZ

Skupaj

1

4

3

1d

1

5/ 2 d

3/
1
1d
1d
2d
1d
1
1d
10
1
1d
2
1d
1d
2d
1d
1d
2d
Tabela 8: Število popravnih in dopolnilnih izpitov v šolskem letu 2017/2018
1d

4/ 6 d
1/ 1 d
13/
9 dop.

V šolskem letu 2017/2018 je imelo 9 dijakov 13 popravnih izpitov in 9 dopolnilnih izpitov.
Letnik

MAT

1. let.

2/2

2. let.

4/3

1/0

3. let.

1d/0d

2d/2d

4. let.

1/1

Skupaj

7/6
1d/0d

KEM

FIZ

ŠVZ

SOC

Skupaj

1/1

3/3
1d/1d

1/1
1 d/1d

1/0
2d/2d

2/2

1d/1d

1d/1d

5/3
1d/1d
1/1
3d/2d
1/1
1d/1d
10/8
5d/4d

Tabela 9: Število prijavljenih in opravljenih izpitov v juniju 2018

Legenda:
d = dopolnilni izpit
Izmed 12 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v junijskem roku, je napredovalo
v naslednji letnik 7 dijakov. Skupaj je to 58 %.
V avgustovskem roku se je na popravne in dopolnilne izpite prijavilo šest dijakov.
Letnik
1. letnik

ZGO

2. letnik

SLO

FIZ

1d/0d

1d/1d

Skupaj

1d/0d

2d/2d

ŠPA

1/1

1d/1d

3. letnik

KEM

1/0

1/0

1/1

MAT

Skupaj

1/0

1/1
1d/1d
4/0
2d/1d
5/0
3d/2d

1/0

2/0

1/0

3/0

Tabela 10: Število prijavljenih in opravljenih izpitov v avgustu 2018

Izmed šestih dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v avgustovskem roku, so bili
uspešni trije, ena dijakinja ni opravila štirih izpitov, dve pa enega izpita.
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2.4 1 Končno poročilo o popravnih in dopolnilnih izpitih
Izmed 13 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v junijskem in avgustovskem
roku, je napredovalo v naslednji letnik 11 dijakov. Skupaj je to 85 % dijakov. 2 dijakinji nista
opravili popravnega izpita iz matematike.
2.4 2 Predmetni izpiti ̶ maj 2018 za 4. letnike
Na izpite so se prijavili trije kandidati (1 x SLO, 2 x KEM).
S predmetnim izpitom si noben dijak ni izboljšal ocene.
2.4 3 Predmetni izpiti ̶ junij 2018 za 3. letnike
Na predmetni izpit sta se v junijskem roku prijavila dva dijaka, in sicer iz ŠVZ in ZGO. Žal noben ni
izboljšal ocene.
2.4 4 Predmetni izpiti ̶ avgust 2018 za 3. letnike
Na izpite so se prijavili 4 dijaki (eden je opravljal dva izpita): 2 x MAT, 1 x KEM, 1 x NEM in 1 x
ZGO. S predmetnim izpitom si je oceno izboljšala 1 dijakinja, in sicer pri zgodovini in nemščini.
2.4 5 Končno poročilo za predmetne izpite v šolskem letu 2017/2018
Skupaj se je v šolskem letu 2017/2018 na predmetne izpite prijavilo 10 dijakov. Ocene si je
izboljšala le ena dijakinja (10 %) iz naslednjih predmetov: ZGO in NEM.
V 4. letnikih si s predmetnim izpitom nihče ni izboljšal ocene, v 3. letnikih pa 1 dijakinja.

2.5

Delo z nadarjenimi

V šolskem letu 2017/18 je delo z nadarjenimi dijaki potekalo v okviru projekta DrugaDruga.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi v tem letu ni zagotovilo izvajanja standardov in
normativov, ki šolam zagotavljajo sistemsko financiranje dela z nadarjenimi.
V šolskem letu 2017/18 je II. gimnazija Maribor začela izvajati projekt RaST (glej dalje), v katerega
se je vkjučila tudi sama. V okviru rojekta RaST je bilo izbranih 14 programov II. gimnazije Maribor
za delo z nadarjenimi.

2.6

Matura 2018

2.6.1. Spomladanski rok mature
V tem šolskem letu je 4. letnik obiskovalo 182 dijakov, uspešno pa je letnik zaključilo 180 dijakov,
ki so tudi opravljali maturo v junijskem izpitnem roku.
Ob 180 dijakih II. gimnazije Maribor se je na spomladanski rok mature prijavilo še 57 zunanjih
kandidatov. Nekaj kandidatov je dvigovalo ocene iz prejšnjih let, nekaj jih je opravljalo maturo po
25. členu Zakona o maturi (kot 21-letniki), ostali pa so bili dijaki poklicne mature, ki so opravljali
dodatni maturitetni izpit iz različnih predmetov, največ pa angleščine.
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Devet kandidatov II. gimnazije Maribor je opravljalo maturo kot kandidati s posebnimi potrebami –
vsi kandidati so imeli podaljšan čas pisanja za 50 %.
Število vseh kandidatov po predmetih v spomladanskem roku mature:
Slovenščina:
186
Matematika (OR):
129
Matematika (VR):
63
Angleščina (OR):
137
Angleščina (VR):
78
Nemščina (OR):
16
Nemščina (VR):
6
Francoščina (OR):
3
Francoščina (VR):
1
Španščina (OR):
3
Španščina (VR):
2
Ruščina (OR):
2
Fizika:
40
Kemija:
68
Biologija:
46
Geografija:
54
Zgodovina:
39
Filozofija:
11
Sociologija:
15
Psihologija:
48
Ekonomija:
17
Umetnostna zgodovina: 12
Glasba:
1
Splošno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravilo 178 dijakov, dva dijaka pa sta bila
negativno ocenjena iz enega predmeta (slovenščine in psihologije).
Zlatih maturantov je bilo 12, vseh točk pa letos ni dosegel noben dijak.
Uspeh kandidatov, ki so opravljali dodatni maturitetni izpit, je bil letos zelo visok, in sicer 87 %.
11 dijakov je doseglo 30 in več točk in so s tem postali zlati maturantje:
Maja HAUPTMAN (4. a) – 30 točk, Astrid MAROVIČ (4. a) – 32 točk, Ivona ŠTROK (4. a) – 30
točk, Hana Viktorija BALAN (4. b) – 31 točk, Nina VARDA (4. b) – 31 točk, Kevin PUNČUH (4. c)
– 30 točk, Nina ŽUNIČ (4. d) – 30 točk, Maša JAMBRIŠKO (4. e) – 33 točk, Vita VOLGEMUT (4.
e) – 32 točk, Davorin FUREK (4. f) – 32 točk, Kaja KEGLEVIĆ (4. š) – 31 točk in Satja ŠKOBALJ
(4. š) – 30 točk.
2.6.2

Jesenski rok mature 2018

K splošni maturi se je v jesenskem roku prijavilo 8 kandidatov. 1 dijak 4. letnika je maturo opravljal

prvič, ostali pa so popravljali negativne ocene, izboljševali ocene ali opravljali peti predmet.

Uspeh naših dijakov na jesenskem roku mature je bil 50 %. 2 dijaka sta maturo opravila, dva pa sta
bila neuspešna (ena dijakinja pri slovenščini, en dijak pa pri slovenščini in matematiki).
Uspeh zunanjih kandidatov, ki so pristopili k jesenski maturi, je bil 100 %.
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2.7

Mednarodna matura

Letošnjo mednarodno maturo je opravljalo 31dijakov, od tega 9 tujih. Maturo je opravilo vseh 31
dijakov. Letošnji rezultati so bili zelo dobri. Sedemnjast dijakov je doseglo 40 točk in več ter so
postali zlati maturanti. Povprečno število točk je 39,8. Slovenski dijaki II. gimnazije Maribor so
dosegli 40,09, tuji dijaki pa 39,0.
Zlati maturanti so postali Eva Godina, Martina Fridl, Sara Brdnik, Ana Časar, Matic Cesar, Urban
Duh, Mihaela Denkovska, Tatjana Jerković, Luka Govedič, Staša Kučer, Larisa Lesjak, Sarah Marn,
Iva Mićanović, Selma Mustafić, Maja Trifkovič, Filip Ivanišević in Aljaž Emeršič.

2.8

Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine so sestavljene iz obveznega in izbirnega dela. Razporeditev ur po
dejavnostih in letnikih je bila v šolskem letu 2017/2018 sledeča:
T A B E L A O I V 2 0 1 7/2 0 1 8
Število ur
Vsebine, obvezne za vse
Državljanska kultura (2. š: zgodovina športa)

1. letnik
90
56
5

2. letnik
90
40
5

2. š
90
40
20

3. letnik
90
52
5

4. letnik
30
12

Knjižnično informacijska znanja

6

5

5

2

2

– proslava kulturnega dne

1

1

1

1

1

– obeležitev dneva državnosti

1

1

1

1

1

– božična praznovanje – obujanje kulturne
dediščine
– obisk predavanja, likovne razstave,
glasbenega koncerta, gledališke predstave
Športni dnevi

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2x5

2x5

2x5

2x5

5

Kulturno-umetniške vsebine

Zdravstvena vzgoja
Vzgoja za družino, mir, nenasilje

Šola v naravi (obvezna ponudba šole)

Vsebine, obvezne za gimnazije (ni všteto v
fond 90 oz. 34 ur na letnik)
Kulturno-umetniške vsebine s področja
likovnosti
Kulturno-umetniške vsebine s področja glasbe
Prosta izbira
Obvezna ponudba šole
– medpredmetne ekskurzije
– logika
– metodologija raziskovalnega dela

15
10
(domovi
CšOD)
20
(domovi
CšOD)

20
(tabori
OIV)
10
(tabori
OIV)

18
18
34

50

50

38

18

število ur po katalogu (Druga Druga)
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– obvladovanje tipkovnice
– prostovoljno socialno delo
– učenje za učenje
– verstva in etika
Neobvezna ponudba šole v šolskem katalogu
OIV
Neobvezna ponudba v republiškem katalogu
OIV

število ur po katalogu (Druga Druga)
število ur po katalogu

Tabela 11: OIV 2017/2018

1. letnik
OIV – obvezni del
(september 2017)
Teden OIV v domovih CŠOD:
RAZRED

DOM CŠOD IN URA
ODHODA

TERMIN

SPREMLJEVALCI

1. A

CŠOD GORENJE

Marko Jagodič, Mateja Krumpak,
Andreja Korenjak

1. B

CŠOD VOJSKO

Toni Klis, Boris Svetel

1. C

CŠOD BOHINJ

Matjaž Črček, Tomaž Petrovič,
Gorazd Beranič Senegačnik

CŠOD PECA

Tatjana Simonič, Janina Curk,
Alenka Miklavc

1. E

CŠOD PECA

Tatjana Simonič, Janina Curk,
Alenka Miklavc

1. F

CŠOD BOHINJ

Matjaž Črček, Tomaž Petrovič,
Gorazd Beranič Senegačnik

1. Š

CŠOD GORENJE

Marko Jagodič, Mateja Krumpak,
Andreja Korenjak

1. D

18. 9.–22. 9. 2017

Tabela 12: OIV 1. letnik 2017/2018

2. letnik
OIV – obvezni del
(september 2017)
2017/2018

Ponedeljek,
18. 9.

Torek,
19. 9.

Sreda,
20. 9.

Četrtek,
21. 9.

Petek,
22. 9.

2. a

Spoznavanje
Maribora z
Jernejo Ferlež

Ekskurzija LJ

Karierna
svetovalnica

UKM

Brain Gym

Mladi in čustva

UGM

Reševanje
konfliktov

Muz. NOB

Finančno
opismenjevanje
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2. b

Spoznavanje
Maribora s
Furgolo

Ekskurzija LJ

Finančno
opismenjevanje
2. c

Karierna
svetovalnica

Ekskurzija LJ

Reševanje
konfliktov

Muzej NOB

Karierna
svetovalnica

UGM

Mladi in čustva
Spoznavanje
Maribora z
Jernejo Ferlež

UKM
Reševanje
konfliktov

UGM

Brain Gym

Muz. NOB

Brain Gym

Mladi in čustva
Finančno
opismenjevanje
UKM

2. d

Reševanje
konfliktov

Spoznavanje
Maribora s
Furgolo

Karierna
svetovalnica

Ekskurzija LJ

Brain Gym

Finančno
opismenjevanje
Majerle

UGM
UKM

2. e

Muzej NOB
Karierna
svetovalnica

Brain Gym
Mladi in čustva

Ekskurzija LJ

UGM
UKM

Finančno
opismenjevanje

Spoznavanje
Maribora s
Furgolo
Muz. NOB

Reševanje
konfliktov
2. f

Mladi in čustva
Brain Gym

Karierna
svetovalnica

Ekskurzija LJ

UKM
Reševanje
konfliktov

Finančno
opismenjevanje

Spoznavanje
Maribora z
Jernejo Ferlež
UGM
Muz. NOB

Tabela 13: OIV 2. letnik 2017/2018

3. letnik
OIV – obvezni del
(september 2017)
TABOR

TERMIN
18. 9.–22. 9. 2017

LOKACIJA IN URA
ODHODA
Osilnica, 8.00

SPREMLJEVALCI IN
IZVAJALCI
Podgoršek, Crnjac, Šiško,
Cvar

Naravoslovni tabor
Družboslovni tabor

18. 9.–22. 9. 2017

Posočje, 8.00

Mithans, Bedenik

Kulturno-umetniški
tabor
Jezikovni tabor

18. 9.–22. 9. 2017

Cogetinci, 9.00

R. Črnčec, Babič

18. 9.–22. 9. 2017

Pliskovica, 9.00

Cigrovski, Fartek, Fajmut

Športni tabor

18. 9.–22. 9. 2017

Pula, 5.00

Krajnc, Čopi, Kotnik
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Športni tabor »Gremo
…«

18. 9.–22. 9. 2017

S kolesom po
Sloveniji, 8.00

M. Vehovar, P. Vehovar,
Sovič

Tabela 14: OIV 3. letnik 2017/2018

4. letnik
OIV – uveljavljanje izbirnih ur – maturantska ekskurzija
(18.–22. september 2017)
RAZRED
4. A
4. B
4. C
4. D
4. E
4. F
4. Š
MM2

DESTINACIJA
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Malta
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Amsterdam

Tabela 15: OIV 4. letnik 2017/2018

Razporeditev obveznega dela OIV v celotnem šolskem letu je bila naslednja:
OIV – obvezni del za 1. letnik
september:
oktober–december:
september–junij:
december:
februar:
maj:
junij:

– CŠOD (šola v naravi, vzgoja za družino, mir, nenasilje)
– knjižnično informacijsko znanje (šolska knjižnica, knjižnica Rotovž)
– obisk aktualnih glasbenih koncertov, gledaliških predstav in likovnih
razstav (kulturno-umetniške vsebine)
– božična proslava (kulturno-umetniške vsebine)
– proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine)
– zimski športni dan (športni dnevi)
– pomladni športni dan (športni dnevi)
– obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura)
OIV – obvezni del za 2. letnik

september:

december:
februar:
maj:
junij:

– knjižnično informacijsko znanje (knjižnica Rotovž in UKM )
– tečaj prve pomoči ali druga zdravstvena vzgoja (zdravstvena vzgoja)
– obisk muzeja (državljanska vzgoja)
– božična proslava (kulturno-umetniške vsebine)
– proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine)
– zimski športni dan (športni dnevi)
– pomladni športni dan (športni dnevi)
– obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura)
OIV – obvezni del za 3. letnik

september:
december:
februar:
maj:
junij:

– tematski tabori (šola v naravi, vzgoja za družino, mir, nenasilje)
– božična proslava (kulturno-umetniške vsebine)
– proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine)
–zimski športni dan (športni dnevi)
– pomladni športni dan (športni dnevi)
– obeležitev dneva državnosti (državljanska kultura)
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OIV – obvezni del za 4. letnik
december:
februar:

– božična proslava (kulturno-umetniške vsebine)
– proslava kulturnega dne (kulturno-umetniške vsebine)
–zimski športni dan (športni dnevi)

V izbirnem delu so dijaki izbirali med dejavnostmi, ponujenimi v šolskem katalogu OIV (večinoma
gre za dejavnosti v okviru DrugaDruge), republiškem katalogu OIV, prav tako pa so lahko
uveljavljali ure iz dejavnosti, ki so se jih udeležili izven šole. Predviden obseg ur je naveden v tabeli
na začetku poglavja.

2.9

Druga Druga

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti II. gimnazije Maribor.
Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot dve desetletji (English student theatre, Borec, literarna
delavnica, prostovoljstvo itd.). Aktivnosti in dejavnosti so vključene v projekt, imenovan
DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo krožki, dejavnosti, prireditve in tekmovanja, kjer lahko
dijaki pridobivajo znanja na področjih, ki jih zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost in
kreativnost.
V preteklem šolskem letu 2017/2018 se je v okviru projekta izvajalo 78 dejavnosti, ki se jih je
aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 3.407 dijakov. 193 notranjih in zunanjih mentorjev je v vseh
aktivnostih opravilo 9.440 ur dodatnega dela z mladimi na 2.669 srečanjih in aktivnostih.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri Izvenšolske
dejavnosti v šolskem letu 2017/2018, ki jo vsako leto izdamo v septembru, lahko pa jo najdete tudi
na šolski spletni strani (www.druga.si). Ob predstavitvi vseh aktivnosti v programu DrugaDruga v
brošuri predstavljamo tudi druge aktivnosti na šoli, kot so jezikovni tečaji in mednarodne izmenjave
v šolskem letu 2017/2018.
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ŠTEV. IME AKTIVNOSTI
IN MENTOR –
NOSILEC
DEJAVNOSTI
1.
ANGLEŠKA
BRALNA ZNAČKA
Jasna Sukič
2.
BOREC – ŠOLSKI
ČASOPIS
Toni Klis
3.
DEBATNI KLUB
Andreja Mikluš
4.
DRUG ORKESTER
Aleksander Čonč
5.
DRUGA GALERIJA
Petra Čeh
6.
DRUGA SCENA
Drago Meglič
7.
DRUGA TV
Patrik Rek
8.
DRUGI FOTOKLUB
Matevž Rudl
9.
DRUGAJANJE
Ivan Lorenčič
10.
EKO SKUPINA
Sanja Cvar
11.
ENGLISH STUDENT
THEATER
Maja Pihler
Stermecki, Ivan
Lorenčič
12.
FACEBOOK,
TWITTER,
INSTAGRAM
Nataša Preglau Borko
13.
FRANCOSKA
BRALNA ZNAČKA
Karmen Kaučič
14.
FRANCOSKO
GLEDALIŠČE
Mary Ellen
Ramasimanana Virtič
15.
FRANCOSKI KLUB
Mary Ellen
Ramasimanana Virtič
16.
GLEDALIŠKA ŠOLA
II. GIMNAZIJE
Svit Vurberški
17.
GLEDALIŠČE
GNOSIS
Svit Vurberški
18.
KEMIJSKI KROŽEK
Leonida Serdinšek
Gričnik

ŠTEVILO
ŠTEVILO
ŠTEVILO
ŠTEVILO
MENTORJEV UDELEŽENCEV PEDAGOŠKIH SREČANJ
UR
1

20

20

10

2

30

270

10

2

18

460

32

3

38

160

33

1

50

50

20

1

16

150

40

1

20

100

50

1

5

200

40

2

190

6

12

4

100

500

24

12

72

450

136

1

/

250

200

1

35

40

20

2

7

150

50

1

70

40

20

1

12

100

41

3

23

300

60

1

10

30

14
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

LEKTORIRANJE
LETNE KNJIGE
Maja Savorgnani
LIKOVNA
DELAVNICA
Natalija R. Črnčec
LITERARNA
DELAVNICA
Danica Križanič
Müller
MATEMATIČNI
KROŽEK – 1.
LETNIK
Polonca Križanič
MATEMATIČNI
KROŽEK – 2.
LETNIK
Barbara Pećanac
MATEMATIČNI
KROŽEK –3. in 4.
LETNIK
David Gajser
MLADINSKI
PEVSKI ZBOR II.
GIMNAZIJE
Viljem Babič
MOJ LONDON
Jasna Sukič, Polona
Vehovar
MUN
Polona Vehovar
NEMŠKA BRALNA
ZNAČKA
Tanja Fajmut
NEMŠKI KROŽEK
Alenka Novak
PAZI SNEMAMO!
Gorazd Beranič
Senegačnik
POMLAD NA II.
GIMNAZIJI
Ivan Lorenčič, Mateja
Krumpak
POP&ROCK
ZGODBE
Gorazd Beranič
Senegačnik
POTOPISNA
PREDAVANJA
Mateja Krumpak
PREŠEROV
NATEČAJ
Alenka Miklavc

1

/

40

/

1

34

70

25

1

17

70

70

1

7

30

15

1

7

20

10

1

10

50

25

2

52

165

55

2

19

70

17

1

12

35

17

1

257

20

10

1

10

10

10

1

20

100

24

10

/

80

34

2

30

84

42

1

300

10

4

11

75

150

10
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35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.

PROGRAMERSKI
KROŽEK
Mitja Osojnik
PROSTOVOLJSTVO
Barbara Kovše,
Barbara Bedenik
RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKA
Mirko Pešec
SPECIAL
OLYMPICS
Polona Vehovar,
Matjaž Vehovar
SPLETNA STRAN
Nataša Preglau Borko
SPLETNI ČASOPIS
Karmen Kaučič
SPRING FESTIVAL
Toni Klis
ŠOLA
RAČUNALNIŠKEGA
3D MODELIRANJA
Anej Golčar
ŠOLSKI RADIO
Nataša Preglau Borko
ŠPANSKA BRALNA
ZNAČKA
Mirjana Vudler
TEČAJ CPP
Saša Mikić
TIGRICE IN BORCI
Simona Krajnc
ULTIMATE FRIZBI
Tomaž Petrović
ZGODOVINSKI
STUDIO
Saša Mikić

1

34

130

43

2

110

220

110

1

11

26

12

2

50

30

10

1

/

250

35

2

2

200

10

3

130

70

10

1

25

52

30

1

3

70

70

1

31

45

15

1

99

24

7

3

40

440

220

3

84

80

40

1

76

144

6

1

60

25

5

1

23

56

28

5

76

100

45

1

72

20

20

TEKMOVANJA
49.

50.

51.

52.

TEKMOVANJE
ANGLEŠČINA
Andreja Mikluš
TEKMOVANJE
ASTRONOMIJA
Matjaž Črček
TEKMOVANJE
BIOLOGIJA
Katja H. Zorec
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA O
SLADKORNI
BOLEZNI
Tamara Šiško
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

TEKMOVANJE –
CANKARJEVO
Maja Savorgnani
TEKMOVANJE –
EKONOMIJA
Lidija Kodrin
TEKMOVANJE
GENERACIJA €UR0
(mednarodno)
Lidija Kodrin
TEKMOVANJE
GENERACIJA €UR0
(slovensko)
Lidija Kodrin
TEKMOVANJE
FIZIKA
Marko Jagodič
TEKMOVANJE V
ODPIRANJU
FIZIKALNIH SEFOV
Marko Jagodič
TEKMOVANJE
FILOZOFIJA
Matevž Rudl
TEKMOVANJE
FRANCOŠČINA
Karmen Kaučič
TEKMOVANJE
GEOGRAFIJA
Mateja Krumpak
GLEDALIŠKI
FESTIVALI: Festival
Transgeneracije;
Festival Vizije
Svit Vurberški
TEKMOVANJE
KEMIJA
Anita Mustač
TEKMOVANJE
KITAJŠČINA
Mojca Seljak
TEKMOVANJE
MATEMATIKA
Jelka Hedžet
TEKMOVANJE IZ
MATEMATIKE,
FIZIKE IN
INFORMATIKE
David Gajser
TEKMOVANJE
FINANČNA
MATEMATIKA
Tatjana Simonič

4

75

45

30

1

17

12

6

1

8

25

5

1

10

25

8

4

45

200

100

1

5

40

10

1

5

70

35

1

15

40

20

2

30

20

10

1

22

300

60

4

66

280

108

1

6

20

10

8

163

227

80

1

4

40

20

2

13

20

10
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

TEKMOVANJE
RAZVEDRILNA
MATEMATIKA
Jelka Hedžet
TEKMOVANJE
LOGIKA
Vojko Brantuša
TEKMOVANJE
MEMORIADA
Gordana Banjanin
TEKMOVANJE
MLADI ZA
NAPREDEK
MARIBORA
Katja H. Zorec
TEKMOVANJE
NEMŠČINA
Alenka Novak
TEKMOVANJE
PROGRAMIRANJE
ZOTKS
Mitja Osojnik
TEKMOVANJE
PROGRAMIRANJE
ACM
Mitja Osojnik
TEKMOVANJE ŠAH
Vojko Brantuša
TEKMOVANJE
ŠPANŠČINA
Mirjana Vudler
WSC –
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA
Polona Vehovar
TEKMOVANJE
ZGODOVINA
Tamara Mithans
SKUPAJ

2

78

32

6

2

164

16

4

2

2

20

10

36

42

1470

126

1

8

10

10

2

20

63

21

1

20

72

24

1

7

16

8

1

8

40

14

2

40

70

35

1

42

5

3

193

3.407

9.440

2.669

Lani 222

Lani 3.902

Lani 10.748

Lani 2.742

Tabela 16: Program DrugaDruga

2.10

Amfiteater II. gimnazije Maribor

Amfiteater II. gimnazije Maribor je tudi v šolskem letu 2017/2018 odlično izkoristil vrhunske pogoje
za izvedbo številnih kulturnih prireditev in omogočil izvedbo številnih dogodkov.
V okviru lastne produkcije so bile izvedene naslednje predstave:
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2.10.1 English Student Theatre – EST
V letu 2017 je bila konec oktobra premiera novega muzikala Sen kresne noči. Odigranih je bilo 26
predstav. 16. 1., 17. 1 in 19. 1. 2018 je EST gostoval v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.
Odigranih je bilo šest predstav, ki si jih je ogledalo 3000 gledalcev. 23. 6. 2018 je EST nastopil na
velikem odru Festivala Lent in navdušil 1600 gledalcev.
2.10.2 Gledališče GNOSIS
Gledališče GNOSIS je pripravilo predstavo Pomladno prebujenje nemškega avtorja Wedekinda.
Dramatizacijo je pripravila dijakinja Sarah Marn, režiral je Svit Vurberški, izvedenih je bilo devet
predstav.
Gledališče GNOSIS se je s to predstavo uvrstilo na festival Transgeneracije v Cankarjevem domu
aprila 2018. Udeležilo se je tudi festivala mladinskih gledališč do 26 let maja v Novi Gorici. Sarah
Marn je prejela nagrado za najboljšo žensko vlogo.
2.10.3 Francosko gledališče
V šolskem letu 2017/2018 so dijaki in mentorji skupaj ustvarili delo, ki se ukvarja s stenami v naših
življenjih, ki jih postavljamo/rušimo sami ali nam jih postavljajo/rušijo drugi. Uprizoritev je
nastajala na podlagi raziskovanja gledališke širine in svobode ter raziskovanja izrazne moči telesa in
besede ter zvoka in glasbe v gledališkem prostoru. Ustvarjanje uprizoritvene predloge in uprizoritve
same tako neguje in bogati izvirnost ter ustvarjalnost dijakov. Rdeča nit vsega je francoski jezik, ki
ga pri tej dejavnosti dijaki lahko uporabljajo v različnih oblikah in situacijah ter tako širijo svoje
znanje. Hkrati premagujejo zidove, ki jih postavljata učenje tujega jezika in javno nastopanje v tem
jeziku. V januarju in februarju so izvedli intenzivne delavnice odprtih vrat, na katerih so lahko vsi
dijaki, ki se učijo francoščine, pripomogli k ustvarjanju tega dela in tako umestili zgodbo v šolski
prostor.
V maju 2018 je bila premiera, ki je bila uspešna in ji je zaradi zanimanja dijakov sledila še ponovitev
13. junija 2018. Dijaki so izkazali izredno kreativnost in se hkrati v procesu nastajanja predstave
naučili jezika in gledaliških spretnosti ter obenem kritično razmišljali o pojmu stene in njene vloge v
našem življenju ter vse to pretvorili v zelo zanimivo in zabavno delo z naslovom Stena (Le Mur).
2.10.4 Mešani mladinski zbor II. gimnazije Maribor
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2017/18 dosegel zastavljene cilje in
sezono uspešno zaključil. Pričela se je z vsakoletnimi septembrskimi avdicijami, na katerih smo
pridobili nove pevce. Nadaljevali smo s študijem novega koncertnega, tekmovalnega in hkrati
božično-novoletnega programa v mešani zasedbi in treh revijalnih skladb v dekliški zasedbi. V
prazničnem času smo izpeljali štiri novoletne koncerte in do zadnjega sedeža napolnili Amfiteater
Druge. V januarju smo izpeljali podaljšane vikend priprave in v celoti utrdili koncertni program.
V aprilu smo izpeljali celovečerni letni koncert v Kazinski dvorani SNG Maribor z naslovom
»Pričakovanje«. Nepozaben je občutek stoječih aplavzov, ki povedo, da delamo dobro. V mesecu
maju, 15. 5. 2018, smo nastopili na občinski reviji mladinskih pevskih zborov v dvorani Union in se
uvrstili na regijski nivo. Sezono smo zaključili z nastopom na svečani podelitvi ključev II. gimnazije
Maribor (11. 6. 2018) v dvorani Union, s proslavo 22. 6. 2018 ob dnevu državnosti in z nastopom na
Art kampu festivala Lent 26. 6. 2018.
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2.10.5 Drug' orkester
Drug' orkester je v šolskem letu 2017/2018 nadaljeval s svojim delom. Pod vodstvom Nika Sajka in
Aleksandra Čonča je pripravil koncertni program, ki ga je uspešno predstavil na dveh celovečernih
koncertih 27. 3. in 28. 3. 2018. Med 22. 6. in 26. 6. 2018 se je udeležil festivala v Ohridu v
Makedoniji.
2.10.6 Droogstock
Letos so 24. marca nastopile 4 izbrane skupine, prijavljenih je bilo 8. Novomeški punkerji Jaja Bojz
so postali eni izmed najdominantnejših zmagovalcev v zgodovini koncerta – pobrali so 3 glavne
nagrade, tudi nagrado za najboljšo skupino po izboru žirije. Zmagovalec po glasovih občinstva je
bila skupina Kiwi Flash. Čeprav na dogodku že 3 leta ni drugogimnazijskega benda – in je tudi sicer
štajerska mlada scena zelo skromna, je koncert tradicionalno dobro obiskan. Pridobil si je sloves
drugogimnazijskega dogodka, ki ga dijak na Drugi vsaj enkrat »mora« obiskati.
2.10.7 Predstava dijakov iz bivših jugoslovanskih republik
Tudi letos so dijaki iz bivših jugoslovanskih republik 3. 4. 2018 pripravili predstavo, ki je na duhovit
način prikazala njihovo videnje njihovega dvoletnega šolanja na II. gimnaziji Maribor.
2.10.8 . Gostovanja
Drugajanje
Lansko Drugajanje je potekalo med 27. 11. 2017 in 30. 11. 2017. Predstave so se udeležili dijaki
drugih letnikov.
Izvedene so bile naslednje predstave:
Ponedeljek, 27. november 2017 ob 19.00
Amfiteater II. gimnazije Maribor
EnKnapGroup & Nature Theater of Oklahoma: Zasledovalci sreče
Slovenija, ZDA
Torek, 28. november 2017 ob 17.00 in 19.00
Železniška postaja
Rima Najdi: Think much. Cry much.
Nemčija, Libanon
Sreda, 29. november 2017 ob 16.00, 18.00 in 20.00
Narodni dom
Mare Bulc: Prva altruistična predstava
Slovenija
Četrtek 30. 11. 2017
Andra Aaloe & Flo Kasearu: Kostumska drama: mestna patrulja Maribor / Costume drama:
City Patrol Maribor
Estonija
Gledališke, glasbene in plesne skupine:
V šolskem letu 2017/2018 so gostovali Plesna šola Mojce Ussar, plesna šola Studi Dance Unlimited,
izveden je bil tudi Večer Fete de la musique. Svojo plesno produkcijo je predstavilo tudi društvo
Sonček.

24

Poročilo o delu – šolsko leto 2017/2018

2.10.9 Pomlad na II. gimnaziji Maribor
Letošnja Pomlad na II. gimnaziji Maribor je potekala med 19. 3. 2018 in 15. 5. 2018.
Začetek Pomladi na II. gimnaziji Maribor je bil v ponedeljek, 19. 3. 2018, ob 17.00 z otvoritvijo
razstave Utrinki iz sveta mineralov in fosilov.
Pomladi je bila tematsko zaokrožena po posameznih sklopih.
Potopisna predavanja so bila ob ponedeljkih. 19. 3. 2018 je bilo predavanje Gašperja Bedenika z
naslovom Kuba. Predavanje Senada Osmanaja Moja Afrika je potekalo 26. 3. 2018. 9. 4. 2018
je sledilo predavanje Žive Grobelšek in Aleša Škerbineka: Zandine dogodivščine. Zadnje

potopisno predavanje Viljema Podgorška Preko Katarja v Indonezijo je bilo 16. 4. 2018.
Srede (z izjemo predavanja prof. dr. Matjaž Perc: Pogled fizika na razumevanje težav in
odklonskega vedenja v družbi, ki je bilo v torek, 20. 3. 2018) so bile namenjene strokovnim
predavanjem. 28. 3. 2018, je bilo predavanje prof. dr. Nenada Čuša Babiča: Kako si?

Omrežen!, ali kaj se dogaja z nami, ko smo v stiku s tehnologijo. Predavanje Nine Babič,
univ. dipl. psih. Dotakni se me … virtualno je potekalo 4. 4. 2018. Strokovna predavanja
so se zaključila s predavanjem prof. dr. Zdravka Kravanje: Tehnika za prihodnost.

Na gledališkem področju so bile štiri predstave muzikala Sen kresne noči English Student Theatra
(23. 3., 30. 3., 6. 4. in 7. 4. 2018).
Gledališče GNOSIS je uprizorilo predstavo Pomladno prebujenje 22. 3., 29. 3., 5. 4. in 12. 4.
2018.
Gledališče Druga scena se je predstavilo s predstavo Saloma (9. 4., 16. 4. in 18. 4. 2018).

Zanimiva je bila tudi gledališko-glasbena predstavitev dijakov iz bivših jugoslovanskih
republik, ki obiskujejo program mednarodne mature, ki je bila v torek, 3. 4. 2018.
Glasbeno dogajanje sta zaznamovala koncerta DrugOrkestra v torek, 27. 3., in sredo, 28. 3.
2018, in Praznik glasbe ‒ Fête de la musique 26. 4. 2018.
Ponovno je potekal Spring Festival – Festival pomladi z več kot 70 dijakov iz Bosne in
Hercegovine, Makedonije, Nemčije, Srbije, Slovaške, Izraela, Tunizije, Francije in Slovenije, ki so
zaznamovali čas med 11. 4 in 15. 4. 2018. Potekale so glasbene, plesne, likovne, debatne in
gledališke delavnice, ki so se končale s predstavitvijo dosežkov v amfiteatru II. gimnazije Maribor.
Med vrhunce letošnje Pomladi je spadal kulturni maraton, ki je letos potekal v petek, 20. 4. 2018,
med 22.00 in 6.00.
Na literarnem področju je bila v četrtek, 26. 4. 2018, predstavitev novega literarnega zbornika
dijakov II. gimnazije Maribor.
Predstavitev produkcije Filmske šole II. gimnazije Maribor je bila v četrtek, 10. 5. 2018.
Pomlad na II. gimnaziji Maribor se je končala z Dnevi frankofonije v torek, 23. 5. 2018.
2.10.10 Filmska produkcija
9. sezona filmske šole Pazi, snemamo! je nadaljevala tradicionalno zastavljeno delo zadnjih let.
Udeležilo se je je 20 mladostnikov (1 osnovnošolec, 2 zunanja dijaka, 2 bivša dijaka, 15
drugogimnazijcev). Potekala je od februarja do maja 2018. Snemalo se je sredi aprila v Piranu, Fiesi
in solinah. Posneti so bili 4 kratki igrani filmi, žanrsko raznoliki – 2 drami, srhljivka in politična
satira.
Produkcija je bila naslednja:
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FILM
Emptied

Ekipa
–
dijakov/ostalih
5

št.

Ogled
https://www.youtube.com/watch?v=ZJQHUd881ws

Idi se solit

5

https://www.youtube.com/watch?v=I1UuNJgk4Hs

Ka te tučeš

5 + 15

https://www.youtube.com/watch?v=LYa7FdFvHgU

13/4

5

https://www.youtube.com/watch?v=4xn2V3p–l80
Tabela 17: Filmska produkcija

Nagrade in priznanja:
• Nagrada žirije: film Obljubim (lanska produkcija) – 10. festival Dififest v Celju (oktober
2017),
• Nagrada »Ne me sekirat« – posebna nagrada na festivalu Videomanija 2018: Lapsuz (lanska
produkcija) ( maj 2018),
•
•

1. nagrada: Lapsuz (dijaški Prešernov natečaj) in
Priznanje: Obljubim (dijaški Prešernov natečaj).

2.10.11 Gledališče Druga scena
Šolska gledališka skupina Druga scena je v šolskem letu 2017/18 uprizorila dramo Saloma po
literarni predlogi Oscarja Wilda.
Delo se je pričelo že oktobra 2017, ko je bila opravljena avdicija za izbor igralcev, končalo pa ob
začetku maja 2018, ko je bila na sporedu še zadnja predstava. V njej je sodelovalo 12 igralk oz.
igralcev.
Gledališka predstava je bila premierno uprizorjena konec marca 2018 in bila nato še štirikrat uspešno
ponovljena.
Predstava je bila izjemno uspešna in odmevna, še posebej pa je pomembno, da sta jo režijsko izvedla
dijaka in glavna igralca Ajda Kleindienst ter Aljaž Emeršič.
2.10.12 Festival pomladi
Letošnji Spring festival je potekal med 11. in 15. aprilom 2018. Udeležilo se ga je 8 držav:
gostiteljica Slovenija, BiH, Francija, Izrael, Makedonija, Nemčija, Poljska, Slovaška in Srbija.
Skupno število tujih udeležencev je bilo 68, skupaj s sodelujočimi našimi dijaki pa število
sodelujočih preseže 150. Izvedli smo 6 tematsko različnih delavnic (glasbena, likovna,
improvizacija, ples, foto in animirani film) s povprečno udeležbo 15 dijakov na delavnico.
2.10.13 Kulturni maraton
Letošnji maraton je bil prelomen, drugačen. Opustili smo koncert velike skupine, vrnili smo se h
koreninam: kulturni maraton naj bo prireditev dijakov za dijake. Večino programa je tako
predstavljala domača dijaška produkcija; poudarek je bil na uprizoritvenih umetnostih in socialnih
igrah, uvedena je bila nova tema – imitacije in memi. Dogodek je bil brezplačen, udeležba
presenetljivo dobra – več kot 250 dijakov.

26

Poročilo o delu – šolsko leto 2017/2018

2.10.14 Poskočno na maturo!
Koncert skupine DAN D ob zaključku šolskega leta je pokazal dve plati: skrb zaradi nepričakovano
majhne udeležbe (200 dijakov) na eni in zanosen, izjemen koncertni dogodek na drugi strani. Zgodil
se je najboljši koncert večje domače skupine na Drugi, katerega odmevnost so evforično zabeležila
tudi družabna omrežja (FB, instagram) in mediji (Večer).
2.11

Nemška jezikovna diploma

V letošnjem šolskem letu je DSD diplomo opravljalo 32 dijakov.

2.12

Izobraževanje dijakov športnikov na daljavo

Ena izmed pomembnejših podpor športnikom pri njihovem izobraževanju je podpora eizobraževanja, e-učenja oziroma e-študija, ki športnikom omogoča izobraževanje na daljavo in s tem
boljše pogoje za dokončanje obveznega procesa izobraževanja ter tako podporo njihovi dvojni
karieri, to je podporo športnikom na področju izobraževanja in pozneje zaposlovanja. S tem, ko se
športniki sočasno, ob svojih športnih karierah tudi izobražujejo, skrbijo za odličnost na vseh ravneh
delovanja športa in izobraževanja.
V šolskem letu 2017/18 se je na daljavo izobraževalo 15 dijakov športnikov.
Tokrat smo vključili štiri predmetna področja (kemija, slovenščina, geografija in zgodovina). Delo se
bo nadaljevalo tudi med poletjem, saj so se športno najbolj obremenjeni dijaki ob »vrnitvi v šolo«
posvetili predmetom in pridobivanju ocen, kjer delo na daljavo ni možno in je pokritost z nalogami
pomanjkljiva.
2/3 dijakov, sodelujočih v projektu, je tako obveznosti pri predmetih na daljavo opravilo in imajo
zaključene ocene ob predhodnem ustnem zagovoru, kar velja za vsa predmetna področja.
Tisti, ki so obveznosti opravili, so predlagali, da bi z delom na daljavo nadaljevali z opravljanjem
obveznosti za višji letnik.
Projekt e-izobraževanja, kot vsako leto, je finančno podprl OKS, s katerim smo v maju 2018
podpisali tudi novo pogodbo. Na tem področju sodelujemo tudi z OK Nova KBM in NK Mariborom.

2.13 Projekt Dvojna kariera
V letošnjem šolskem letu 2017/18 je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS –
ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na nacionalni ravni vodil
različne aktivnosti in programe za podporo športnikom s ciljem načrtovanja dvojne kariere, v katerih
so sodelovali tudi dijaki športnih oddelkov na naši gimnaziji.
Organizirane so bile različne delavnice in podporni programi z naslednjo vsebino:
– omogočiti športniku načrtovanje in organizacijo optimalnih pogojev za dvojno kariero, predvsem
na področjih vrhunskega športa, izobraževanja in kasneje vključevanje športnika na trg dela.
– podane so bile smernice EU za dvojno kariero športnikov (EU Guidelines on Dual Careers of
Athletes, 2012), ki naj bi prispevale k izmenjavi in širjenju dobrih praks ter učnih izkušenj na tem
področju.
– sodelujočim je bil predstavljen Nacionalni program športa v RS (2014), v katerem je eden izmed
strateških ciljev na področju vrhunskega športa na državni ravni vsestranski razvoj vrhunskih
športnikov med njihovo športno kariero in po njej.
– Doping v športu. Kot vsako leto so se predavanja pod pokroviteljstvom SLO ADO udeležili dijaki
1. š. Seznanjeni so bili z nevarnostmi vnosa nedovoljenih poživil in s posledicami, podpisali so tudi
izjavo, s katero so se zavezali, da nedovoljenih substanc ne bodo uživali.
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2.14

Konfucijeva učilnica

Konfucijeva učilnica je v šolskem letu 2017/18 nadaljevala s petim letom delovanja. Njeno delo je
financiral Han Ban – Državni urad za kitajski jezik. V projekt Konfucijeve učilnice so bile v tem
šolskem letu vključene naslednje šole in vrtec: II. gimnazija Maribor, Gimnazija Ptuj, Osnovna šola
Franceta Prešerna Maribor in Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica. Program so izvajale
sinologinja Mojca Seljak ter kitajski učiteljici Li Jiaqing in Liu Jiaqian.
Program dela učilnice je obsegal naslednje dejavnosti:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2.15

Začetni in nadaljevalni tečaj kitajščine na II. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Ptuj in Osnovni
šoli Franceta Prešerna Maribor ter obogatitvena dejavnost Spoznavanje kitajske kulture in
jezika v Vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica.
Tečaj kitajščine za kitajske otroke, ki živijo v Mariboru in okolici.
Individualni tečaj pisanja kitajskih pismenk in kantonskega dialekta za dijaka z II. gimnazije
Maribor.
Tečaj taijiquan na II. gimnaziji Maribor, ki ga je izvajal kitajski mojster Chen Shining.
Tečaj shaolin kungfu na II. gimnaziji Maribor, ki ga je izvajal Marjan Maj Čirič.
Kitajski dnevi na II. gimnaziji Maribor so potekali od 30. 1. 2018 do 15. 2. 2018. Izvedene
so bile naslednje aktivnosti:
• razstava »Kitajske etnične manjšine«,
• delavnica kitajske kuhinje,
• delavnica kitajskega slikarstva,
• kitajska čajanka in
• zaključna prireditev Praznovanje kitajskega novega leta.
5. državno tekmovanje iz znanja kitajskega jezika in kulture za srednješolce je potekalo 25.
5. 2018 v Ljubljani na Gimnaziji Jožeta Plečnika. Nika Kramberger (II. gimnazija Maribor)
je dosegla 3. mesto.
V sodelovanju s Konfucijevim inštitutom v Ljubljani je bil 30. 9. 2017 na Grajskem trgu v
centru Maribora organiziran dogodek Dan Konfucijevega inštituta. Na dogodku so se
predstavili priznani kitajski umetniki, potekale pa so tudi kitajske rokodelske delavnice.
20. 12. 2017 je bila na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor v sodelovanju s Konfucijevim
inšitutom v Ljubljani izvedena predstavitev Konfucijeve učilnice Maribor in delavnica
kitajske poslovne kulture.
22. 12. 2017 je bila v Vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica izvedena kitajska
čajanka.
Sodelovanje na Otvoritvenih dnevih Materinskega doma Maribor, ki so potekali 22. 3. 2018
v Narodnem domu Maribor. Na dogodku smo sodelovali z delavnico kitajske kaligrafije.
Sodelovanje na prireditvi »Vrtec poje in pleše«, ki je potekala 17. 5. 2018 na Srednji šoli v
Slovenski Bistrici s kitajskimi točkami.
Sodelovanje na prireditvi »Mini maturanti« 14. 6. 2018 v Vrtcu »Otona Župančiča«
Slovenska Bistrica s kitajskim plesom.
Udeležba na Festivalu zmajevih čolnov, ki je potekal 16. 6. 2018 v Ljubljani na reki
Ljubljanici.
SOLY ̶ Specialna olimpijada

V petek, 15. 6. 2018, so dijaki z mentorjema Polono Vehovar in Matjažem Vehovarjem pripravili
specialno olimpijado za učence Osnovne šole Gustava Šiliha. Potekale so športne in družabne igre.
Prireditve se je udeležilo 34 otrok in 10 spremljevalcev z OŠ G. Šilih ter 53 dijakov in 2 profesorja z
II. gimnazije Maribor. Tradicionalno srečanje je bilo že šesto zapored in vključuje dijake MM
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oddelkov kot tudi rednih programov. Pri tem razvijajo različne kompetence, posebej na področju
ustvarjalnosti, telesne aktivnosti in prostovoljstva.

2.16

Druga pomaga

Pred novim letom je bilo več različnih aktivnosti, ki so bile namenjene zbiranju sredstev za
dobrodelni sklad. Potekala je prodaja peciva, novoletnih čestitk in kozmetičnih izdelkov. Sredstva so
se zbirala tudi na štirih novoletnih koncertih.

2.17

Počitnice na Drugi

V šolskem letu 2017/2018 je med 26. in 30. junijem 2018 potekal projekt Počitnice na Drugi.
Ponujenih je bilo 11 različnih dejavnosti (kemija, biologija, filozofija za otroke, francoščina, fizika,
gledališke delavnice – muzikal, likovna delavnica, informatika, kreativna angleščina, debata in Mala
šola Počitnic na Drugi).
Prijavilo se je 108 otrok, ki so obiskovali 7 delavnic (debato, likovno delavnico, gledališka delavnico
– muzikal, Malo šolo Počitnic na Drugi, informatiko, kemijo, biologijo).
Dan smo začeli s samopostrežnim zajtrkom, otrokom smo organizirali tudi kosilo. Dodatno smo
organizirali tudi kopanje v Termalnem parku Laško in jih popeljali v živalski vrt Herberstein v
Avstriji (Zoo Herberstein). V okviru dodatnih aktivnosti je bila organizirna tudi »Noč na Drugi« in v
okviru nje Druga ima talent ter diskoteka. Otroci so z 29. 6. na 30. 6. 2018 prespali na II. gimnaziji
Maribor.
Počitnice na Drugi je kot glavni sponzor podprlo podjetje Energetika Maribor. II. gimnazija Maribor
in podjetje Mikro+Polo pa sta ob glavnem sponzorju omogočila, da so se Počitnic na Drugi lahko
udeležili vsi otroci, ki so to želeli, ne glede na socialni status.
Ankete, ki so jih izpolnili udeleženci, so pokazale, da so bili udeleženci s Počitnicami na Drugi zelo
zadovoljni.

2.18

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

V tem šolskem letu (2017/2018) je 27 dijakov četrtega letnika obiskovalo izbirni predmet Evropske
študije v obsegu 35 ur.
11. novembra 2017 smo sodelovali na državnem tekmovanju o poznavanju Evropske Unije. V ekipi
je sodelovalo 17 dijakov II. gimnazije Maribor. Med 38 ekipami, ki so prihajale s 30 srednih šol iz
celotne Slovenije, smo osvojili 2. mesto. Tekmovanje je bilo ekipnega značaja, sestavljeno iz kviza
na temo EU, v katerem so se ekipe direktno pomerile med seboj, testa o poznavanju EU, v katerem je
sodelovalo 6 posameznikov, članov ekipe, in izdelave videa ali lastnega izdelka na temo Digitalni
trg, ki so ga morali dijaki pripraviti in poslati že pred tekmovanjem.
17. novembra 2017 smo gostili zunanjega predavatelja Zavoda PIP, gospoda Dejana Bogdana, ki je
dijakom predaval o možnosti pridobivanja štipendij in o možnostih zaposlitev znotraj EU.
Predavanja se je udeležilo 27 dijakov.
12. decembra 2017 smo na II. gimnaziji Maribor skupaj z Zavodom PIP in Zvezo prijateljev
mladine Maribor organizirali okroglo mizo na temo Znanje in digitalni trg.
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15. decembra 2017 se je 24 dijakov in 2 spremljevalca iz II. gimnazije Mariobor udeležilo srečanja
Evrošole v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Med šestimi poročevalci, ki so sestavljali
predsedstvo parlamenta, je imela II. gimnazija Maribor dve poročevalki, in sicer Stello Kociper, ki je
bila poročevalka in predstavnica skupine Razvojna pomoč, in Vito Volgemut, ki je bila predstavnica
parlamentarne skupine Prihodnost Evrope.
Dijaki (sodelovalo je 540 dijakov iz 23 držav) so se medsebojno pomerili tudi v igri EUROGAME,
kjer so odgovarjali na vprašanja, ki so postavljena v vseh evropskih jezikih, o delovanju in
poznavanju EU. Izmed vseh dijakov se (naključno) oblikujejo skupine po 4 dijaki (skupaj 135 ekip)
in vsaka skupina poskuša v omejenem času razvozlati jezik, v katerem je postavljeno vprašanje, najti
med vsemi sodelujočimi nekoga, ki vprašanje lahko prevede in potem odgovoriti na zastavljeno
vprašanje.
Med 135 ekipami je Nika Alenc s svojo ekipo dosegla 1. mesto, Vita Volgemut s svojo ekipo 2.
mesto in Domen Leš s svojo ekipo 3. mesto v tekmovanju EUROGAME.
Potovanje v Strasbourg smo povezali z obiskom Nurnberga in Rothenburga.
22. januarja 2018 smo v okviru predmeta evropske študije obiskali Evropsko hišo v Ljubljani in
Državni zbor Republike Slovenije.
9. maj 2018
Letošnji osrednji projekt je bilo sodelovanje pri izvedbi projekta »Evropa poje skupaj/Europe sings
together 2018«, skupaj s Cezamo iz Ruš. Priprave na projekt so stekle že oktobra 2017.
V sredo, 9. maja 2018, na »Dan Evrope«, smo s projektom začeli že dopoldne pred Državnim
zborom Slovenije, kjer sta nas sprejela predsednik dr. Milan Brglez in generalna sekretarka
državnega zbora ga. Uršula Zore Tavčar. Po petju in igranju evropske himne so si mladi,
predstavniki šestih srednješolskih zborov iz Slovenije, trobilnega orkestra Brass bend Slovenija in
skupina programa ERASMUS+ iz Grčije, Bolgarije, Litve, Latvije, Portugalske in Slovenije ogledali
naš Državni zbor in nato obiskali še Evropsko hišo, predstavništvo Evropskega parlamenta in EU
komisijo v Ljubljani. Popoldne smo se odpeljali v Maribor, kjer so na večernem koncertu v Unionski
dvorani v Mariboru nastopili zbori:
• MePZ Prve gimnazije Maribor (Polona Meke Ožinger in Maja Lutar),
• Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor (Viljem Babič),
• MePZ III. gimnazije Maribor (Jožica Lovrenčič Lah),
• Pevski zbor Gimnazije Ptuj (Nina Lorber),
• MePZ Konservatorija za glasbo in balet Maribor (Peter Smolič Novak),
• Pevski zbor Škofijske gimnazije Zavoda Antona Martina Slomška (Špela Drašler),
• Mednarodni pevski zbor projekta ERASMUS+ (Portugalska, Litva, Latvija, Grčija,
Bolgarija in Slovenija) in
• Brass Band Slovenija (Aleksander Čonč).
Unionska dvorana, ki sicer sprejeme 350 gledalcev, je bila v celoti polna, občinstvo pa je po
zaključku navdušeno ploskalo nastopajočim.
II. gimnazija Maribor je v tem projektu je zastopala Slovenijo. Poskrbeli smo, da smo omogočili
logistiko znotraj projekta, vaje so potekale na naši šoli, dirigent našega zbora, Viljem Babić, je vodil
glasbene delavnice za vse udeležence ERASMUS+ iz šestih držav, prof. Saša Mikič je pomagal pri
organizaciji srečanja z Evropsko hišo v Ljubljani.
Pri izvedbi projekta so sodelovali še Narodni Dom Maribor, ki je pomagal pri izvedbi koncerta,
JSKD Maribor je pomagal z najemom dvorane Union, Soundbiro, ki je omogočil projekcijo na
platno v dvorani Uniona, Pilgo z izdelavo celotne podobe projekta, snemanje filma in prenosa v živo
s koncerta.
O našem projektu je poročala RTV SLO v prispevku v prvem dnevniku 9. maja 2018 na
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174537871 in regionalna televizija RTS24 v prispevku 10. maja
2018 na http://rts24.si/2018/lokalno/dogodki/koncert–evropa–poje–skupaj–ob–dnevu–evrope/.
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2.19

Projekt Erasmus+: Never Lose Your Soul

V šoskem letu 2017/18 smo začeli z izvajanjem projekta Erasmus+, ključni ukrep 2 (Sodelovanje za
inovacije in izmenjavo dobrih praks). Gre za projekte krepitve zmogljivosti na področju mladih, ki
edini med projekti Erasmus+ omogočajo sodelovanje z državami izven EU. Med cilji projektov
krepitve zmogljivosti na področju mladine želimo izpostaviti spodbujanje sodelovanja in izmenjave
mladih med državami EU in partnerskimi državami iz drugih regij sveta, izboljšati kakovost in
priznavanje mladinskega dela, neformalnega učenja in prostovoljstva v partnerskih državah ter
okrepiti sinergije z drugimi sistemi izobraževanja, trgom dela in družbo.
V projektu, v katerem so vključene poleg II. gimnazije Maribor, ki je vodilna organizacija, še
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Center za razvoj mladih Ruše
(CEZAM), srednja šola iz Romunije Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, Hârlău ter Lake Bunyonyi
Secondary School, se osredotočamo predvsem na položaj mladih v varovanih območjih narave, kjer
se demografska slika v vseh treh vključenih državah drastično spreminja, saj se populacija izjemno
hitro stara (mnogo bolj kot v drugih predelih države) in s tem naša najbolj dragocena, obenem pa
tudi najbolj ranljiva področja izgubljajo svoj človeški potencial. Projekt v velikem delu financira
Evropskaa komisija (EACEA). Skupna vrednost projekta je 102.254,66 EUR. Projekt se zaključi 1.
6. 2019.
Po začetnih težavah z urejanjem ustrezne dokumentacije na Euro portalu Erasmus+ organizacij smo
v decembru 2017 s štirimesečno zamudo začeli z delom. Slednje je zajemalo:
• Prevod pogodbe EACEA in pripravo partnerskih pogodb z vsemi partnerji v projektu.
• Ustanovitev projektnega tima.
• Pripravo finančnega načrta izvedbe projekta in določitev partnerskih obveznosti pri
poročanju in urejanju ustrezne dokumentacije.
• Pripravo vsebinskega načrta izvedbe aktivnosti za implementacijo ciljev projekta.
• Pripravo načrta za razširjenje dosežkov/rezultatov projekta.
• Vzpostavitev delovanja spletne strani projekta (uganda.druga.si).
• Vzpostavitev delovanja Facebook strani projekta: Never Lose Your Soul.
• Izdelava evalvacijskih vprašalnikov za spremljanje napredka v projektu.
• Izbor dijakov za prvo in drugo mladinsko izmenjavo.
• Dve srečanji s starši dijakov, ki so bili izbrani v izmenjavo (prva in druga mladinska
izmenjava), na katerih smo predstavili projektne cilje, obveznosti dijakov ter vsebinski in
finančni načrt izvedbe projekta.
• Pripravo prvega partnerskega srečanja (»kick–off«) v Mariboru in njegovo izvedbo (18. 2.–
23. 2. 2018).
• Pripravo prve mladinske izmenjave in njeno izvedbo (25. 5.–5. 6. 2018).
• Pripravo in izvedbo druge mladinske izmenjave v Ugandi (15. 8.–29. 8. 2018).
• Izvedba obveznega in priporočljivega cepljenja za obisk ekvatorialne Afrike.
• Nakup sodobne IKT opreme (za lažji monitoring varovanih območij narave).
Med vsebinskimi nalogami, ki smo jih že realizirali, želimo izpostaviti naslednje:
1. Priprave na izvedbo projekta, ki so zajemale celovečerno predstavitev odprave 2017 in izid
dokumentarca; seznanitev z Erasmus+ projektnimi cilji (Lucijan Vihar); izvedbo delavnic o
medkulturnih razlikah (SLOGA; PeF Maribor); predavanje o ekvatorialni Afriki (Catherine Nkato);
literarni večer afriških avtorjev (Julija Koletnik); 2-dnevno bivakiranje v Ormoških lagunah (Zdenka
Keuc in Tilen Basle); izdelava logotipa projekta (Zdenka Keuc in Anej Golčar); izdelava voščilnic in
ptičjih hišic (Natalija Rojc Črnčec, Zdenka Keuc in Tilen Basle) ter njihova prodaja v humantirane
namene; izdelava petih raziskovalnih nalog, ki so neposredno povezane s temo projekta. Zanje so

31

Poročilo o delu – šolsko leto 2017/2018

dijaki prejeli 4 zlata priznanja na tekmovanju Mladi za napredek Maribora ter eno srebrno priznanje.
Na državnem srečanju Mladih raziskovalcev Slovenije so osvojili dve zlati, eno srebrno ter eno
bronasto plaketo (Julija Koletnik, Nuša kos Thaler, Lana Krmelj, Živa Lončar in Mia Dorman, Ana
Breznik in Jure Terdin).
2. V času prvega mednarodnega srečanja v Mariboru (februar 2018) smo z udeleženci delali
predvsem na senzibilizaciji in razumevanju ciljev projekta ter slovenskih primerih dobrih praks.
Preko neposrednega soočenja z akterji teh primerov smo spoznavali zakonitosti dela na področjih
varovane narave ter težave in prednosti, ki jih ta območja nudijo mladim nadarjenim posameznikom.
Obiskali smo Ormoške lagune s širšim območjem Haloz in Ptujskega jezera, Krajinski park
Kozjansko, Logarsko dolino in razvojni center Rinka ter se preko delavnic in predavanj srečali s
strokovnjaki Biotehnične fakultete v Ljubljani, Zavoda za varstvo narave Maribor ter NVO Sloga, ki
se v zadnjem času intenzivno ukvarjajo z migracijami mladih. Priložnost smo izkoristili tudi za prve
informacije o zdravstvenih tveganjih, povezanih z mladinskimi izmenjavi (sodelovanje z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje).
3. Preučevalno-raziskovalno delo smo izvajali po metodi Impact+ (razvito za Erasmus+ projekte v
letu 2017), ki se je izkazala za učinkovito delovno (projektno) orodje. Na osnovi preučenih primerov
so mladi do prve mladinske izmenjave samostojno izdelali študije primerov, ki so jih v začetku
mladinske izmenjave tudi predstavili. Na tej osnovi so nastali prvi kazalniki za razvoj baze podatkov
o migracijah mladih talentiranih posameznikov in njihovih zaposlitvenih priložnostih na območjih
varovane narave. Rezultat je vprašalnik, ki smo ga prvič uporabili v času prve mladinske izmenjave
v Trenti (dolina Soče in Triglavski narodni park) kot osnovo za polstrukturiran intervju s prebivalci
tega območja. Rezultate intervjuja smo primerjali in dopolnili z raziskavami (demografski trendi in
zaposlitvene priložnosti), ki so na tem področju že bile opravljene v zadnjih 20. letih. V preostalih
delavnicah so dijaki odkrivali elemente narodne identitete, ki jih je za obstoj, razvoj in varovanje teh
področjih treba poudariti in prepoznati. To so elementi ljudske glasbe in plesa (vodja delavnice
Klemen Bojanovič), bajke in pripovedke (vodja delavnice Gordana Banjanin), endemične rastlinske
vrste (vodja delavnice Tamara Šiško), svet ptic TNP (vodja delavnice Tilen Basle) ter video-filmska
delavnica (vodja Lucijan Vihar).
4. V izmenjavo je bilo vključenih 37 mladih iz treh držav (Slovenija–Romunija–Uganda). Vsi
rezultati delavnic so objavljeni na spletni strani: uganda.druga.si. Udeleženci prve izmenjave so zelo
pozitivno ocenili celotno izvedbo (vprašalnik in analiza sta dostopna na spletni strani projekta).
5. O poteku projekta so poročali Val 202, Radio Maribor in RTV Slovenija. Koordinatorica projekta
(Zdenka Keuc) je cilje in izzive projekta predstavila tudi na 2. mednarodnem znanstveno-strokovnem
posvetu v Rušah (14. april 2018), pisni zapisi pa so bili objavljeni v spletnem časopisu DGM ter
reviji Svet ptic. Za razširjanje projektnih rezultatov ter obveščanje o ciljih projekta je v izdelavi tudi
zloženka, ki bo izšla v septembru 2018; posneta sta dva krajša filmska prispevka (1. mednarodno
srečanje in prva mladinska izmenjava). V načrtu je tudi kompleksnejši filmski (dokumentarni)
prispevek o celotnem projektu, ki bo premierno predstavljen v oktobru 2018.
Za šolsko leto 2018/2019 načrtujemo še drugo mednarodno srečanje v Romuniji (Calimani national
Park) – predvidoma v aprilu 2019 ter zaključek projekta z naborom vseh identificiranih indikatorjev
za boljše zaposlitve možnosti in sonaravni razvoj območij varovane narave v Sloveniji, Romuniji in
Ugandi. Preko aktivnosti, ki jih izvajamo, spodbujamo dialog o politikah, sodelovanju, mreženju in
izmenjavi praks na področju mladine, ki zahteva aktivno udeležbo ter spodbuja kreativnost in
odprtost mladih.

2.20

Projekt Erasmus+: Pozor!

V šolskem letu 2017/18 je bilo izvedenih še 8 izobraževanj, vsa v Veliki Britaniji. Udeležili so se jih
učitelji Jasna Sukič, Tanja Fajmut, Drago Meglič, Emil Pečnik, Peter Cigrovski, Maja Savorgnani,
Polona Vehovar in Matjaž Vehovar.
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2.21

Projekt NA–MA POTI (Naravoslovno Matematična pismenost, Opolnomočenje,
Tehnologija in Interaktivnost)

II. gimnazija Maribor se je vključila v projekt, ki ga izvajajo Zavod za šolstvo RS, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad EU za »Razvoj in udejanjanje
inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«, ki bo trajal do 30.
6. 2022. Projekt se sicer osredotoča predvsem na krepitev naravoslovne in matematične pismenosti,
in sicer za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.
V projekt so vključeni strokovni delavci šole, ki poučujejo naravoslovne predmete in matematiko (od
1. do 4. letnika), pa tudi učitelji družboslovnih predmetov, s čimer bomo krepili interdisciplinarnost,
ki je ena od smernic projekta.
Na II. gimnaziji Maribor so bili v šolskem letu 2018/2019 vključeni naslednji aktivi in profesorji:
MATEMATIKA (David Gajser, Tatjana Simonič, Vojko Brantuša),
FIZIKA (Matjaž Črček),
BIOLOGIJA (Katja Holnthaner Zorec, Vesna Hojnik) in
KEMIJA (Anita Mustač, Darja Kravanja, Sanja Cvar, Zdenka Keuc).
V septembru so se začele intenzivne priprave za sodelovanje v projektu, ki so bile usmerjene
predvsem k delovnim srečanjem in izobraževanjem, kar je potekalo vse šolsko leto:
Oktober – 4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov NAK,
November – 1. delovno srečanje razvojnega tima Reševanje avtentičnih problemov,
Januar – Strokovno usposabljanje vodij projektnih timov VIZ,
Marec – 2. delovno srečanje razvojnega tima Reševanje avtentičnih problemov,
April – Srečanje vodij projektnih timov RVIZ, Usposabljanje za člane projektnih timov: Kritično
mišljenje,
Maj – 3. delovno srečanje razvojnega tima za Reševanje avtentičnih problemov, Usposabljanje za
uvajanje 1. gradnika naravoslovne in matematične pismenosti ter
Junij – 4. delovno srečanje razvojnega tima Reševanje avtentičnih problemov.
Cilj projekta
Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij
pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in
drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih
in srednjih šol.
Konzorcijski partnerji
•
•
•
•
•
•
•
•

Zavod RS za šolstvo,
Pedagoška fakulteta Ljubljana,
Pedagoška fakulteta Koper,
Pedagoška fakulteta Maribor,
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor, Fakulteta za matematiko in fiziko (LJ),
Fakulteta za elektrotehniko (LJ),
Fakulteta za računalništvo in informatiko (LJ) in
98 VIZ (33 razvojnih VIZ in 65 implementacijskih VIZ).
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Delovna področja in skupine
•
•
•
•

2.22

Kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT,
Reševanje avtentičnih problemov z IKT (kreativna raba tehnologije, igrifikacija,
algoritmično mišljenje in programiranje),
Odnos do naravoslovja in matematike (motivacija, odnos učitelj – učenec, odnos do
predmeta, učenja ); vzpostavitev ustreznega socialno-emocionalnega okolja in
Sodelovalno timsko delo v VIZ (krepitev vertikalnega povezovanja).

Projekt Erasmus+: Thunderstorms and Thunderbolts in Teaching Strategies and
Meteorology

V šolskem letu 2017/18 smo začeli z izvajanjem projekta Erasmus+, ključni ukrep 2 (Sodelovanje
med šolami). Projekt podpira mednarodna strateška partnerstva, namenjena razvoju pobud, ki
obravnavajo enega ali več področij izobraževanja, usposabljanja in mladine, ter spodbujanju
inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij, ki delujejo na
področju izobraževanja, usposabljanja in mladine ali na drugih ustreznih področjih.
V projekt so vključene poleg II. gimnazije Maribor, ki je partnerska organizacija, še srednja šola iz
Romunije Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, Hârlău (vodilna organizacija), srednja šola iz Poljske
– Zespół Szkół w Pilicy, srednja šola iz Francije – Lycée Général et Technologique Jacques Prévert
in srednja šola iz Portugalske Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade .
V projektu dijaki spoznavajo naravne in posledično tudi družbene fenomene, povezane z vremenom
ter klimatskimi spremembami. Uvodno srečanje, ki je bilo organizirano v oktobru 2017 v Romuniji,
je bilo namenjeno definiranju projektnih rezultatov in obveznosti, ki jih posamezne partnerske
organizacije v projektu imajo. Sledila je prva aktivnost na področju učenja in poučevanja (LTTA), ki
je bila v marcu 2018 organizirana v Almadi (Portugalska). Z II. gimnazije Maribor so se srečanja
udeležili Martina Kolbl, Blažka Kaja Žnuderl, Arne Filip Lozar in Vid Peršak. Spremljala jih je prof.
geografije Anja Sovič. V prijetnem mednarodnem okolju so dijaki spoznavali predvsem posebnosti
atlantskega podnebja. Sledila je LTTA v Mariboru, ki je v organizaciji naše šole potekala med 5. 5.
in 12. 5. 2018. Mednarodnim udeležencem smo predstavili podnebne spremembe v Sloveniji ter
pestrost vremskih pojavov, povezanih z umeščenostjo Slovenije na zemljevidu Evrope. V okviru
projekta je v tem obdobju nastal tudi logo, spletna stran, atlas vremenskih pojavov ter slovar izrazov,
povezanih s podnebnimi spremembami. Na II. gimnaziji Maribor smo usposobili (lastno) vremensko
postajo in udeležencem omogočili priložnosti za spoznavanje slovenske kulture. Oddano je bilo tudi
prvo vmesno vsebinsko poročilo o napredovanju v projektu, ki je bilo pozitivno sprejeto.
V nadaljevanju vse dijake, vključene v projekt, čakata še LTTA na Poljskem (oktober 2018) in
LTTA v Franciji (marec 2019). Zadnje mednarodno srečanje koordinatorjev bo maja 2019 v Almadi
(Portugalska).

2.23

Projekt RAST

Razvojno središče talentov (RaST) je projekt, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
novembra 2017 izbralo kot središče kohezijske regije Vzhodna Slovenija na razpisu “Spodbujanje
prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene” in mu zagotovilo
financiranje do septembra 2020. Na razpisu sta bili izbrani dve srednji šoli (ob II. gimnaziji Maribor
še Gimnazija Vič kot središče zahodne kohezijske regije) in ena raziskovalna ustanova (Pedagoška
Fakulteta Univerze v Ljubljani), ki bo središči evalvirala.
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Cilji projekta
●
●
●
●

vzpostaviti središče, ki bo skrbelo za delo z nadarjenimi dijaki v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija in razvilo model dela na tem področju,
v projekt vključiti vsaj 800 dijakov in vsaj 34 šol,
zagotoviti podporno okolje za delo z nadarjenimi dijaki in pripravo ter uresničevanje njihovih
individualnih načrtov dela (IND) in
strokovno razvijati področje nadarjenosti z organizacijo posvetov za strokovne in pedagoške
delavce.

Projekt je namenjen dijakom, ki so »preverjeno nadarjeni«. To pomeni, da imajo vidne dosežke na
tekmovanjih, pri raziskovalnih in umetniških nalogah in natečajih, kažejo izjemen interes in dosežke
(za določene teme) pri pouku in izven njega, kar se kaže tudi z obiskovanjem ali izvajanjem dodatnih
aktivnosti (tabori, poletne/zimske šole, izdelki, projekti) na področjih njihove nadarjenosti.
Aktivnosti za nadarjene v okviru projekta zajemajo naslednja vsebinska področja:
●
●
●
●
●

družboslovje in humanistika: sem spadajo tudi npr. turizem, debatne aktivnosti,
naravoslovje: sem spadajo tudi npr. matematika, logika, lesarstvo, veterinarstvo,
tehnika: sem spadajo tudi npr. računalništvo, arhitektura, tekstilstvo, promet,
umetnost: likovna, gledališka, filmska, fotografija, oblikovanje itd. in
interdisciplinarne aktivnosti.

Delo v šolskem letu 2017/18
1. Pravna ureditev središča, zaposlitev vodje projekta in sodelavke na projektu, finančno poročanje
ministrstvu (MIZŠ)
2. Javni poziv za vključitev nadarjenih dijakov v 13 aktivnosti, ki jih je organiziral RaST:
• poslan 96 šolam,
• prejeto 370 prijav 270 dijakov z 21 šol (od tega 60 dijakov II. gimnazije
Maribor) in
• aktivnosti se je udeležilo 150 dijakov z 20 šol (40 dijakov II. gimnazije
Maribor).
3. Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene na srednjih šolah Vzhodne Slovenije:
• poslan 96 šolam in objavljen na spletni strani projekta (spletna prijava),
• organizacija 3 informativnih srečanj za šole (Celje, Maribor, Novo mesto),
• prejeto 99 prijav (aktivnosti) z 20 šol (17 z II. gimnazije Maribor),
• komisijski izbor 34 aktivnosti z 11 šol v skupni vrednosti 96.000 € (14
aktivnosti II. gimnazije Maribor v vrednosti 48.000 €) in
• aktivnosti se je udeležilo čez 300 dijakov (podatke še zbiramo).
4. Postavitev in urejanje spletne strani www.projekt-rast.si.
5. Predstavitev projekta na 2. mednarodnem znanstveno-strokovnem posvetu o nadarjenih v Rušah
pri Mariboru in na 16. konferenci Evropskega sveta za visoko sposobne v Dublinu, Republika
Irska.

2.24

Prostovoljstvo

Dijakinje in dijaki II. gimnazije Maribor delujejo kot prostovoljke in prostovoljci v naslednjih
organizacijah:
• domovi starostnikov: Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom starejših občanov Tezno,
Dom pod gorco, Dom Lenart,
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•

•

•
•
•
•
•
•

mladinski domovi in centri: Mladinski dom Maribor, Mladinski informacijskosvetovalni center Infopeka, ZPM – Zveza prijateljev mladine Maribor, Mladinski dom
Maribor – enota Slivnica, Dijaški dom Maribor, MKC – Mladinski kulturni center
Maribor, PIKA – Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor,
osnovne šole: OŠ Gustava Šiliha Maribor, OŠ Tabor I, OŠ Franceta Prešerna, OŠ
Angela Besednjaka, OŠ Franceta Rozmana-Staneta, OŠ Bratov Polančič, OŠ Bojana
Ilicha, OŠ Prežihovega Voranca, OŠ Borcev za severno mejo,
predšolski oddelki s prilagojenim programom,
Rdeči križ Slovenije – območno združenje Maribor,
Materinski dom Maribor,
Zavod za usposabljanje , delo in varstvo – dnevni center Maribor,
Greenpeace v Sloveniji in
Zavetišče za zapuščene živali Maribor.

V šolskem letu 2017/18 je bilo v prostovoljstvo vključenih 63 dijakinj in dijakov splošnih oddelkov
(brez dijakov mednarodne mature).
Po predstavitvenem srečanju se dijaki prijavijo k izbranim dejavnostim oz. organizaciji, kjer njihovo
delo vse šolsko leto spremljajo notranji mentorji. Prav tako organiziramo različne akcije in s
prostovoljci priskočimo na pomoč pri organizaciji različnih dogodkov:
•

turnir v košarki na vozičkih (Parabasket Maribor),

•

dobrodelni koncert za Materinski dom Maribor,

•

akcija zbiranja igrač in šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin (RK
Maribor),

3
3.1

•

akcija za begunce »Moja 3. najljubša majica« (Ropotarnica Maribor) in

•

dobrodelna akcija zbiranja stvari za zapuščene živali (Zavetišče za živali Maribor).

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižnična zbirka

V sodelovanju s predmetnimi aktivi in z vodstvom šole je knjižnica od septembra 2017 do 21. junija
2018 na novo izbrala, opremila in dala v izposojo:
1) vse gradivo:
z nakupom
kot dar
starega fonda
lastne izdaje
od tega
1 a) serijske publikacije:
z nakupom
kot dar
lastne izdaje

1158 izvodov
926
196
31
5
108 izvodov
85
18
5

in
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2) neknjižno gradivo:
nakup
dar
stari fond

101 izvodov
87
13
1

Gradivo je bilo strokovno obdelano in dodano v lokalno oziroma vneseno v vzajemno bibliografsko
bazo.

3.2

Izposoja in obisk

Za člane smo opravili 24.925 transakcij v sistemu COBISS, od tega so si samo izposodili ali
podaljšali gradivo 13.497-krat.
Obisk članov je bil 12.576. Število obiskov v knjižnici še za druge namene (skupaj z uporabo
računalnikov, tiskalnika, učenjem v čitalnici, dodatno pomočjo, obiski zunanjih obiskovalcev,
uporabo multimedijske učilnice ipd.) merjeno z zaščitnim sistemom 3M od 1. 9. 2017 do 21. 6. 2018
znaša okoli 49.000 prihodov (kar je v povprečju skoraj 300 prihodov na dan, na informativnih dnevih
pa je bil zabeleženih 420 prihodov).
Glede na lani je obisk podobno velik, prav tako tudi izposoja gradiva.

3.3

Medknjižnična izposoja

Naše gradivo smo posredovali in izposodili drugim knjižnicam oziroma si iz drugih knjižnic
izposodili po medknjižnični izposoji v 11 primerih in dodatno tudi 7 posameznikom oz. institucijam.
3.4

Izobraževanje uporabnikov

Knjižnica je vse leto sodelovala pri informacijskem opismenjevanju dijakov z individualnim in
skupinskim izobraževanjem in svetovanjem.
Kot redni del strokovnega dela se je izvajalo referenčno delo ob izposoji ali raziskovalnem delu
dijakov pa tudi za potrebe profesorjev.
V začetku šolskega leta novinci v skupinah po 5 z individualnim pristopom in praktičnim delom
spoznajo vse faze iskanja in izposoje ter s tem pridobijo osnove za samostojnejšo uporabo knjižnice.
V okviru OIV je za 1. letnike oktobra in novembra 2017 potekalo izobraževanje z vsebinami
knjižnično-informacijskih znanj, na katerem so pridobili znanja o iskanju in ocenjevanju virov ter
osnovah citiranja.
Za 2. letnike je bil v okviru tedna OIV organiziran vsakoletni obisk Univerzitetne knjižnice Maribor
(2 uri za vsak razred) s spoznavanjem uporabe baze podatkov Stat.si ter elektronske aplikacije
mCOBISS. V sodelovanju s profesorico sociologije so dijaki obnovili iskanje verodostojnih in
relevantnih virov ter se naučili etične rabe ter dokumentiranja virov v besedilih (seminarska naloga).
2. letniki so dodatno v obsegu 2 šolskih ur obiskali dogodek po lastni izbiri, ki ga organizira
Mariborska knjižnica, in o tem poročali z lastnim mnenjem.
Za oddelek MM smo v sodelovanju s profesorji angleškega jezika izvedli dve izobraževanji z
delavnico o pisanju razširjenega eseja s poudarkom na izbiri in vrednotenju virov ter spoštovanju
avtorskih pravic.

3.5

Druge storitve ali dejavnosti

Redno smo sledili dogajanju na šoli in priporočali v branje knjige, ki so se navezovale na posamezne
vsebine dogodkov (mednarodne izmenjave, obiski tujih dijakov, praznični dnevi in obletnice ipd.). V
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oktobru smo z Mariborsko knjižnico, enoto Rotovž, izvedli Projekt za spodbujanje branja Rastem s
knjigo za 1. letnike. Dijaki so prejeli komplet knjig o Cankarju v obliki stripa in hkrati spoznali tudi
novosti, ki jih knjižnica ponuja na spletni strani.
V sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS smo zaključili dveletni projekt Formativno spremljanje.
V knjižnici smo ob sprotnem obveščanju o novostih spodbujali, da so bralci tudi sami predlagali
svoje priljubljeno branje na oglasni tabli v knjižnici. Učitelje smo dodatno obveščali o novostih z
izborom knjig, ki smo jih nastavljali v kotičku v zbornici. Povpraševali smo tudi po njihovih odzivih
in jih uporabljali kot dodatno sredstvo motivacije za druge uporabnike knjižnice.
Knjižnica je sodelovala še pri drugih dejavnostih na šoli (informativni dan, pogovor o knjigi z
mariborskim avtorjem »trubadurjem« Tonetom Partljičem, mednarodni projekt Never lose your Soul
z delavnicami o branju in pripovedovanju).

4
4.1

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Delo z dijaki

V socialno-pedagoški obravnavi so bili zajeti mladostniki z naslednjimi pojavnimi oblikami motenj:
• oblike motečega vedenja v odnosu do lastne neuspešnosti: strah in nezaupanje v lastne
sposobnosti, izmikanje šolskim obveznostim, odklanjanje učitelja, preobremenjenost z nalogami
oz. delom ali splošna učna neuspešnost,
• prilagoditvene težave: problemi pri vključevanju novincev v novo šolsko okolje in oblike
dela,
• motnje hranjenja: anoreksija, bulimija, ortoreksija, kompulzivno prenajedanje,
• čustvene težave: depresivnost, anksioznost, osamljenost, nespečnost, strah pred smrtjo,
panični napadi, psihotična stanja,
• bivanjske težave: povezane z odnosi in finančnimi razmerami v družini ter
• funkcionalne motnje avtističnega spektra: težave, povezane z vključevanjem v šolsko
skupnost in s šolskim uspehom.
V svetovalno službo so dijaki prihajali po različne nasvete in informacije ter na pogovore. Izvedenih
je bilo 52 pogovorov z dijaki, od tega je v četrtini primerov šlo za poklicno svetovanje in
informiranje o vpisu na fakulteto, četrtina so bili pogovori, povezani z osebnimi problemi in
težavami dijakov, četrtina zbiranje informacij o različnih stvareh (npr. štipendije ipd.) in četrtina
avtogeni trening.
Večina dijakov je prišla na razgovor samoiniciativno, nekateri so se oglasili tudi na pobudo staršev
ali profesorjev.
V tedensko individualno strokovno obravnavo je bilo vključenih 12 dijakov:
• pri 4 dijakih se je z uspešno zunanjo obravnavo pri psihologu in psihiatru ter vodenjem v šoli
duševno zdravje izboljšalo in so uspešno končali letnik,
• 1 dijakinja se bo z naslednjim šolskim letom prepisala, 1 dijakinja je prenehala obiskovati
pouk zaradi čustvenih težav,
• pri 1 dijakinji so se izboljšale organizacijske sposobnosti in učne tehnike, kar je vplivalo na
šolsko delo in ocene,
• pri 2 dijakinjah se je izboljšala pozitivna samopodoba, kar je tudi vplivalo na šolsko delo, in
• pri 3 dijakinjah so se težave stopnjevale, ena je bila hospitalizirana.
Na šoli se je šolalo 30 dijakov z odločbo dijaka s posebnimi potrebami.
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Sklenjenih je bilo tudi 21 pedagoških pogodb, ki so se nanašale na prilagoditve pouka ter izvajanje
preverjanja in ocenjevanja znanja.
6 dijakov z odločbami otroka s posebnimi potrebami je imelo dodatno strokovno pomoč na različnih
predmetnih področjih (večina ur je bila izvedenih na področju matematike in fizike).

4.2 Poklicna orientacija
Za dijake četrtih letnikov je bila izvedena 1 šolska ura poklicne orientacije na oddelek:
•

novosti v Razpisu za študijsko leto 2018/19 in vpisnem postopku.

Dijakom se je omogočila skupinska oddaja vloge za digitalno potrdilo, ki so ga potrebovali pri vpisu
na fakultete.
Predstavniki Visokošolske inf. Službe Univerze v Mariboru so dijakom zaključnih letnikov
predstavili vpisni postopek.

4.3

Svetovalno delo v razredu

Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja, vsebine in oblike dela:
• delavnice v okviru razrednih ur:
– priprava na učenje,
– metode in tehnike učenja,
– uspešno memoriranje, povzemanje, miselni vzorci, pravilno ponavljanje, načrtnost in
sistematičnost razporeditve gradiva,
– premagovanje stresa in sprememb v šoli,
– odpravljanje izpitne bojazni in
– prilagajanje učitelju.
• delavnice za prve, druge in tretje letnike v okviru razrednih ur na področju oblikovanja
pozitivne samopodobe:
– poznavanje samega sebe,
– medsebojni odnosi,
– cilji in odgovornosti v življenju,
– sposobnosti in spretnosti in
– varna in zdrava spolnost.
Za dijake 1. letnikov je bila organizirana izvedba delavnice Varen internet.
Za dijake 2. letnikov je bila organizirana delavnica Mind the Mind – Boj proti stigmatizaciji
duševnih bolezni (izvajalci študentje psihologije v okviru EFPSA) in delavnica sprostitvenih tehnik
in predavanje o pomenu cepljenja (izvajalci študenti Medicinske fakultete).

4.4

Vpis novincev

Izvedeni so bili uvodni razgovor s kandidati in sprejem dokumentov za vpis v 1. letnik ter izvedba
vpisnega postopka.
Dijaki so bili ob vpisu obveščeni o možnosti izposoje učbenikov, subvencije prevoza,
subvencionirani malici, izdelavi dijaške izkaznice ter možnosti zamenjave tujega jezika.
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4.5

Delo in sodelovanje s starši

Starši so se s svetovalno službo povezali samoiniciativno ali na povabilo razrednika in/ali svetovalne
službe.

4.6

Razvojno-analitične naloge

Opravljena so bile:
• analiza maturitetnih rezultatov (povprečna ocena na maturi, povprečno število % točk na
maturi, uspešnost glede na učitelje, točke na maturi pri slovenščini, matematiki in
angleščini),
• primerjava rezultatov mature različnih let,
• uspešnost dijakov pri vpisu na fakulteto,
• analiza izostankov (gibanje števila povprečnih ur izostankov na dijaka),
• število prijav po osnovnih šolah za program gimnazija v šolskih letih 2005/06–2018/19,
• analiza in pregled nadarjenih dijakov 1. letnikov po področjih nadarjenosti,
• priprava, izvedba in analiza samoevalvacije šole (področji materialni pogoji in dosežki
dijakov),
• pregled in analiza izjemnih dosežkov dijakov 1. letnika in
• analiza šolske prehrane.

5

VPIS

Postopek vpisa dijakov v začetni letnik za šolsko leto 2018/19 v izobraževalni program splošna in
športna gimnazija je potekal od 19. 6. do 29. 6. 2018.
V program splošne gimnazije se je prijavilo 177 kandidatov, v program športne gimnazije pa 25
kandidatov.
V prvem krogu omejitvenega postopka je na II. gimnazijo Maribor kandidiralo 25 dijakov v program
športna gimnazija.
Meja za sprejem v prvem krogu je bila v programu športna gimnazija 181 točk/160 NPZ.
Meja za sprejem v drugem krogu športne gimnazije je bila 180 točk/135 NPZ.
V programu splošna gimnazija ni bilo omejitve vpisa. Vpisali so se vsi prijavljeni kandidati.
Po zaključenem vpisnem postopku je bilo na II. gimnazijo Maribor sprejetih:
• 177 dijakov v program gimnazija in
• 22 dijakov v program športna gimnazija.

6

USPEŠNOST DIJAKOV NA RAZLIČNIH PODROČJIH TEKMOVANJ IZ ZNANJ

6.1.Tekmovanja iz znanj
Dijaki II. gimnazije Maribor so se v letošnjem letu udeležili tekmovanj s 27 področij (SLO, MAT,
LOGIKA, RAZVEDRILNA MAT, FINANČNA MAT, ANG, NEM, ŠPA, FRA, FIZ, BIO, KEM,
ZGO, GEO, EKN, FIL, RAČ, programiranje, sladkorna bolezen, naravoslovje, debata
ekipno/posamezno, eko kviz, astronomija, odpiranje fizikalnih sefov, statistika, finančna pismenost).
Dijaki so prejeli 54 zlatih priznanj, 95 srebrnih in 383 bronastih. Skupaj so dijaki prejeli 469
priznanj.
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Predmet
Slovenščina

Matematika

Logika

Finančna
matematika
Razvedrilna
matematika

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

1. let.: 1
2. let.: 3
3. let.: 2

1. let.: 1
2. let.: 2
4. let.: 2

1. let.: 4
2. let.: 3
3. let.: 2
4. let.: 2

1. let.: 4
2. let.: 8
3. let.: 8
4. let.: 5
1.let.: 1
2. let.: 1
4. let.: 2

2. let.: 2
3. let.: 1
4. let.: 1

2. let.: 1
4. let.: 1
1. let.: 1
2. let.: 1

Programiranje
Računalništvo
4. let.: 1
Angleščina
Nemščina
Španščina
Francoščina
Fizika

Biologija

1. let.: 2
3. let.: 1
4. let.: 2

3.let.: 4

2. let.: 3
3.let.: 2
3. let.: 1

2. let.: 5
3. let.: 4
3. let.: 2

1. let.: 3
2. let.: 3
3. let.: 1
4. let.: 2

Kemija
2. let.: 1

1. let.: 1
2. let.: 1
3. let.: 4
4. let.: 1
1. let.: 1
2. let.: 2
4. let.: 1
1. let.: 3
2. let.: 3
4. let.: 1

Zgodovina
4. let.: 1

1. let.: 10
2. let.: 10
3. let.: 4
4. let.: 2
1. let.: 17
2. let.: 19
3. let.: 15
4. let.: 12
1. let.: 21
2. let.: 15
3. let.: 8
4. let.: 11
2. let.: 3
4. let.: 1
1. let.: 10
2. let.: 7
3. let.: 5
4. let.: 5

1. let.: 1
3. let.: 2
1. let.: 2
2. let.: 1
4. let.: 1

3. let.: 1

3. let.: 1
4. let.: 2

Bronasto priznanje

2. let.: 1

3. let.: 2

3. let.: 1
4. let.: 2
1. let.: 1
2. let.: 3
3. let.: 8
4. let.: 1
1. let.: 7
2. let.: 8
3. let.: 7
4. let.: 11
1. let.: 26
2. let.: 22
3. let.: 22
4. let.: 26
1. let.: 1
2. let.: 3
3. let.: 3
4. let.: 5
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Geografija

Ekonomija
Statistika
Finančna
pismenost
Filozofija
Astronomija

1. let.: 1
2. let.: 1
3. let.: 1

1. let.: 1
2. let.: 5
3. let.: 1
4. let.: 2
4. let.: 2

4. let.: 1

3. let.: 1

3. let.: 1

4. let.: 1

3. let.: 1

3. let.: 2
4. let.: 1

1. let.: 1
2. let.: 1
4. let.: 2

3. let.: 1
1. let.: 1
2. let.: 1
3. let.: 2
4. let.: 3
1. let.: 11
2. let.: 16
3. let.: 1

4. let.: 1
4. let.: 1

Naravoslovje

Sladkorna bolezen
Eko kviz
Skupaj po
letnikih

Skupaj

2. let.: 1
2. let.: 1
2. let.: 2

3. let.: 1
3. let.: 1
4. let.: 1
1. let.: 18
2. let.: 28
3. let.: 30
4. let.: 19
95

1. let.: 9
2. let.: 18
3. let.: 13
4. let.: 14
54

2. let.: 1
1. let.: 106
2. let.: 113
3. let.: 81
4. let.: 83
383

Tabela 18: Število priznanj po predmetih in letnikih

SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (LJUBLJANA)
Ekipno:
1. mesto
2. mesto
4. mesto
Posamezno:

Staša Kučer, Sara Brdnik, Lucija Ivanuša
Asej Fras Pečlin, Luka Vrhovnik, Urh Zorko
Luka Kopše, Mia Dorman, Lan Sevčnikar
Asej Fras Pečlin
Lucija Ivanuša
Sara Brdnik
Staša Kučer
Urh Zorko
Luka Kopše

3. e
4. c
MM2
MM2
MM2
2. c

1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto

SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (II. GIMNAZIJA MARIBOR)
Ekipno:
2. mesto
4. mesto
6. mesto

Posamezno:

Staša Kučer, Sara Brdnik, Lucija Ivanuša
Luka Kopše, Mia Dorman, Lan Sevčnikar
Benjamin Gorišek, Luka Vrhovnik, Tilen Letonja

Lucija Ivanuša
Staša Kučer

4. c
2. mesto
MM2 3. mesto
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Sara Brdnik
Mia Dorman
Luka Kopše

MM2 4. mesto
2. d
6. mesto
2. c
6. mesto

MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (ZAGREB)
Ekipno:
10. mesto

Staša Kučer, Sara Brdnik, Lucija Ivanuša

SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR V SLOVENŠČINI (LITIJA)
Ekipno:
4. mesto
8. mesto
10. mesto

Staša Kučer, Sara Brdnik, Lucija Ivanuša
Matevž Rezman Tasič, Emanuel Krajnc, Ema Žagar
Vid Peršak, Zoya Šolaja, Luka Jerčič

Posamezno:

Matevž Rezman Tasič
Staša Kučer

2. f
2. mesto
MM2 4. mesto

MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (LJUTOMER)
Ekipno:
6. mesto

Lucija Ivanuša, Matevž Rezman Tasič, Emanuel Krajnc, Ema Žagar

SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (LEDINA)
Ekipno:
2. mesto
3. mesto
5. mesto
Posamezno:

Emanuel Krajnc, Ema Žagar, Luka Kopše
Lucija Ivanuša, Staša Kučer, Urh Zorko
Vid Peršak, Zoya Šolaja, Lan Sevčnikar
Staša Kučer
Lucija Ivanuša
Emanuel Krajnc

MM2 4. mesto
MM2 5. mesto
2. f
6. mesto

MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP 2018 – BEOGRAD
Vito Levstik – srebrna: fizika
Lan Sevčnikar – srebrna: fizika
Gregor Boc – bronasta: fizika
Luka Lonec – bronasta: fizika
Vito Levstik – bronasta: matematika
Lan Sevčnikar – bronasta: matematika
OLIMPIJAD IZ ZNANJ 2018 SO SE UDELEŽILI:
Olimpijada iz astronomije in astrofizike (Tajska) – Luka Govedič
Olimpiada iz fizike (Lizbona) Luak govedič, bronasta medalja, Urban Duh pohvala
Olimpijada iz računalništva (Japonska)– Urban Duh
Filozofska olimpijada (Bar, Črna gora) – Martina Fridl (bron)
Olimpijada iz biologije (Teheran, Iran) – Klemen Kirbus
Mednarodno tekmovanje mladih raziskovalcev (Istanbul, Turčija) – Klemen Kirbus in Nina Varda
Svetovni debatni turnir (Zagreb, Hrvaška) –Sara Brdnik in Lucija Ivanuša

43

Poročilo o delu – šolsko leto 2017/2018

World Scholars Cup. Malezija, 1. mesto med ekipami iz Evrope (Nina Štumberger, Maša Bedrač,
Tanja Holc), 3. mesto med ekipami iz Evrope (Vid Milaković, Luka Jerčič, Zala Šeško), 5. mesto
med ekipami iz Evrope (Ema Žagar, Matevž Rezman Tasič, Emanuel Krajnc)
Med 1500 dijaki iz 38 držav so naši dijaki v debati dosegli:
6. mesto (Matevž Rezman Tasič, Ema Žagar in Emanuel Krajnc) in
23. mesto (Vid Milaković, Luka Jerčič, Zala Šeško).
Najboljši posameznimi v debati so bili:
14. mesto: Matevž Rezman Tasič
53. mesto: Vid Milakovič
81. mesto: Julija Koletnik
Izjemne rezultate so dijaki dosegli na naslednji področjih iz znanja:
zgodovine: 6. mesto (Matevž Rezman Tasič)
naravoslovja: 7. mesto (Nina Štumberger)
pisanja eseja: 11.mesto (Nina Štumberger)
umetnosti: 21. mesto (Vid Milakovič).
SLOVENŠČINA – Cankarjeva priznanja
Vesna Muzek
1. b
zlato priznanje
Ana Štuhec
2. a
zlato priznanje
Eva Patik
2. a
zlato priznanje
Lana Krmelj
2. b
zlato priznanje
Lara Rubin
3. f
zlato priznanje
Tjaša Lorbek
3. f
zlato priznanje
Teja Makuc
1. d
srebrno priznanje
Eneja Sajko
MM1 srebrno priznanje
Sarah Marn
MM2 srebrno priznanje
MATEMATIKA
Vito Levstik
Lan Sevčnikar
Gregor Boc
Nino Djordjević
Jan Genc
Lovro Verk
Staš Horvat
Sašo Nikić
Anamarija Uršič
Hana Viktorija Balan
Urban Duh
Luka Lonec
Sofia Kalinina
Asja Majhen
Maja Kraner
Maja Farazin
Tinkara Vehovar
Luka Korotaj
Maša Galun
Miha Potočnik
Maša Satler
Timotej Šuman
David But
David Tobias
Matej Muzek
Sašo Domadenik
Aljaž Simonič

1. b
1. e
1. f
1. š
2. c
2. c
2. d
MM1
MM1
4. b
MM2
1. a
1. c
1. d
1. a
2. a
2. a
2. b
2. c
2. d
2. e
2. e
2. f
3. c
3. d
3. f
3. f

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
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Nina Štumberger
Patrik Torhač
Ilija Trajković
Urban Vernik
Jan Gimpelj
Matej Melanšek
Nino Cajnkar
Luka Govedič
Gregor Mlinarič

MM1
MM1
MM1
MM1
4. a
4. f
MM2
MM2
MM2

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

LOGIKA
Luka Korotaj
Lovro Verk
Aljaž Simonič
Hana Viktorija Balan
Benjamin Benc
Maja Farazin
Jan Gimpelj
Maruša Pokeržnik

2. b
2. c
3. f
4. b
1. c
2. a
4. a
MM2

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

FINANČNA MATEMATIKA
Maja Farazin
2. a
Neja Novak
4. d

srebrno priznanje
srebrno priznanje

RAZVEDRILNA MATEMATIKA
Vito Levstik
1. b
Luka Korotaj
2. b
Vesna Muzek
1. b
Luka Polanič
1. š
Sašo Domadenik
3. f
Hana Viktorija Balan
4. b
Gregor Brantuša
4. c

zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

ŠAH
Ekipno:
4. mesto
11. mesto

Pablo Mohr, Timotej Gabrijan, Tilen Kodrič, Gregor Boc
Tit Šuman, Leon Rupreht, David Rupreht

ANGLEŠČINA
Katja Zeilhofer
Tjaša Lorbek
Tanja Holc
Maša Predin
Nina Štumberger

3. d
3. f
MM1
MM1
MM1

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

NEMŠČINA
Luka Kopše
Martina Kolbl
Nina Rituper
Nina Štumberger
Tanja Holc
Andraž Adamič
Kaja Hauptman
Julija Koletnik

2. c
2. c
2. c
2. c
2. c
2. a
2. c
2. c

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
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Stoja Simkič
Špela Leva
Katja Venuti
Katarina Simonič
Matija Šiško
Luka Rinc Črnko

2. c
2. d
3. b
3. c
3. c
3. š

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

FRANCOŠČINA
Davorin Furek
Gaja Novak

4. f
4. f

bronasto priznanje
bronasto priznanje

ŠPANŠČINA
Erleta Berisha
Nina Bratušek
Sara Kocmut

3. e
3. e
3. e

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

FIZIKA
Sašo Domadenik
Luka Govedič
Urban Duh
Vito Levstik
Luka Korotaj
Filip Marhl
David Tobias
Nina Štumberger
Vid Homšak
David Trafela

3. f
MM2
MM2
1. b
2. b
3. b
3. c
MM1
MM1
4. b

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

ASTRONOMIJA
Aljaž Simonič
Tanja Holc
Luka Govedič
Vito Levstik
Luka Kopše
Hana Viktorija Balan
Urban Duh

2. f
MM1
MM2
1. b
2. c
4. b
MM2

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

NARAVOSLOVJE
Gregor Boc
Vita Movrin

1. f
2. f

srebrno priznanje
srebrno priznanje

SLADKORNA BOLEZEN
Katerina Trpkovska
Mia Dorman
Aljaž Herzog

2. a
2. d
3. a

zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje

EKOKVIZ
Sašo Domadenik
Matic Cesar

3. f
srebrno priznanje
MM2 srebrno priznanje

BIOLOGIJA
Luka Šalković
Rok Lobnik
Anej Podgorelec
Ana Breznik

1. b
1. c
1. c
2. d

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
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Vesna Polanec
Lara Pernek
Maša Predin
Klemen Kirbus
Nina Varda
Mojca Krajšek
Luka Kopše
Lana Lesnika
Klara Kaiser
Bor Logar Dražumerič

2. d
2. d
MM1
4. b
4. b
1. b
2. c
2. c
2. d
4. d

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

KEMIJA – Preglove plakete
Timotej Šuman
Maša Karčovnik
Špela Auer
Gregor Boc
Ana Breznik
Jure Terdin
Vita Movrin
Nina Varda

2. e
1. c
1. d
1. f
2. d
2. d
2. f
4. b

zlata Preglova plaketa
srebrna Preglova plaketa
srebrna Preglova plaketa
srebrna Preglova plaketa
srebrna Preglova plaketa
srebrna Preglova plaketa
srebrna Preglova plaketa
srebrna Preglova plaketa

EKONOMIJA
Tilen Kodrič
Nika Kramberger
Mitja Žužek

4. f
4. e
4. c

zlato priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

STATISTIKA
Ekipno:
5. mesto

Nika Kramberger, Aljaž Žel, Blaž Prelog

FINANČNA PISMENOST
Vita Volgemut
Jan Kuhta
Urška Repušič

4. e
3. d
3. f

FILOZOFIJA
Martina Fridl
Eneja Sajko
Zala Arzenšek

MM2 zlato priznanje
MM1 srebrno priznanje
MM1 bronasto priznanje

GEOGRAFIJA
Asja Majhen
Matej Višič
Vid Milaković

1. d
srebrno priznanje
2. e
srebrno priznanje
MM1 srebrno priznanje

ZGODOVINA
Vita Volgemut
Matevž Rezman Tasič

4. e
2. f

PROGRAMIRANJE
Lan Sevčnikar
Luka Železnik
Urban Duh

1. e
srebrno priznanje
3. a
srebrno priznanje
MM2 srebrno priznanje

zlato priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje

zlato priznanje
srebrno priznanje
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RAČUNALNIŠTVO
Prva skupina
Luka Železnik
Staš Horvat
Jernej Domajnko
Pia Golob
Luka Kopše
Vito Verdnik
Luka Gašparič

1. f
2. d
4. f
2. c
2. c
1. d
3. a

12. mesto (srebrno priznanje)
28. mesto (srebrno priznanje)
28. mesto (srebrno priznanje)
70. mesto
76. mesto
94. mesto
97. mesto

Druga skupina
Lan Sevčnikar

1. e

20. mesto (srebrno priznanje)

Tretja skupina
Urban Duh
Luka Govedič
Gregor Brantuša

MM2 1. mesto (zlato priznanje)
MM2 10. mesto
4. c
16. mesto

Raziskovalno področje

6.2

V šolskem letu 2017/2018 je bilo v raziskovalno dejavnost vključenih 42 dijakov in 35 mentorjev
(od tega 15 zunanjih). Dijaki so z raziskovalnimi nalogami sodelovali na 35. regijskem srečanju
mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora 2018«, najboljši z regijskega srečanja pa tudi na
52. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije in nekaterih drugih razpisih, povezanih s
srednješolsko raziskovalno dejavnostjo.
Za sodelovanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora« so
dijaki pripravili in oddali 32 raziskovalnih nalog in 3 inovacijske predloge. Z doseženimi 5227
točkami je bila II. gimnazija Maribor najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami. Dijaki so
dosegli 20 zlatih in 15 srebrnih priznanj. Dijakinja Maša Predin je prejela nagrado dr. Brede Žerjal
za najboljšo raziskovalno nalogo srečanja.
Na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 31 raziskovalnih nalog, v 2.
krog srečanja (finale) se jih je uvrstilo 20. Avtorji teh nalog so se z zagovorom (14. 5. 2018 v Murski
Soboti) potegovali za zlata priznanja. Zlato priznanje je doseglo 7 raziskovalnih nalog, 13 nalog pa
srebrno, kar nas uvršča na prvo mesto med slovenskimi srednjimi šolami.
Zap
št.

Dijaki
avtorica/ice, avtor/ji

Naslov naloge

Mentor/ji

Raziskovalno področje:
BIOLOGIJA

1. Maša Predin, MM1

Vpliv mikrovalov na zvijanje β–peptidov
Raziskovalno področje
DRUGA PODROČJA

2. Nick Cmager, 3. š
Anja Ambrožič
Simončič, 3. a
3. Nuša Kos Thaler, 2.
b
Lana Krmelj, 2. b

Razlike v reakcijskem času med športniki in
nešportniki
Primerjava antimikrobne učinkovitosti eteričnega
olja črne kumine (Nigella sativa L.) z aktivnimi
učinkovinami in eteričnim oljem navadne kumine
(Carum carvi L.)

Urban Bren
Zdenka Keuc

Katja Holnthaner
Zorec
Dejan Korotaj
Zdenka Keuc
Tamara Šiško
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Raziskovalno področje
EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA

4. Ožbej Ivan Zorko, 4.
š

Mikroorganizmi in ustrezna hranila kot naravna
zaščita pred zmrzaljo
Raziskovalno področje:
EKONOMIJA, TURIZEM

5. Miha Kramberger, 1.
f

Simulacija logističnih procesov v skladišču z
uporabo orodja FleXsim

Pierlorenzo Brignoli
Katja Holnthaner
Zorec

Lidija Kodrin
Simona Šinko

Raziskovalno področje: INTERDISCIPLINARNO

6. Bor Logar
Dražumerič, 4. d
Domen Lah, 4. d

Sinteza kanabinoidov v posameznih fazah rasti
industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in
njihovi protimikrobni ter antioksidativni učinki

Katja Holnthaner
Zorec
Tanja Bagar

7. Ana Štuhec, 2. a

Svobode zapor: bivanjski paradoks človeštva

Drago Meglič

Raziskovalno področje:
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Tabela 19: Prejemniki zlatih priznanj na 52. državnem srečanje raziskovalcev Slovenije (maj 2018)

V okviru raziskovalne dejavnosti dijakov smo 7. 3. 2018 na šoli izvedli tudi dan mladih
raziskovalcev, na katerem so dijaki javno predstavili vse raziskovalne naloge.
Naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na 47. razpisu za Krkine nagrade,
rezultati so bili razglašeni v septembru 2017. Prejemnice Krkinih nagrad za srednješolske
raziskovalne naloge so naše dijakinje: Gabriela Štumberger, Nika Žurga, Eva Kerčmar. Raziskovalna
naloga Nuše Thaler Kos in Lane Krmelj se je uvrstila v finale mednarodnega tekmovanja
raziskovalnih nalog MEF (Istambul, maj 2018).
Navedeni podatki kažejo na to, da lahko raziskovalno dejavnost v šolskem letu 2017/18 ocenimo kot
zelo uspešno.

6.3

Prešernov natečaj

Razpis za letošnji Prešernov natečaj smo začeli 1. decembra 2017 in ga zaključili 19. januarja 2018.
Letos so dijaki poskušali »najti svoj odblesk odbleskov«, da bi morda pobegnili izpraznjenosti sveta.
Kot vedno jim je z besedo, risbo, fotoaparatom, glasbo, filmom uspelo povedati, kako njihovi
odbleski žarijo iz daljav ustvarjalne širine.
Nagrajenci Prešernovega natečaja 2018
LITERARNA DEJAVNOST
1. nagrada
Sarah Marn, MM2
2. nagrada
Lea Diana Dajčman, 2. e
3. nagrada
Tjaša Lorbek, 3. f
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3. nagrada
Ana Štuhec, 2. a
POUSTVARJALNA DEJAVNOST
Sarah Marn, MM2
LIKOVNO PODROČJE
1. nagrada
Agata Cep, 3. a
1. nagrada
Mia Sinovec, 4. c
2. nagrada
Lara Rubin, 3. f
2. nagrada
Nela Jakopec, 2. e
3. nagrada
Ajda Podgorelec, 3. e
Pohvala
Mia Miralem, 2. f
Pohvala
Nina Štumberger, MM1
Pohvala
Agata Cep, 3. a, za oblikovanje plakata in diplom Prešernovega natečaja
FOTOGRAFIJA
1. nagrada
Domen Pukl Kopinč, 2. d
2. nagrada
Pia Golob, 2. c
in prav tako 2. nagrada
Van Dečko, MM1
3. nagrada
Nataša Barberić, 2. c
3. nagrada
Lena Uranjek, 2. d
3. nagrada
Van Dečko, MM1
GLASBA
1. nagrada
Zala Kralj, 4. a
1. nagrada
Anja Lobnik, 4. c
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FILM
1. nagrada
Helena PONUDIČ, 4. e
Pohvala
Vid Milaković MM1
Mojca Čeh, 3. b
6.4

Športna tekmovanja

Dijaki II. gimnazije Maribor so v preteklem šolskem letu sodelovali na različnih športnih
tekmovanjih na različnih nivojih – od področnega do državnega. Dosegli so veliko odličnih uvrstitev.
V natečaju za »naj športno srednjo šolo v Sloveniji« smo na podlagi športnih dosežkov že sedmič
zapored osvojili zlato priznanje .
Tabela 20: Atletika dijaki in dijakinje

ATLETIKA – kros

Maribor,
19. 4. 2018

Državno
prvenstvo

7

/

Dejan
Korotaj

ATLETIKA – posamično

Maribor, 7.
5. 2018

Področno
prvenstvo

33

5x 1. mesto
8x 2. mesto
1x 3. mesto

Dejan
Korotaj

ATLETIKA – posamično

Maribor,
16. 5. 2018

Državno
prvenstvo

14

1x 1. mesto

Dejan
Korotaj

ATLETIKA – ekipno

Maribor,
27. 9. 2017

Področno
prvenstvo

34

1. mesto –
dijaki
2. mesto –
dijakinje

Dejan
Korotaj

ATLETIKA – ekipno

Ljubljana,
11. 10.
2017

Državno
prvenstvo

15

5. mesto

Dejan
Korotaj

Šolo so zastopali
Dijaki: Gregor Mencigar, Zoran Gavrič, Nick Cmager, Andraž Berčič, Matevž Karakatič Potočnik, Rok
Možič, Alen Jan Pernek, Blaž Puhek, Marko Kovačević, Matic Krašovic, Domen Močnik, Miha Peruš,
Jaša Bašl, Luka Polanič, Luka Rinc Črnko, Valentin Kocbek Bratina, Miloš Lazić, Ožbej Ivan Zorko,
Žan Kovačič, Miha Knehtl, Jaša Bašl, Uroš Lazič, Žiga Hutter, Gal Bjelovučič, Maj Blagajac, Aljaž
Vavken, Filip Merkan, Enej Šercer, Filip Hlastec, Nik Šuštar, Jakob Pokeržnik, Miha Kramberger, Sašo
Domadenik, Urban Kolman, Matic Goznik, Lan Kompan Martin, Luka Kalšek.
Dijakinje:Pija Mageš, Kaja Lešnik, Kim Žižek, Neža Dvoršak, Monika Črček, Maruša Sernc, Klara
Kaiser, Tjaša Križan, Tinkara Valcl, Kaja Keglevič, Zala Meršnik, Natalija Hočevar, Nadja Rudolf.
Šport in spol

Datum in kraj

ODBOJKA NA
MIVKI
ODBOJKA NA
MIVKI
ODBOJKA NA
MIVKI

Maribor,
september 2017
Maribor,
september 2017
Portorož, 10.
oktober 2017

Stopnja
tekmovanja

Št. udeležencev
iz II. gimnazije

področno

5

polfinale DP

5

finale državnega
prvenstva

6

Uspeh
2.
mesto
1.
mesto
3.
mesto

Odgovorna
oseba
Jurij Čopi
Jurij Čopi
Jurij Čopi

Šolo so zastopale: Alja Jerala, 3. š, Brina Bračk,o 3. š, Kaja Keglevič, 4. š, Pia Pravdič, 2. š, Pia Mageš, 2.
š, Zala Košak, 3. š
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Maribor,
1.
področno
12
Jurij Čopi
november 2017
mesto
Celje, december
1.
četrtfinale DP
12
Jurij Čopi
ODBOJKA
2017
mesto
Maribor, marec
2.
polfinale DP
12
Jurij Čopi
ODBOJKA
2018
mesto
Ljubljana,
1.
finale DP
12
Jurij Čopi
ODBOJKA
marec 2018
mesto
Šolo so zastopale: Alja Jerala, 3. š, Kaja Keglevič, 4. š, Anja Jelka Polanec, 3. a, Vesna Polanec, 2. d,
Brina Bračko, 3. š, Nika Dobaj, 3. š, Pia Pravdič, 2. š, Neja Kramberger, 2. š, Pija Mageš, 2. š, Pia Mar, 1.
š, Maja Dretar, 3. c, Pia Bratkovič, 2. f
ODBOJKA

Tabela 21: Odbojka – dijakinje

Šport in spol
ODBOJKA NA
MIVKI
ODBOJKA NA
MIVKI
ODBOJKA NA
MIVKI
Šolo so zastopali:
Jakob Košir, 2. b

Stopnja
tekmovanja

Odgovorna
oseba
Maribor,
1.
Darij
področno
5
5. 9.2017
mesto
Kotnik
Maribor,
1.
Darij
polfinale DP
5
28. 9.2017
mesto
Kotnik
Portorož, 10.
finale državnega
1.
Darij
5
oktober 2017
prvenstva
mesto
Kotnik
Rok Možič, 2. š, Matjaž Mladič, 4. d, Gal Kumperščak, 3. d, Luka Rinc-Črnko, 3. š,
Datum in kraj

Št. udeležencev
iz II. gimnazije

Uspeh

Maribor,
1.
Darij
področno
11
8. 11.2017
mesto
Kotnik
Maribor, 12. 12.
1.
Darij
četrtfinale DP
11
ODBOJKA
2017
mesto
Kotnik
Maribor, 13. 3.
1.
Darij
polfinale DP
11
ODBOJKA
2018
mesto
Kotnik
Maribor,
2.
Darij
finale DP
11
ODBOJKA
12. 4. 2018
mesto
Kotnik
Šolo so zastopali: Rok Možič, 2. š, Matjaž Mladič, 4. d, Jure Jovanovič, 3. a, Urban Kolman, 3. d, Gal
Kumperščak, 3. d, Tin Krajnčič, 2. b, Jakob Košir, 2. b, Luka Rinc-Črnko, 3. š, Timotej Gabrijan, 2. d,
Bor Kumperščak, 1. b, Aljaž Pobernik, 1. c
ODBOJKA

Tabela 22: Odbojka– dijaki

1 x 1.
mesto
Državno
1 x 7.
Dejan
3
JUDO – posamično
prvenstvo
mesto
Korotaj
1x 8. mesto
Šolo so zastopali: Staš Kokotovič (do 60 kg) 1. mesto, Luka Tropan (do 63 kg) 8. mesto, Anej Dukarič
(do 73 kg) 7. mesto
Slovenj
Gradec,
29. 11. 2017

Tabela 23: Judo – posamično

Ljubljana,
21. 3. 2018
Maribor
STRELJANJE – pištola
31. 01. 2018
Šolo je zastopala: Vita Volgemut
STRELJANJE – pištola

Državno
prvenstvo
Področno
prvenstvo

3

3. mesto
1

1 x 1.
mesto

Dejan
Korotaj
Dejan
Korotaj

Tabela 24: Streljanje – poštola
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NOGOMET – področno
(dijaki)

Maribor,
26.1.2018

Področno
prvenstvo

14

5. mesto

Dejan
Korotaj
Maribor,
Področno
Dejan
NOGOMET – področno
8
4. mesto
30.1.2018
prvenstvo
Korotaj
(dijakinje)
Šolo so zastopali: Sofia Marković, Nika Dobaj, Tjaša Križan, Maša Pogorelec, Tina Oblak, Pija Mageš,
Zala Meršnik, Tinkara Valcl in
Jan Pernek, Matic Krašovic, Andraž Berčič, Gregor Mencigar, Luka Polanič, Žan Kovačič, Martin
Šteharnik, Haridas Varga, Vito Gorza, Matic Goznik, Klemen Žižmond, Jaka Kunst, Lan Kompan
Martin
Tabela 25: Nogomet – področno (dijaki in dijakinje)

Šport in spol
Badminton

Datum in
kraj

Stopnja
tekmovanja

Št. udele–
žencev iz II.
gimnazije

Uspeh

Odgovorna
oseba

Medvode
april 2018

državno

5

3. mesto

T. Petrović

1 x 2. mesto
1 x 3. mesto
Badminton
Medvode
4 x 5.–8.
državno
7
T. Petrović
posamično m +
januar 2018
mesto
ž
2 x 9.–12.
mesto
Šolo so zastopali: Barberić Nataša, Ekart Veronika, Kramarič Neža, Žuran Zala, Frank Neža, Marušič
Filip, , Lesničar Klemen, Lonzarič Domen, Cmager Nik
Maribor
državno
11
2. mesto
T. Petrović
Frizbi
maj 2018
Šolo so zastopali: Lazić Miloš, Vidmar Jakob, Govedič Luka, Potočnik Miha, Vantur Nejc, Lonzarič
Domen, Repnik Nina, Crnković Nika, Kocijančič Dana, Hudekova Monika, Čokolič Eva,
Tabela 26: Badminton in frizbi

Šport in spol

Košarka M

Datum in
kraj

Stopnja
tekmovanja

Dec 2017–
jan 2018
(Maribor,
Trbovlje)

Občinski
četrtfinale
Občinski
četrtfinale

Št. udele–
žencev iz II.
gimnazije

Uspeh

Odgovorna
oseba

12

2. mesto
7.–12. mesto

M. Vehovar

2. mesto
M. Vehovar
15.–16. mesto
1 x 3. mesto (U.
Repušič)
Jan 18
M. Vehovar
državno
7
Plezanje
1 x 5. mesto –(F.
Ljubljana
Justinek)
Košarka M: Vid Tement, Jaš Blagajac, Andraž Valentinčič, Leon Rupreht, Miha Prah, Tim Šujica, Liam
Dvoršak, Domen Močnik, Luka Horvat, Zoran Gavrič, Gašper Šerbinek, Aljaž Vavken, Jan Kuhta, Zoran
Uran, Žiga Lah, Blaž Mataln S., Vitan Vujanovič, Matevž Karakatić, Filip Hlastec
Košarka Ž: Satja Škobalj, Natalija Hočevar, Neža Dvoršak, Tanita Krajnc, Ana Rupnik, Tajda
Španring, Amna Hadžić, Zala Breznik
Plezanje: Urška Repušič, 3. letnik, Filip Justinek, 4. letnik,
Košarka Ž

12

Tabela 27: Košarka in plezanje
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6.5. Nagrade na II. gimnaziji Maribor
V šolskem letu 2017/18 je bilo podeljenih 481 ključev II. gimnazije Maribor, od tega 308 bronastih,
147 srebrnih, 26 zlatih ključev, 43 priznanj odličnosti in 13 zlatih ključev odličnosti ter 1 kristalni
športni ključ.
Dobitniki zlatih ključev so bili:
Hana Viktorija Balan (4. b) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj
Klemen Kirbus (4. b) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanj
Nina Varda (4. b) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanj
Jaka Cerovšek (4. c) – za izjemno požrtvovalno delo v tehnični ekipi EST
Lucija Ivanuša (4. c) – za izjemne dosežke na področju debate
Anja Lobnik (4. c) – za izjemne dosežke na umetniškem in raziskovalnem področju
Anej Golčar (4. d) – za izjemne dosežke na področju 3D–modeliranja in produkcije filma
Ajda Kleindienst (4. d) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Muhamed Kulauzović (4. d) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Jaka Kunst (4. e) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Domen Leš (4. e) – za izjemne dosežke na področju videoprodukcije
Helena Ponudič (4. e) – za izjemne dosežke na umetniškem področju in za raziskovalne dosežke
Vita Volgemut (4. e) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj
Ema Beranič (4. f) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Lara Rantuša (4. f) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Kaja Keglevič (4. š) – za izjemne raziskovalne in športne dosežke
Satja Škobalj (4. š) – za izjemne raziskovalne dosežke
Sara Brdnik (MM2) – za izjemne dosežke na področju debate
Urban Duh (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj in za raziskovalne dosežke
Aljaž Emeršič (MM2) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Martina Fridl (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj
Luka Govedič (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj
Rahela Horvat Toš (MM2) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Sarah Marn (MM2) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Lara Šalamun (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke
Maja Trifkovič (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanj

54

Poročilo o delu – šolsko leto 2017/2018

Zlati ključ odličnosti so prejeli:
Astrid Marovič (4. a), Hana Viktorija Balan (4. b), Špela Rojht (4. b), Nina Varda (4. b), Kaja Keglević
(4. š), Una Bošković (MM2), Sara Brdnik (MM2), Mihaela Denkovska (MM2), Urban Duh (MM2),
Eva Godina (MM2), Filip Ivanišević (MM2), Sarah Marn (MM2), Maja Trifkovič (MM2).
Priznanje odličnosti so prejeli:
Maja Hauptman (4. a), Sara Kodrič (4. a), Eva Simonič (4. a), Ivona Štrok (4. a), Neža Borkovič (4. b),
Eva Horvat (4. b), Klemen Kirbus (4. b), Nika Plohl (4. c), Filip Borovšak (4. d), Ana Germ (4. d),
Ajda Kleindienst (4. d), Pia Pezdiček (4. d), Pia Žula (4. d), Maša Jambriško (4. e), Ines Lešnik (4. e),
Jana Verdnik (4. e), Vita Volgemut (4. e), Davorin Furek (4. f), Dominika Holc (4. f), Diana Kos (4. f),
Matej Melanšek (4. f), Megi Tinev (4. f), Gal Bjelovučić (4. š), Neža Dvoršak (4. š), Nina Kolar (4. š),
Satja Škobalj (4. Š), Sonja Babac (MM2), Klemen Bele (MM2), Ana Blatnik (MM2), Nino Cajnkar
(MM2), Matic Cesar (MM2), Ana Časar (MM2), Aljaž Emeršič (MM2), Martina Fridl (MM2), Luka
Govedič (MM2), Tatjana Jerković (MM2), Marija Kovačević (MM2), Iva Mićanović (MM2), Gregor
Mlinarič (MM2), Jovana Murdjeva (MM2), Selma Mustafić (MM2), Lan Oberžan (MM2), Lara
Šalamun (MM2).
Kristalni športni ključ je prejel:
Ivan Jarnec (4. š).

Pregled priznanj:

1. letnik
2.
letniki
3.
letniki
4.
letniki
Skupaj

Bronasti
ključi

Srebrni ključi

Zlati ključi

94

21

–

83

48

–

79

53

–

52

25

26

308

147

26

Priznanja
odličnosti
–
–

Zlati
ključ
odličnosti
–
–

–

–

43

13

43

13

Kristalni
športni ključ
–
–
–
1
1

Tabela 28: Razporeditev ključev po letnikih

7

VZGOJNI UKREPI

Število vzgojnih ukrepov je razvidno iz tabele.
letnik
1.
2.
3.
4.

Alternativni
Opomin
ukrep
1
2
6
1
4
8
6

Ukor
razrednika

UOUZ

1
1
2
4

2
2

UCUZ

Skupaj

1
1

1
9
2
9
21

Tabela 29: Vzgojni ukrepi

V šolskem letu 2017/2018 je bilo izrečenih 21 vzgojnih ukrepov, od tega 8 alternativnih ukrepov, 6
opominov razrednika, 4 ukori razrednika, 2 ukora oddelčnega učiteljskega zbora in 1 ukor celotnega
učiteljskega zbora.
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8

EKOLOŠKA SKUPINA

II. gimnazija Maribor je bila v šolskem letu 2017/18 že sedemnajsto leto vključena v mednarodni
projekt Eko šola kot način življenja, eko skupina na šoli pa deluje že 25 let. Koordinatorice projektov
so Darja Kravanja, Anita Mustač in Sanja Cvar. V začetku šolskega leta je programski svet Eko šole
sprejel letni načrt dela in potrdil tematske sklope Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC),
Zdravo z Drugo, Ekokviz ter raziskovalna dejavnost.
V Eko skupini je v tem šolskem letu sodelovalo okoli 30 dijakov. Skupina je pod vodstvom mentoric
načrtovala svoje delo na srečanjih, ki so potekala do 2-krat mesečno oziroma po potrebi. Izvedli smo
naslednje aktivnosti:
• Priprave dijakov na Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC): izbor ekipe, literatura,
priprave mednarodnih delovnih skupin preko spleta.
• Organizacija Mladinskega parlamenta Alpske konvencije na II. gimnaziji Maribor, 19.–24. 3.
2018. Sodelovalo je 10 delegacij iz Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in
Slovenije. Ekipa naših učiteljev in dijakov se je odlično izkazala, tako v organizaciji kot tudi pri
delu v komitejih parlamenta. Aktivnosti so predstavljali na spletni strani YPAC, spletni strani
šole, v časopisih in v Mestnem svetu MOM.
• Delavnice Zdravo z Drugo – priprava zdrave hrane, peka peciva za novoletni sejem, izdelava
naravne kozmetike, pomoč pri izvedbi novoletnega dobrodelnega sejma.
• Šolski Ekokviz in državno tekmovanje, na katerem je en dijak dosegel srebrno in en bronasto
priznanje.
• Raziskovalno delo s področja varovanja okolja – nastale so 3 kvalitetne naloge, s katerimi so
dijaki dosegli zlato in dve srebrni priznanji na natečaju Maldi za napredek Maribora, se uvrstili na
državno tekmovanje in dosegli dve srebrni ni eno bronasto priznanje.

9

MEDNARODNO SODELOVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

med 4. 10. 2017 in 11. 10. 2017 obisk dijakov iz St. Peterburga,
od 8. 10. 2017 do 12. 10. 2017 obisk dijakov iz Vilhelmine, Švedska,
med 16. 10. in 22. 10. 2017 naši dijaki na izmenjavi v Saint Chamondu, Francija,
med 5. 11. 2017 in 11. 11. 2017 naši dijaki na izmenjavi v Haifi, Izrael,
MUN, Cividale Italija, november 2017,
med 5. 3. 2018 in 11. 3. 2018 na izobraževanju s področja eksternega ocenjevanja in mature
skupina učiteljev iz Gimnazije Kruševac, Srbija,
26. 3. 2018 do 31. 3. 2018 obisk dijakov iz St. Chamonda, Francija,
Spring Festival, od 17. 4. 2018 do 21. 4. 2018,
od 23. 3. 2018 do 26. 3. 2018 udeležba na MUN, Beograd,
med 5. 5 2018 in 16. 5. 2018 obisk dijakov iz Beijing Foreign Language School,
med 14. 5. in 19. 5. 2018 obisk dijakov iz Mollna, Nemčija in
Slovaška, Bratislava: TOK: 18. 5.–22. 5. 2018 (program mednarodne mature).

10 INFORMIRANJE O DEJAVNOSTIH ŠOLE
V šolskem letu 2017/2018 je informiranje potekalo na naslednje načine:
•

Spletna stran šole je na učinkovit način informirala javnost. Izjemen obisk govori o pomenu
strani za informiranje. Kot zelo koristno se je pokazalo informiranje o trenutnih aktivnostih
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

(obvestila, vpisni postopki, seznami oddelkov 1. letnikov, seznami učbenikov, razporedi
govorilnih ur).
Močno vlogo pri informiranju je odigralo socialno omrežje Facebook, ki s svojo izvirnostjo
in svežino privablja številne obiskovalce strani.
Velik doseg je v letošnjem letu dosegel Instagram, ki postaja vse bolj priljubljen, posebej
med dijaki.
Veliko vlogo pri informiranju staršev in širše javnosti je imel spletni časopis II. gimnazije
Maribor, ki je med šolskim letom izhajal dvomesečno.
Glasilo Borec – izšle so štiri številke.
Učitelji in svetovalni delavki sta se udeležili preko trideset poklicnih tržnic v osnovnih šolah
in na razrednih urah. Zelo učinkoviti so bili obiski devetošolcev iz osnovnih šol Maribora in
okolice na II. gimnaziji Maribor pod nazivom Preživite dan na Drugi. II. gimnazijo Maribor
je obiskalo preko 200 učencev iz več kot 25 osnovnih šol.
II. gimnazija Maribor se je udležila tudi kariernega sejma konec januarja v dvorani Tabor.
Letošnji informativni dan je potekal pod nazivom Drug planet in je privabil več kot 600
obiskovalcev. Potekal je 9. 2. in 10. 2. 2018.
Letna knjiga maturantov – Naša generacija je izšla marca 2018 in je pomemben zapis
življenja maturantov v času njihovega šolanja.
Informiranje staršev je potekalo na enem skupnem roditeljskem sestanku v septembru 2017
in razrednih roditeljskih sestankih v januarju 2018 ter skupnih govorilnih urah, ki so bile
popoldne prvi četrtek v mesecu. V začetku aprila 2018 je bil organiziran roditeljski sestanek
za starše dijakov četrtih letnikov, namenjen seznanitvi z maturo.
S sredstvi javnega obveščanja je potekalo dobro sodelovanje, kar se je pokazalo v velikem
številu prispevkov o II. gimnaziji Maribor.

11 DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
11.1 Priprava in program dela ravnatelja in pomočnice ravnatelja
Področje pedagoškega vodenja
•
•
•
•

v juniju 2018 so bile pripravljene podlage za LDN 2018/19,
v juniju 2018 je bil pripravljen osnutek LDN aktivov in individualnih načrtov učiteljev,
v juniju 2018 so bile narejene prioritete s področja izobraževanja strokovnih delavcev in
v juniju in avgustu 2018 so bili opravljeni sestanki aktivov, povezani z načrtovanjem
vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2018/19.

Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela
•
•

analizirani so bili zapisniki oddelčnih skupnosti, ki so pripomogli k odpravljanju nekaterih
težav, in
potekala je spremljava preverjanja in ocenjevanja znanja.

V mesecu aprilu 2018 je bila izvedena samoevalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, v kateri so
sodelovali skoraj vsi dijaki in veliko število učiteljev in staršev. Izbrano je bilo področje pomoči
dijakom. Izvedeno je bilo tudi ocenjevanje učiteljev, ki poteka vsaki dve leti.
Analitično delo
•
•
•
•

ob posameznih konferencah je bila narejena analiza učnega uspeha,
šolska svetovalna služba je opravila natančno analizo izostajanja dijakov vseh letnikov,
opravljena je bila analiza rezultatov mature 2018 in
izvedena je bila primerjava napovedanih ocen na maturi in dejanskih ocen dijakov na maturi.
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Področje menedžmenta
•
•

Pripravljen je bil predlog prostovoljnega prispevka staršev za novo šolsko leto; predvideno
je, da se zbere 60.000,00 EUR. Končni znesek zbranih sredstev bo znan v začetku novembra
2018.
V juniju 2018 je bila pripravljena prijava za razpis Maribor mesto znanja in ustvarjalnosti, na
katerem II. gimnazija Maribor vsako leto pridobi pomemben delež sredstev.

11.2 Vodenje učiteljskega zbora
Učiteljski zbor je imel 12 konferenc, ki so bile namenjene obravnavi tekočega vzgojnoizobraževalnega dela in seznanjanju učiteljev z novostmi na področju srednjega šolstva. Natančnejši
pregled dela je razviden iz zapisnikov, ki so v arhivu šole.

11.3 Delo razrednikov
•

•
•
•

Vsaj vsakih 14 dni so potekale razredne ure. Na razrednih urah je potekalo sprotno reševanje
razredne problematike (izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika), ob začetku šolskega
leta seznanitev s Pravili šole in s hišnim redom, seznanitev s Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja, Izvedena so bila tudi tematska predavanaja in delavnice, ki jih je
pripravila svetovalna služba,
Izvedena sta bila dva skupna roditeljska sestanka v septembru 2017 in januarju 2018.
Izvedenih je bilo 6 popoldanskih govorilnih ur ob četrtkih.
Ravnatelj je z razredniki opravil tri sestanke (november 2017, januar in april 2018), na
katerih so analizirali učni uspeh dijakov.

11.4 Delo strokovnih aktivov
Delo strokovnih aktivov je potekalo v obliki rednih sestankov. Izvedeni so bili po trije sestanki letno,
na katerih je bil prisoten ravnatelj. Na sestankih so bile opravljene analize skladnosti doseženega
dela s tematskimi in letnimi pripravami, analiza rezultatov mature, primerjava oblik in metod
preverjanja in ocenjevanja znanja, načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu, izvajanja interesnih
dejavnosti in raziskovalne dejavnost dijakov. Posebna pozornost je bila namenjena izboljšanju
rezultatov na maturi.
Ob sestankih aktivov, na katerih je bil prisoten ravnatelj, so potekali tudi samostojni sestanki
aktivov.
11.5 Izobraževanje učiteljev
V šolskem letu 2017/2018 se je izobraževanj udeležilo 72 učiteljev, ki so bili na različnih seminarjih.
Izmed teh seminarjev je bilo 10 enodnevnih, 15 pa jih je trajalo dva ali več dni.
Učitelji so se udeležili tudi predmetnih študijskih skupin, izobraževanja na daljavo, izobraževanj za
mednarodno maturo in pedagoških večerov.
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Predmet
Število učiteljev
5
5
SLO
4
2
MAT
1
1
INF
7
6
ANG
2
2
FRA
5
5
KEM
2
2
FIZ
5
2
BIO
1
1
SOC
2
1
GEO
1
1
ZGO
1
1
UME
1
/
FIL
2
2
PSI
2
2
Svetovalna
služba
6
4
ŠVŽ
Celoten
72
72
učiteljski zbor
Skupaj
72
72

Število seminarjev
4
4
3
2
5
1
2
1
2
2
3
1
2
2
4
1
1
1
3
1
1
1
3
1
2
/
2
2
3
2

1 dan
1
1
4
1
1
1
1
3

1
1
1
/
1
1
1
/

2
1
2
2
1
2

/
1
/
/
1
1

4

2

1

1

1

1

45

25

24

10

2 ali več dni
3
3
2
1
1
/
1
1
1
1
2
/
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

4

2

21

15

Tabela 30:: Preglednica izobraževanja

11.6. Samoevalvacija dela šole
Pomemben mehanizem zagotavljanja kakovosti dela šole je tudi v šolskem letu 2017/2018
predstavljala samoevalvacija dela šole. Prvi del samoevalvacije, ki je osredotočen na izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela, je v letošnjem šolskem letu zajemal področje materialnih pogojev.
Zanimalo nas je, kako so dijaki in učitelji zadovoljni z »okoljem«, v katerem poteka poučevanje in
delo z dijaki. Izvedeti smo želeli stopnjo zadovoljstva glede opremljenosti učilnic, knjižnice,
telovadnice, kotičkov na šoli, toaletnih prostorov in računalniške tehnologije. V raziskovalni vzorec
so bili zajeti dijaki in učitelji. V drugem delu samoevalvacije smo opravili analizo dosežkov dijakov.
Izračunane so povprečne ocene dijakov pri posameznih predmetih in povprečne ocene razredov.
Naredili smo primerjavo dosežkov zadnjih 4 šolskih let glede na število podeljenih ključev, priznanj
in učnega uspeha. Podatke, ki se nanašajo na mnenja dijakov in učiteljev o materialnih pogojih, smo
pridobili s pomočjo spletnega vprašalnika. Pregled in analiza dosežkov dijakov pa se je izvedla s
pomočjo programa eAsistent in letnega poročila o dosežkih dijakov.

12 SODELOVANJE Z OKOLJEM
12.1 Sodelovanje z Univerzo v Mariboru in Ljubljani
Potekalo je sodelovanje s Filozofsko fakulteto v Mariboru na področju pedagoške prakse študentov.
V šolskem letu 2017/2018 je bilo na praksi 7 študentov.
Visokošolski učitelji Univerze v Mariboru in v Ljubljani so bili mentorji dijakom II. gimnazije
Maribor pri raziskovalnih nalogah in tekmovanjih iz znanja.

12.2 Sodelovanje z drugimi šolami
Oktobra 2017 so dijaki 2. a obiskali Osnovno šolo Trnovo.
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12.3 Sodelovanje z Mestno občino Maribor
II. gimnazija Maribor se je prijavila na razpise mestne občine Maribor: Maribor mesto znanja in
ustvarjalnosti, MKUD Ivan Cankar II. gimnazije Maribor pa na razpis za sofinanciranje projektov s
področja kulture.
12.4 Sodelovanje z zdravstveno službo in UKC Maribor
Organizirani so bili sistematski zdravstveni pregledi za dijake 1. letnikov, za dijake 2. in 3. letnikov
pa kontrolni zdravstveni pregledi.
Dijaki so se podobno kot v prejšnjih letih udeležili krvodajalske akcije. Krvodajalske akcije se je
udeležilo več kot 30 dijakov.
12.5 Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo
Učitelji so se udeleževali seminarjev, posvetov in študijskih skupin v organizaciji Zavoda RS za
šolstvo. II. gimnazija Maribor je nadaljevala sodelovanje v projektu Naravoslovna matematična
pismenost, ki ga vodi Zavod RS.

12.6 Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
Sodelovanje z MIZŠ je potekalo v okviru rednih dejavnosti MIZŠ, povezanih z delom srednjih šol.

12.7 Sodelovanje z dijaki in dijaško skupnostjo
Tekoča problematika dijakov se je obravnavala na konferencah oddelkov ob redovalnih konferencah.
Zapisniki so bili posredovani vodstvu šole, ki jih je obravnavalo in upoštevalo predloge oddelčnih
skupnosti. Ravnatelj se je tudi udeleževal sestankov dijaške skupnosti.
Delo dijaške skupnosti je potekalo v obliki sestankov. Dijaška skupnost je sodelovala pri pripravi
programa interesnih dejavnosti in kulturnih prireditev, prav tako je dajala pobude za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela in izvajanja izvenšolskih dejavnosti.

12.8 Sodelovanje s starši
Potekalo je v naslednjih oblikah:
•
•
•
•

govorilne ure: skupne govorilne ure so potekale šestkrat v popoldanskih urah, enkrat
tedensko v dopoldanskih urah,
en skupni roditeljski sestanek za dijake od 1. do 4. letnika (september 2017). Januarja 2018 je
bil organiziran roditeljski sestanek po razredih za vse letnike, za starše 4. letnikov je bil
organiziran skupni roditeljski sestanek v aprilu 2018.
svet staršev: 3 sestanki – predstavitev Poročila o delu za leto 2016/17, Letnega delovnega
načrta za 2017/2018, potrditev cen delovnih zvezkov, obravnava tekoče problematike,
upravni odbor prostovoljnega prispevka staršev: upravni odbor je sodeloval pri pripravi
programa prispevka in vodil upravljanje prispevka. Upravni odbor se je sestal dvakrat in je
potrdil Poročilo za šolsko leto 2016/17, pregledal porabo sredstev v šolskem letu 2017/2018
do konca maja 2018 in sprejel načrt prispevka za šolsko leto 2018/19,
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•
•

3 starši so aktivno sodelovali v delu sveta šole in
oktobra 2017 je bil tradicionalni piknik s starši.

13 MATERIALNI POGOJI
S sredstvi šole je bila nabavljena oprema za pouk biologije, glasbe, avdio oprema za dvorano.
14 SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTTA
Spremljanje je potekalo na:
•
•
•
•
•

sestankih strokovnih aktivov,
konferencah učiteljskega zbora,
sejah sveta šole in sveta staršev,
sestankih dijaške skupnosti in
sestankih s starši.

Sprejeto na seji sveta šole 16. oktobra 2018.

Predsednica sveta šole:
Sanja Cvar

61

