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1

UVOD

Poročilo o delu II. gimnazije Maribor predstavlja pregled dela II. gimnazije Maribor v šolskem letu
2019/2020. Vsebuje podatke o obveznem delu izvajanja programa in o delovanju šole na
izvenšolskem področju.
2

DEJAVNOSTI ŠOLE

V šolskem letu 2019/2020 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 96 %
2. letniki
Realizacija 95 %
3. letniki
Realizacija 96 %
4. letniki
Realizacija 95 %

2.2

Učni uspeh

Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2019/20 je bil naslednji:
1. letniki
Izmed 199 dijakov jih je 198 izdelalo letnik (99 %).
Splošni uspeh: 106 (54 %) odličnih, 79 (40 %) prav dobrih, 13 (6%) dobrih, 1 negativen.
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,45
2. letniki
Izmed 193 dijakov je letnik izdelalo 191 dijakov (99 %), 1 dijakinja je neocenjena (športnica), 1
dijak je negativen.
Splošni uspeh: 72 (38 %) odličnih, 93 (48 %) prav dobrih, 24 (13 %) dobrih, 2 (1%) zadostna, 1
negativen in 1 neocenjena.
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,23.
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3. letniki
Izmed 176 dijakov je letnik izdelalo 175 dijakov (99 %), 1 dijakinja je neocenjena (bolezen).
Splošni uspeh: 97 (55 %) odličnih, 72 (42 %) prav dobrih, 6 (3%) dobrih, 1 neocenjena.
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,52
4. letniki
Izmed 173 dijakov je letnik izdelalo 169 dijakov (98 %), 2 dijakinji sta neocenjeni (športnici) in 2
dijaka sta neocenjena (osebne težave).
Splošni uspeh: 77 (46 %) odličnih, 70 (41 %) prav dobrih, 21 (12 %) dobrih, 1 (1 %) zadosten in 4
neocenjeni.
Povprečni učni uspeh v letniku je 4,20.

2.3 Izostanki
Pri analizi izostankov so bili upoštevani izostanki od rednega pouka do meseca aprila, saj se je s 16.
3. 2020 začelo šolanje na daljavo. Primerjav izostankov med različnimi šolskimi leti tako nismo
mogli narediti.
letnik
razred
A
B
C
D
E
F
MM
SKUPAJ
Š
SKUPAJ

1.

2.

3.

4.

54,13
33,14
29,72
31,13
48,56
25,67
/
37,06
203,42
60,82

54,38
61,47
79,47
74,04
70,61
100,89
/
73,48
230,00
95,84

61,81
82,75
55,16
59,70
62,33
68,04
75,16
66,42
188,04
81,62

98,42
69,75
91,77
69,46
81,83
108,65
66,00
83,69
129,13
89,37

Tabela 1: Povprečne ure izostankov na dijaka v šolskem letu 2019/20

Iz tabele je razvidno, da največ izostajajo 4. letniki, sledijo jim 2. letniki (gledano povprečje brez
športne gimnazije). Najmanj izostajajo 1. letniki. Med razredi so si največ izostankov nabrali dijaki
športnih razredov in dijaki 4. f, 2. f, 4. a ter 4. c, najmanj pa dijaki 1. f.
letnik
1.
2.
3.
4.
razred
52,67
53,41
61,73
96,17
A
32,69
61,33
81,08
68,54
B
29,72
78,53
55,16
88,42
C
30,97
72,61
57,85
67,08
D
49,56
69,93
61,17
77,10
E
25,17
100,18
65,41
106,10
F
/
/
73,59
62,42
MM
SKUPAJ
36,80
72,66
65,14
80,83
202,88
229,85
183,96
127,65
Š
SKUPAJ
60,52
95,12
79,99
86,69
Tabela 2: Povprečne ure opravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2019/20
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Pregled števila opravičenih ur pokaže, da najmanj izostajajo 1. letniki, največ dijaki četrtih letnikov
(brez športne gimnazije). Med 1. letniki so najmanj opravičeno izostajali dijaki 1. f, med 2. letniki
dijaki 2. a, med 3. letniki dijaki 3. c in med 4. letniki dijaki MM2.
letnik
razred
A
B
C
D
E
F
MM
SKUPAJ
Š
SKUPAJ

1.

2.

3.

4.

1,47
0,45
0
0,17
0
0,50
/
0,43
0,54
0,45

0,96
0,13
0,93
1,43
0,68
0,71
/
0,81
0,15
0,71

0,08
1,67
0
1,85
1,67
2,63
1,56
1,35
4,09
1,69

2,25
1,21
3,35
2,39
4,73
2,55
3,58
2,86
1,48
2,69

Tabela 3: Povprečne ure neopravičenih izostankov na dijaka v šolskem letu 2019/20

Število neopravičenih ur se z višanjem letnika povečuje. Največ neopravičenih ur so tako dobili 4.
letniki, najmanj pa 1. letniki. Razredi, ki po številu neopravičenih ur izstopajo, so 4. e (4,73
ur/dijaka), MM2 s 3,58 ur na dijaka in 4. c z 3,35 ur na dijaka. Neopravičenih izostankov pa ni v 1. c,
1. e in 3. c.

št. dijakov OPV

OPV/
dijak

NEOPV

NEOPV/
dijak

GIM ̶ splošna

651

41083

63,11

832

1,28

GIM ̶ športna

90

16633

184,81

144

1,60

Mednarodna matura

63

4290

68,09

161

2,55

SKUPAJ

804

62006

77,12

1137

1,41

Tabela 4: Primerjava izostankov med različnimi programi v šolskem letu 2019/20

Največ opravičeno izostajajo dijaki športne gimnazije (184,81 ur/dijaka), sledijo jim dijaki
mednarodne mature (68,09 ur/dijaka). Najmanj opravičenih izostankov so nabrali dijaki splošne
gimnazije (63,11 ur/ dijaka). Največ neopravičenih izostankov beležimo pri dijakih mednarodne
mature (2,55 ur/dijaka), najmanj pa pri dijakih splošne gimnazije (1,28 ur/dijaka).

2.4

Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti

V šolskem letu 2019/2020 je bilo vseh vrst izpitov – popravnih, dopolnilnih in predmetnih zelo malo.
Popravnih izpitov je bilo letos 5, imeli so jih štirje dijaki. Dopolnilnih izpitov je bilo 6.
Natančen pregled izpitov je razviden iz tabel.

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
SKUPAJ

Št. dijakov
(popravni i.)
1
3
4

Št. dijakov
(dopolnilni i.)
1
2
1
1
5

Tabela 5: Število dijakov na popravnih in dopolnilnih izpitih
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Letnik
1. letnik

MAT

KEM

ANG

FIZ

1

1

2. letnik

Skupaj

1

1

2

4

1

1

2

5

3. letnik
Skupaj

1

Tabela 6: Število popravnih izpitov v šolskem letu 2019/2020

Letnik

SLO

KEM

PSI

1. letnik
2. letnik

1

3. letnik
4. letnik
Skupaj

ŠVZ

Skupaj

1

1

1

2

1
1
1

1
1

2

1

2

2
6

Tabela 7: Število dopolnilnih izpitov v šolskem letu 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 je imelo 9 dijakov 5 popravnih izpitov in 6 dopolnilnih izpitov.
Letnik
1. letnik

MAT

KEM

ANG

FIZ

1/0

1/0

2. letnik

Skupaj

1/0

1/1

2

4

1/0

1/1

2

5

3. letnik
Skupaj

1/0

Tabela 8: Število prijavljenih in opravljenih popravnih izpitov v juniju 2020

Letnik

SLO

KEM

PSI

1. letnik
2. letnik

1/

3. letnik
4. letnik
Skupaj

ŠVZ

Skupaj

1/1

1/1

1/1

2/

1/
1/1

1/1

1/1

1/1

1/
2/2

2/

2/2

Tabela 9: Število prijavljenih in opravljenih dopolnilnih izpitov v juniju 2020

Izmed 10 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v julijskem roku, je napredovalo
v naslednji letnik 7 dijakov. Skupaj je to 58 %.
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V avgustovskem roku so se na popravne in dopolnilne izpite prijavili 4 dijaki.
Letnik
1. letnik
2. letnik

MAT
1/0

Skupaj

1/0

FIZ

KEM

2/2

2/1

Skupaj
1/0
4/3

2/2

2/1

5/3

Tabela 10: Število prijavljenih in opravljenih izpitov v avgustu 2020

Izmed štirih dijakov, ki so se prijavili na popravne izpite v avgustovskem roku, sta bila uspešna dva.
Neuspešna dijaka (eden pri matematiki in eden pri kemiji) sta zaprosila za 3. rok.
2.4 1 Končno poročilo o popravnih in dopolnilnih izpitih
Izmed 10 dijakov, ki so se prijavili na popravne in dopolnilne izpite v junijskem in avgustovskem
roku, je napredovalo v naslednji letnik 8 dijakov. Skupaj je to 80 % dijakov. 2 dijaka nista opravila
popravnega izpita iz matematike in kemije. Zaprosila sta za 3. rok.
2.4 2 Predmetni izpiti ̶ maj 2020 za 4. letnike
Na izpite se je prijavilo 5 dijakinj (2 x ANG, 2 x MAT, 1 x EKO).
S predmetnim izpitom si je le ena dijakinja izboljšala oceno, in sicer pri matematiki.
2.4 3 Predmetni izpiti ̶ julij 2020 za 3. letnike
Na predmetne izpite so se v julijskem roku prijavili štirje dijaki, in sicer iz MAT, GEO in KEM (2).
Oceno sta izboljšala 2 dijaka.
2.4 4 Končno poročilo za predmetne izpite v šolskem letu 2019/2020
Skupaj se je v šolskem letu 2019/2020 na predmetne izpite prijavilo 9 dijakov. Oceno so izboljšali
trije dijaki: eden pri kemiji in dva pri matematiki.
V 4. letnikih si je s predmetnim izpitom oceno izboljšala ena dijakinja, v 3. letnikih pa dva dijaka.

2.5

Delo z nadarjenimi

V šolskem letu 2019/2020 je delo z nadarjenimi dijaki potekalo v okviru projekta DrugaDruga (glej
dalje). 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 2019/2020 je II. gimnazija Maribor nadaljevala z izvajanjem projekta RaST (glej
dalje), ki je namenjen delu z nadarjenimi v vzhodni kohezijski regiji.

2.6

Matura 2020

V tem šolskem letu je 4. letnik obiskovalo 171 dijakov, uspešno pa je letnik zaključilo 167 dijakov,
ki so tudi opravljali maturo v junijskem izpitnem roku.
9
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2.6.1

Spomladanski rok mature 2020

Ob 167 dijakih II. gimnazije Maribor se je na spomladanski rok mature prijavilo še 51 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.
Sedem 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:
169
Matematika (OR):
125
Matematika (VR):
45
Angleščina (OR):
117
Angleščina (VR):
77
Nemščina (OR):
17
Nemščina (VR):
5
Francoščina (OR):
4
Francoščina (VR):
/
Španščina (OR):
6
Španščina (VR):
1
Fizika:
52
Kemija:
61
Biologija:
51
Geografija:
32
Zgodovina:
23
Filozofija:
17
Sociologija:
10
Psihologija:
52
Ekonomija:
26
Umetnostna zgodovina: 4
Glasba:
1
Splošno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravilo 165 dijakov, ena dijakinja pa je bila
negativno ocenjena iz enega predmeta (matematika).
Zlatih maturantov je bilo 6.
Uspeh kandidatov, ki so opravljali dodatni maturitetni izpit, je bil letos 85 %.
6 dijakov je doseglo 30 in več točk in so s tem postali zlati maturantje:
Lana KRMELJ (4. b) – 30 točk, Pia GOLOB (4. c) – 30 točk, Nina RITUPER (4. c) – 31 točk, Kaja
Blažka ŽNUDERL (4. c) – 31 točk, Miha POTOČNIK (4. d) – 33 točk, Timotej ŠUMAN (4. e) – 31
točk.

2.6.2

Jesenski rok mature 2020

K splošni maturi se je v jesenskem roku prijavilo 15 kandidatov. Dve dijakinji 4. letnika sta maturo
opravljali prvič, ostali pa so popravljali negativne ocene, izboljševali ocene ali opravljali peti
predmet.
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Uspeh naših dijakov na jesenskem roku mature je bil 67 %. Dve dijakinji sta maturo opravili, ena
dijakinja pa je bila neuspešna, negativna ocena pri slovenščini, angleščini in geografiji, kar pomeni,
da bo morala maturo opravljati v celoti naslednje leto.
Uspeh zunanjih kandidatov, ki so pristopili k jesenski maturi, je bil 60 %.

2.7

Mednarodna matura

Letošnjo mednarodno maturo je opravljalo 31 dijakov, od tega 11 tujih. Maturo je opravilo vseh 31
dijakov. Letošnji rezultati so bili zelo dobri. Osemnajst dijakov je doseglo 40 točk in več ter so
postali zlati maturanti. Povprečno število točk je 39,9. Slovenski dijaki II. gimnazije Maribor so
dosegli 40,95, tuji dijaki pa 37,9 točk.
Zlati maturanti so postali Ana Breznik, Mia Dorman, Nika Ekart, Maja Farazin, Monika Hudekova,
Martina Kolbl, Julija Koletnik, Nuša Kos Thaler, Emanuel Krajnc, Vita Movrin, Vid Peršak, Klara
Radović, Matevž Tasič Resman, Blaž Režonja, Ena Salihovič, Ana Štuhec, Anastasija Vasiljević,
Tinkara Vehovar.
Ana Štuhec je dosegla vseh 45 točk.

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 2019/2020 sledeča:

T A B E L A O I V 2 0 1 9/2 0 2 0

1. letnik

2. letnik

2. š

3. letnik

4. letnik

Število ur
Vsebine, obvezne za vse
Državljanska kultura (2. š: zgodovina športa)
Knjižnično-informacijska znanja
Kulturno-umetniške vsebine
- proslava kulturnega dne
- obeležitev dneva državnosti
- božična praznovanje – obujanje kulturne
dediščine
- obisk predavanja, likovne razstave, glasbenega
koncerta, gledališke predstave
Športni dnevi
Zdravstvena vzgoja
Vzgoja za družino, mir, nenasilje

90
56
5
6

90
40
5
5

90
40
20
5

90
52
5
2

30
12

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

2

2

2x5

2x5
15

2x5

2x5

5

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

10
(domovi
CŠOD)
20
(domovi
CŠOD)

18
18

11

20 (tabori
OIV)
10 (tabori
OIV)

2
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Prosta izbira
Obvezna ponudba šole
- medpredmetne ekskurzije
- logika
- metodologija raziskovalnega dela
- obvladovanje tipkovnice
- prostovoljno socialno delo
- učenje za učenje
- verstva in etika
Neobvezna ponudba šole v šolskem katalogu
OIV
Neobvezna ponudba v republiškem katalogu
OIV

34

50

50

38

18

število ur po katalogu (Druga Druga)

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

Tabela 11: Razporeditev ur po dejavnostih in letnikih

Obvezni del se je v veliki meri izvedel v 3. tednu meseca septembra (teden OIV):

1. letnik
OIV – obvezni del
(september 2019)
Teden OIV v domovih CŠOD:
RAZRED

DOM CŠOD IN URA
SPREMLJEVALCI
ODHODA
Gorenje,
ob 10.00
Kovše, Kuzman, Simonič
izpred šole

TERMIN

1.A

Planica,
ob 9.30
izpred šole

1.B

1.C

1.D

1.E

1.F

1.Š

16. 9.–20. 9. 2019

Peca,
ob 10.00
izpred šole
Peca,
ob 10.00
izpred šole
Planica,
ob 9.30
izpred šole
Škorpijon,
ob 8.00
izpred šole
Gorenje,
ob 10.00
izpred šole

Škraban, Črček, Vehovar M.

Hedžet, Svetel, Pešec

Hedžet, Svetel, Pešec
Škraban, Črček, Vehovar M.

Vervega, Kravanja
Kovše, Kuzman, Simonič

Tabela 12: Teden OIV v domovih CŠOD – 1. letniki
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2. letnik
OIV – obvezni del
(september 2019)

2. a

16. 9. (ponedeljek)
KIZ
8.00-11.00
knjižnica
II.
gimnazija

17. 9. (torek)
Filmske delavnice
9.00-12.30
amfiteater II.
gimnazije

18. 9. (sreda)
Predavanje o
delavskih
pravicah
(MISC
INFOPEKA)
9.00-12.00
(PD1)

19. 9. (četrtek)
Delavnica
Brain Gym
8.00-10.00
II.
gimnazija
PL4

UKM
11.00-12.30
ROTOVŽ
11.00-12.30

delavnica E-WASTE
11.30-12.30
II. gimnazija (PL2)

UGM
13.00-14.30

2. b
delavnica E-WASTE
10.15-11.15
II. gimnazija (PL2)

KIZ
11.30-14.30
knjižnica
gimnazija

2. c

Filmske delavnice
9.00-12.30
amfiteater
II.
gimnazije

Delavnica
Brain Gym
10.15-12.15
II.
gimnazija
PL4)

Muzej NOB
13.00-14.30

II.

Filmske delavnice
9.00-12.30
amfiteater
II.
gimnazije

ROTOVŽ
11.00-12.30

predavanje o
medijski pismenosti
(MISC INFOPEKA)
9.00-12.00
(PD1, PD2)

KIZ
8.00-11.00
knjižnica
gimnazija

II.

delavnica
EWASTE
11.30-12.30
II. gimnazija
(PL2)

UKM
13.00-14.30
2. d

Predavanje o
delavskih
pravicah
(MISC
INFOPEKA)
9.00-12.00
(PD2)

UKM
13.00-14.30

Muzej NOB
9.00-10.30

20. 9. (petek)
Muzej NOB
9.00-10.30

Filmske delavnice
9.00-12.30
amfiteater
II.
gimnazije

delavnica
EWASTE
10.15-11.15
II. gimnazija
(PL2)

predavanje o
medijski
pismenosti
(MISC
INFOPEKA)
10.00-13.00
(PD1, PD2)

ROTOVŽ
11.00-12.30

Predavanje in
delavnica
o
možganski
kapi
13.00-14.00
(1D1)
Delavnica
Brain Gym
8.00-10.00
II. gimnazija
PL4)

UGM
11.00-12.30
Predavanje
in
delavnica
o
možganski kapi
14.00-15.00
(1D1)
Muzej NOB
9.00-10.30

UGM
11.00-12.30

13

Predavanje in
delavnica
o
možganski
kapi
13.00-14.00
(1D1)
UGM
9.00-10.30

Delavnica
Brain Gym
10.15-12.15
II. gimnazija
PL4)
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2. e

Predavanje
delavnica
možganski kapi
13.00-14.00
(1D1)
UKM
9.00 - 10.30

in
o

Muzej NOB
11.00-12.30

ROTOVŽ
13.00-14.30
2. f

predavanje o
medijski pismenosti
(MISC INFOPEKA)
9.00-12.00
(PD1, PD2)

KIZ
11.30-14.30
knjižnica
II.
gimnazija
Filmske delavnice
9.00-12.30
amfiteater
II.
gimnazije

Delavnica
Brain Gym
8.00-10.00
II. gimnazija
PL4)

delavnica
EWASTE
13.00-14.00
II.
gimnazija
(PL2)

UGM
11.00-12.30

Filmske delavnice
9.00-12.30
amfiteater
II.
gimnazije

Delavnica
Brain Gym
10.15-12.15
II. gimnazija
PL4)

delavnica
EWASTE
14.00-15.00
II.
gimnazija
(PL2)
2.Š

delavnica E-WASTE
9.00-10.00
II. gimnazija (PL2)

Delavnica
Brain Gym
10.15-12.15
II. gimnazija PL4)

Filmske delavnice
9.00-12.30
amfiteater
II.
gimnazije)

ROTOVŽ
13.00-14.30

ROTOVŽ
9.00-10.30

Muzej NOB
11.00-12.30
UKM
13.00 - 14.30
UGM
13.00-14.30

Tabela 13: Teden OIV – 2. letniki
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ROTOVŽ
13.00-14.30

UKM
13.00 - 14.30

KIZ
8.00-11.00
knjižnica
gimnazija

predavanje o
medijski
pismenosti
(MISC
INFOPEKA)
9.00-12.00
(PD1, PD2)

II.

Predavanje
in
delavnica
o
možganski kapi
13.00-14.00
(1D1)
UGM
9.00-10.30

Muzej NOB
10.45-12.15

Predavanje
in
delavnica
o
možganski kapi
13.00-14.00
(1D2)
predavanje o
medijski
pismenosti
(MISC
INFOPEKA)
10.00-13.00
(PD1, PD2)

Predavanje
in
delavnica
o
možganski kapi
14.00-15.00
(1D2)

UKM
9.00 - 10.30

KIZ
11.30-14.30
knjižnica II.
gimnazija

KIZ
8.00-11.00
knjižnica II.
gimnazija
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3. letnik
OIV – obvezni del
(september 2019)
TABOR

TERMIN

Naravoslovni
tabor

16. 9.–20. 9. 2019

Družboslovni
tabor

16. 9.–20. 9. 2019

Kulturno
–
umetniški tabor

16. 9.–20. 9. 2019

Jezikovni tabor
15. 9.–19. 9. 2019
Športni
Pula

tabor
15. 9.–19. 9. 2019

LOKACIJA IN
URA ODHODA
Osilnica, 8.00
izpred šole

SPREMLJEVALCI
IN IZVAJALCI
Podgoršek,
Jagodič,
Cvar, Čeh, Rihtar

CŠOD Kavka,
8.00
izpred
Ledne
dvorane Tabor
Turistična
kmetija Firbas,
9.30
izpred šole
VIRC Poreč,
8.00
izpred šole
Pula, 4.00
izpred šole

Klis, Golob

Babič, Rojc Črnčec

Mikluš,
Bobičić,
Novak Z., Fartek,
Petrović
Krajnc, Kotnik, Čopi,
Holnthaner
Zorec,
Kiker

Tabela 14: Teden OIV po taborih – 3. letniki

4. letnik
OIV - uveljavljanje izbirnih ur – maturantska ekskurzija
(september 2019)
Razred

Termin

Kraj

4. A

Barcelona
15. 9.−19. 9. 2019

4. B

Barcelona

4. D

Barcelona
17. 9.–21. 9. 2019

4. Š

Barcelona

4. E

Barcelona
19. 9.–23. 9. 2019

4. F

Barcelona

4. C

Barcelona
13. 9.–17. 9. 2019

MM2

Barcelona
Tabela 15: Maturantske ekskurzije
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Učitelja
Mithans,
Meglič,
Krempl Slana, Mojzer
Cigrovski,
Štrafela,
Novak A.

Lešnik
Korotaj,

Mustač,
Vunjak,
Sukič, Lepoša
Gajser,
Murciego,
Dogša, Kodrin

Hevia
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Sicer je bila razporeditev obveznega dela OIV čez celo šolsko leto naslednja:
OIV – obvezni del za 1. letnik
september:
oktober – december:
september – junij:
december:
februar:
maj:

- 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)

OIV – obvezni del za 2. letnik
september:

december:
februar:
maj:

- 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)

OIV – obvezni del za 3. letnik
september:
december:
februar:
maj:

- 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)

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 so lahko uveljavljali
ure iz dejavnosti, ki so se jih udeležili izven okvira šole. Predviden obseg ur je naveden v tabeli na
začetku poglavja.
Sicer II. gimnazija Maribor lahko tudi v času poletnih počitnic, torej po 24. 6., ponudi programe, ki
so izvedeni na CŠOD-jih po Sloveniji.

2.9

DrugaDruga

Izvenšolske dejavnosti so ena izmed najbolj prepoznavnih značilnosti II. gimnazije Maribor.
Nekatere razvijamo in spodbujamo že več kot 25 let (English student theatre, Borec, literarna
delavnica, prostovoljstvo itn.). Aktivnosti in dejavnosti so vključene v projekt, imenovan
DrugaDruga. V okviru tega projekta delujejo krožki, dejavnosti, prireditve ter tekmovanja, kjer lahko
dijaki pridobivajo znanja na področjih, ki jih zanimajo, in tako razvijajo svojo ustvarjalnost.
16
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V šolskem letu 2019/2020 je bilo v projekt prijavljenih 91 izvenšolskih aktivnosti. Pojav virusa in
sprememba načina pouka ter zaprtje šol, je razlog, da se nekatere aktivnosti niso izvedle, nekatere so
bile okrnjene. Odpadle so aktivnosti, ki so bile načrtovane v pomladnem času (Pomlad na II.
gimnaziji Maribor, ABC sproščanja, Potopisna predavanja, Tečaj računalništva za starejše, Special
Olympics, nekatera tekmovanja).
V šolskem letu 2019/2020 smo v projektu DrugaDruga izvajali 81 krožkov in dejavnosti, katerih se
je aktivno udeležilo in v njih sodelovalo 2.687 dijakov. 229 notranjih in zunanjih mentorjev je v vseh
aktivnostih opravilo 10.145 ur dodatnega dela z mladimi na 1.894 srečanjih in aktivnostih.
Vse aktivnosti so bile normalno izvedene do 12. marca 2020, potem pa smo jih prilagajali
možnostim. Nekatere aktivnosti so bile delno izvedene, predvsem tekmovanja. Mnoga tekmovanja
so se zaključila na šolskem ali regionalnem nivoju, do državnega tekmovanja zaradi pojava virusa ni
prišlo. Veliko gledaliških predstav, koncertov smo uspeli pripeljati do premiere ali pa do prvih
uvodnih predstav, ki pa jih nismo mogli nadaljevati. Z mnogimi dejavnostmi bomo nadaljevali v
novem šolskem letu.
Programi, projekti in dejavnosti ter njihova uspešnost so obširno predstavljeni v brošuri Izvenšolske
dejavnosti v šolskem letu 2019/2020, ki jo izdamo v septembru, objavljena pa je tudi na šolski spletni
strani (www.druga.si). V brošuri pa predstavljamo tudi druge aktivnosti na šoli, kot so jezikovni
tečaji in mednarodne izmenjave.
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Štev.

IME AKTIVNOSTI IN
MENTOR – NOSILEC
DEJAVNOSTI

ŠTEVILO
MENTORJEV

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO
PEDAGOŠKIH
UR

ŠTEVILO
SREČANJ

1.

AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO
Vesna Vervega
ANGLEŠKA
BRALNA ZNAČKA
Jasna Sukič
ASTRONOMSKI
KROŽEK
Matjaž Črček
BIOLOŠKA
DELAVNICA
Helena Rihtar
BOREC – ŠOLSKI
ČASOPIS
Toni Klis
DEBATNI KLUB
Andreja Mikluš
DRUG'ORKESTER
Miha Petkovšek
DRUGA BERE
Gordana Banjanin
DRUGA GALERIJA
Petra Čeh
DRUGA SCENA
Drago Meglič
DRUGAJANJE
Ivan Lorenčič
DRUGI FOTOKLUB
Matevž Rudl
DRUGO
RAZSTAVIŠČE
Vili Podgoršek
EKO SKUPINA
Sanja Cvar
ENGLISH STUDENT
THEATER
Maja Pihler Stermecki,
Ivan Lorenčič
FACEBOOK,
TWITTER,
INSTAGRAM
Nataša Preglau Borko
FOTOGRAFSKI
KROŽEK
Natalija R. Črnčec, Pia
Golob
FOTO
–
VIDEO
KROŽEK
Mitja Osojnik
FRANCOSKA
BRALNA ZNAČKA
Karmen Kaučič
FRANCOSKO
GLEDALIŠČE
Karmen Kaučič

1

16

10

10

1

65

15

8

1

10

30

10

4

9

22

11

2

25

35

9

2

35

170

22

3

40

180

24

2

30

5

5

1

32

48

3

3

20

150

50

2

200

24

6

1

5

140

35

5

3

15

10

4

30

65

15

13

66

555

90

1

/

250

/

2

22

35

16

2

9

24

12

1

20

40

20

2

15

140

30

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

FRANCOSKI KLUB
Mary
Ellen
Ramasimanana Virtič
GLEDALIŠKA ŠOLA
II. GIMNAZIJE
Svit Vurberški
GLEDALIŠČE
GNOSIS
Svit Vurberški
LEKTORIRANJE
LETNE KNJIGE
Maja Savorgnani
LIKOVNA
DELAVNICA
Natalija R. Črnčec
LITERARNA
DELAVNICA
Nina Medved
MATEMATIČNI
KROŽEK
–
1.
LETNIK
Polonca Križanič
MATEMATIČNI
KROŽEK
–
2.
LETNIK
Ana Požgan
MATEMATIČNI
KROŽEK – 3. in 4.
LETNIK
David Gajser
MLADINSKI
PARLAMENT
ALPSKE
KONVENCIJE
Darja Kravanja
MLADINSKI PEVSKI
ZBOR II. GIMNAZIJE
Viljem Babič
NEMŠKA BRALNA
ZNAČKA
Barbara Kovše
FILMSKA ŠOLA II.
GIMNAZIJE
Gorazd
Beranič
Senegačnik
PIAR AGENCIJA
Drago Meglič
POP&ROCK
ZGODBE
Gorazd
Beranič
Senegačnik
PREŠEROV
NATEČAJ
Maja Savorgnani
PROGRAMERSKI
KROŽEK
Mitja Osojnik
PROSTOVOLJSTVO
Barbara
Kovše,
Barbara Bedenik

1

20

15

6

1

15

100

40

2

15

170

75

1

/

40

/

1

49

70

35

1

22

50

29

1

14

40

20

1

11

22

9

1

15

34

15

3

7

20

20

2

64

140

35

4

111

75

15

5

22

270

18

1

20

80

20

4

/

104

10

12

125

240

30

1

24

91

31

2

214

200

20
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40.

41.
42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKA
Mirko Pešec
SPLETNI ČASOPIS
Karmen Kaučič
ŠOLA
−
AMBASADORKA
EVROPSKEGA
PARLAMENTA
Saša Mikić
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
ŽIVETI SKUPAJ –
PREMAGOVANJE
KULTURNIH
RAZDALJ
Zdenka Keuc
KOSTANJEV PIKNIK
Ivan Lorenčič, Mateja
Krumpak
TEKMOVANJA
ŠOLSKO
TEKMOVANJE
IZ
ANGLEŠČINE
(2.
LETNIK)
Jasnica Bobićić
TEKMOVANJE
IZ
ANGLEŠČINE
(3.
LETNIK)
MEDNARODNO
TEKMOVANJE
»BEST IN ENGLISH«
TEKMOVANJE
ASTRONOMIJA
Matjaž Črček
TEKMOVANJE
BIOLOGIJA
Helena Rihtar
TEKMOVANJE
IZ
ZNANJA
O
SLADKORNI
BOLEZNI
Tamara Šiško
TEKMOVANJE
–
CANKARJEVO
Maja Savorgnani

1

24

45

16

3

3

120

/

4

31

145

31

1

2

15

70

2

31

45

10

1

81

24

8

3

39

324

162

3

31

92

37

2

57

96

8

3

51

2694

24

2

10

12

2

7

52

42

1

1

40

34

6

3

29

24

2

1

8

40

20

4

15

70

70

1

74

20

20

4

75

220

30

20
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

TEKMOVANJE
–
EKONOMIJA
Lidija Kodrin
TEKMOVANJE
IZ
FINANČNE
PISMENOSTI
Lidija Kodrin
TEKMOVANJE
GENERACIJA €UR0
Lidija Kodrin
TEKMOVANJE
IZ
ZNANJA STATISTIKE
(ekonomija)
Lidija Kodrin
TEKMOVANJE
FILOZOFIJA
Matevž Rudl
TEKMOVANJE
FIZIKA
Matjaž Črček
TEKMOVANJE
FIZIKALNI SEFI
Aleš Vunjak
TEKMOVANJE
FRANCOŠČINA
Karmen Kaučič
TEKMOVANJE
GEOGRAFIJA
Mateja Krumpak
TEKMOVANJE
−
KEMIJA
Sanja Cvar
TEKMOVANJE
−
KEMIJA (mednarodna
tekmovanja)
Zdenka Keuc
TEKMOVANJE
−
KITAJŠČINA
(državno)
Mojca Seljak
TEKMOVANJE
−
MATEMATIKA
Jelka Vogrinec
TEKMOVANJE
IZ
MATEMATIKE,
FIZIKE
IN
INFORMATIKE
Polonca Križanič
7THINTERNATIONAL
TOURNAMENT
MATHEMATICS
WITHOUT BORDERS
Polonca Križanič
TEKMOVANJE
−FINANČNA
MATEMATIKA
Tatjana Simonič
TEKMOVANJE
−
LOGIKA
Vojko Brantuša

1

24

23

5

1

12

4

1

1

14

36

9

1

22

40

5

1

4

70

35

5

15

40

80

1

5

70

35

1

10

70

20

2

38

15

8

4

89

140

56

2

12

70

35

3

3

20

10

4

7

30

7

1

4

20

5

1

11

20

5

1

15

20

10

8

123

58

4
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

TEKMOVANJE
−
RAZVEDRILNA
MATEMATIKA
Jelka Hedžet
TEKMOVANJE
MLADI
ZA
NAPREDEK
MARIBORA
Katja Holnthaner Zorec
TEKMOVANJE
IZ
NARAVOSLOVJA –
EUSO
Sanja Cvar
TEKMOVANJE
−
NEMŠČINA
Alenka Novak
TEKMOVANJE
−
ŠAH
Vojko Brantuša
TEKMOVANJE
−
ŠPANŠČINA
Mirjana Vudler
TEKMOVANJE
−
ZGODOVINA
Toni Klis
SKUPAJ

1

69

30

15

40

64

1410

141

3

29

105

42

1

12

17

17

1

8

16

6

1

11

30

10

1

33

15

2

229 mentorjev

2.687 dijakov

10.125 ur

1864
srečanj

Tabela 16: Dejavnosti DrugaDruga

2.10

Amfiteater II. gimnazije Maribor

Amfiteater II. gimnazije Maribor je tudi v šolskem letu 2019/2020 odlično izkoristil vrhunske pogoje
za izvedbo številnih kulturnih prireditev in omogočil izvedbo številnih dogodkov. Žal so nekatere
načrtovane aktivnosti zaradi epidemije korona virusa odpadle.
V okviru lastne produkcije so bile izvedene naslednje predstave:
2.10.1 English Student Theatre – EST
V letu 2019/2020 je bila 26. 10. 2019 premiera novega muzikala Figarova svatba, ki je navduševal
gledalce na 22 predstavah. 10. 2. 2019, 11. 2. 2019 in 12. 2. 2019 je EST s Figarovo svatbo gostoval
v Cankarjevem domu v Ljubljani in na šestih predstavah navdušil 2800 gledalcev.
Žal je pet predstav odpadlo zaradi epidemije koronavirusa, ki je bila razglašene 16. 3. 2020.
2.10.2 Gledališče GNOSIS
Gledališče GNOSIS je pripravljalo predstavo Eugena Ionesca Nosorogi, ki jo je režirala Nika
Šoštarič. Odigrana je bila generalka, premiera in vse ostale načrtovane predstave so zaradi epidemije
koronavirusa odpadle. Predstava je bila odigrana v septembru 2020.
Gledališče GNOSIS se je s to predstavo uvrstilo na festival Transgeneracije v Cankarjevem domu, ki
pa zaradi epidemije ni bil izveden.
2.10.3 Druga scena
Povsem na novo sestavljen igralski ansambel Druge scene (3 igralci iz prejšnje sezone ter 6
debitantov) je septembra 2019 pod režijsko taktirko dijakinje Lane Krmelj pričel s pripravami na
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novo uprizoritev, tokrat Sofoklejeve tragedije Antigona. Režiserka je tako kot v lanski sezoni tudi v
letošnji besedilo priredila in opravila dramaturgijo; po opravljeni avdiciji in razdelitvi vlog so se
oktobra 2019 že pričele gledališke vaje (dihanje, izgovorjava, gibanje). Januarja 2020 je bila
pripravljena kostumografija (Mira Strnad), mesec pozneje pa še scenografija (Jure Tacer).
Predstavo je gledališče Druga scena krstno uprizorilo 5. marca 2020 v Amfiteatru II. gimnazije
Maribor, vse ostale ponovitve in kandidatura za udeležbo na državnih gledaliških festivalih
Transgeneracije in Vizije pa so zaradi izbruha epidemije odpadle. Načrtujemo, da bomo predstavo
ponovno postavili na oder septembra 2020 (vsaj 5 ponovitev).
2.10.4 Francosko gledališče
Pri francoskem gledališču smo nadaljevali z našim glavnim ciljem že četrto leto zapored, in sicer
ustvariti kolektivno gledališko delo.
Naši lanski skupini se je pridružilo še pet dijakinj iz 1. letnika. Oktobra smo obogatili lansko
uprizoritev Cité des lumières (Mesto luči) in jo ponovno odigrali na naši šoli. Med krompirjevimi
počitnicami smo se udeležili festivala FILAS DH (Festival Lycéen des Arts Scéniques et Droits de
l'Homme) v Sfaxu, v Tuniziji in se predstavili z lansko uprizoritvijo.
Nato smo v Mariboru pričeli nov projekt za šolsko leto 2019/2020, in sicer s prilagajanjem in
reinterpretacijo znanega francoskega dela »Huit femmes« (Osem žensk). Vsaka igralka si izbere in
priredi svojo vlogo ter jo ažurira. Zaradi pandemije Covid-19, nismo uspeli dokončati uprizoritve.
Načrtujemo jo predstaviti na Pomlad na Drugi 2021 in upamo, da tudi na festivalu FETLYF-Lycéens
sur la planche, v Saint-Maloju, v Franciji.
2.10.5 Mešani mladinski zbor II. gimnazije Maribor
Mladinski pevski zbor II. gimnazije Maribor je v šolskem letu 2019/2020 sezono predčasno
zaključil v mesecu marcu, saj smo bili zaradi razglasitve epidemije primorani delati od doma.
Skupinske pevske vaje tako niso bile mogoče, imeli smo sekcijske vaje (po glasovih) na daljavo,
kar pa ne more nadomestiti pevskih vaj v živo. Tako so bili mnogi nastopi in naš letni koncert
odpovedani. V začetku šolskega leta smo zapeli na podelitvi diplom Mednarodne mature v Viteški
dvorani mariborskega gradu, v oktobru smo pripravili glasbeni program za veliko občinsko
proslavo Mestne občine Maribor v dvorani Generala Maistra. V prazničnem decembrskem času
smo zapeli program božičnih skladb v našem mestu na Tyrševi ulici in izpeljali štiri novoletne
koncerte ter do zadnjega sedeža napolnili amfiteater naše Druge. Nastopili smo z dekliško in z
mešano zasedbo ob spremljavi našega Drug' orkestra. V januarju smo pričeli s študijem novega
koncertnega programa, kjer smo izvedli več sobotnih korepeticijskih vaj. V začetku marca smo
želeli izpeljati pevske vikend priprave, a nas je razglasitev epidemije prehitela.
2.10.6 Drug' orkester
Drug' orkester je v šolskem letu 2019/2020 nadaljeval s svojim delom. Pod vodstvom dirigenta Mihe
Petkovška je nastopil na štirih novoletno-božičnih koncertih 18. 12. in 19. 12. 2019. Letni koncert, ki
je bil načrtovan konec marca 2020, je zaradi epidemije odpadel.
2.10.7 Droogstock
Enajsti Droogstock je bil odpovedan. Selektor je že izbral skupine (4), izbrani so bili obveščeni,
priprave so tekle. Koncert bo izveden v naslednjem šolskem letu z izbranimi skupinami za to šolsko
leto, novega razpisa ne bo.
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2.10.8 Predstava dijakov iz bivših jugoslovanskih republik
Predstava dijakov iz bivših republik Jugoslavije je zaradi epidemije odpadla.
2.10.9 Gostovanja
Drugajanje
Letošnje devetnajsto Drugajanje je zaznamoval kvaliteten in zanimiv program.
Program je bil naslednji:
Ponedeljek 25. 11. 2019
Beton Ltd: Gosse Erwartungen / Velika pričakovanja
Torek 26. 11. 2019
Heroja 3.0: Več kot besede
Sreda 27. 11. 2019
Maja Delak: Samo za danes
Četrtek 28. 11. 2019
Snježana Premuš&Rok Vevar: Poiesis sebstva
Gledališke, glasbene in plesne skupine:
V šolskem letu 2019/2020 je gostovala Plesna šola Studio Dance Unlimited.
2.10.10 Pomlad na II. gimnaziji Maribor
Prireditve pod nazivom Pomlad na II. gimnaziji Maribor so žal zaradi epidemije odpadle.
2.10.11 Filmska produkcija
Deseta sezona filmske šole Pazi, snemamo! je bila zaradi epidemije prekinjena za 3 mesece, v juniju
se je nadaljevala v novih pogojih. Odhod na snemalni vikend na Krasu je odpadel, snemanja so
potekala ločeno v različnih terminih med počitnicami. Udeležencev je 21 (večina naši dijaki, nekaj
zunanjih in osnovnošolka), pričakujemo 5 kratkih igranih filmov. Premiera filmov je načrtovana
konec septembra 2020.
2.10.12 Kulturni maraton
Kulturni maraton v »covid izvedbi«, torej na daljavo, od doma do doma, je bil izveden 18. aprila
2019. Pripravili smo 2 uri programa, v katerem smo prepletali glasbene in likovne nastope dijakov z
gosti, povezanimi z Drugo na različne načine (Gašper&Zala, Bilbi, Emkej, Koala Voice, Vlado
Kreslin). Maraton je popestrila izvirna razstava likovnih del dijakinje Beti Frim.
Izjemno uspešen dogodek sta tehnično in vsebinsko brezhibno izvedla Mitja Osojnik in Gorazd
Beranič Senegačnik.

24

Poročilo o delu – šolsko leto 2019/2020

2.11.

Literarna delavnica

Člani delavnice so se srečevali v živo med oktobrom 2019 in majem 2020, v času pandemije tudi v
spletni obliki. Z dijaki smo diskutirali o izbranih literarnih besedilih in ustvarjali nova literarna
besedila. Na šolskem Prešernovem natečaju so osvojili vsa najvišja mesta na literarnem področju in
se vse leto zelo uspešno angažirali na izvenšolskih literarnih natečajih. Maja 2020 je izšel literarni
zbornik Včasih mi svet polzi med prsti z izborom besedil 13 literarno nadarjenih gimnazijcev, ki ga je
pripravila mentorica Nina Medved. 24. junija 2020 smo pripravili predstavitev zbornika v sklopu
programa festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru, na kateri so dijaki pred skoraj 80 starši,
profesorji in prijatelji predstavili svojo ustvarjalnost in praznovali svoj razvoj.

2.12.

Likovna delavnica

V likovni delavnici smo razvijali ustvarjalnosti posameznikov, doživljanje in razumevanje likovne
umetnosti in ukvarjanje s sodobnimi likovnimi praksami. Uporabljali so različne materiale, orodja in
postopke, s katerimi so spoznavali, doživljali, razumeli in vrednotili likovni svet. Svoja likovna dela
so predstavili na likovnih razstavah (letos na način, kot je to bilo mogoče). V letošnjem letu smo
raziskovali različne likovne tehnike in motive, skozi katere smo razvijali posameznikovo kreativnost
in likovno doživljanje.
V delavnici je sodelovalo 51 dijakov in mladih iz okolja (2 osnovnošolki in dva dijaka iz drugih šol).
Srečanja so potekala ob četrtkih od 15.30 do 18.00. Zadnje srečanje v šoli smo imeli 12. 3. 2020,
nato smo delo nadaljevali od doma s tedenskimi izzivi ter lastnimi zamislimi. Svoja dela so dijaki
dnevno predstavljali na šolskih socialnih omrežjih. Sodelovali smo na dveh spletnih natečajih
(Razgledi doma – JSKD in Megazin – MGLC Ljubljana). Na kulturnem maratonu se je s samostojno
virtualno razstavo predstavila Mia Miralem.

2.13

Nemška jezikovna diploma

V letošnjem šolskem letu je DSD II diplomo uspešno opravilo 22 dijakov. Konec novembra 2019 so
pisali pisni del izpita, v januarju 2020 pa so imeli ustne izpite. Priprave je s pomočjo profesorjev
nemškega aktiva vodil dr. Philipp Reisner, ki je dijake pripravljal v manjših skupinah.

2.14

Izobraževanje dijakov športnikov na daljavo

Ena izmed pomembnejših podpor športnikom pri njihovem izobraževanju je e-izobraževanje
oziroma e-učenje, ki športnikom omogoča izobraževanje na daljavo in s tem boljše pogoje za
dokončanje obveznega procesa izobraževanja.
Takšna oblika izobraževanja je podpora njihovi dvojni karieri in pozneje večji možnosti
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 2019/2020 bi morali v mesecu aprilu 2020 podpisati pogodbo o sodelovanju pri
projektu »študij na daljavo«, a zaradi virusa se to žal ni zgodilo.
Dijake smo sicer vključili v projekt že septembra 2019 in decembra istega leta smo pripravili tudi
zaključno poročilo, ki smo ga posredovali OKS.
Skupno je bilo v projektu aktivnih 11 dijakov, med njimi tudi dijaki 4. Š, ki so vsi, z izjemo dveh,
uspešno zaključili letnik in pristopili k spomladanskemu roku mature. Dijakinji, ki letnika nista
zaključili, se bosta na II. gimnaziji Maribor šolali še eno leto, saj zaradi velike športne obremenitve
(priprave na olimpijske igre v Tokiu) in podpisa profesionalne pogodbe s klubom v tujini nista bili
pri pouku praktično celo šolsko leto.
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V projekt smo vključili tudi dijaka, nogometaša, ki se je prepisal k nam iz drugih športnih in učnih
sredin.
Predmetna področja smo skozi šolsko leto dodajali. Začeli smo z zgodovino, geografijo, nato smo
dodali še nemščino, slovenščino in kemijo.
Delo na daljavo se je nadaljevalo tudi med poletjem, nekatere dijake bodočega 2. letnika športnega
oddelka smo v času poletja že usposobili za uporabo listovnika Mahara, ki bo tudi v novem šolskem
letu pripomoček, ki ga bomo uporabljali v projektu.
Med novo vključenimi bodo tako igralci tenisa, ki že dosegajo tudi rezultate na mednarodnem nivoju
(Drame, Obrul …).
Glede na dejstvo, ki so ga prepoznali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa tudi
ostali profesorji, ki so zaradi virusa izobraževali na daljavo, da takšna oblika izobraževanja zahteva
veliko znanja in dodatnega dela, bomo tudi v novem šolskem letu sodelovali z OK Nova KBM in
NK Mariborom, kot možnima sponzorjema pri izobraževanju njihovih članic in članov.

2.15

Projekt Dvojna kariera

V šolskem letu 2019/2020 je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ)
ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na nacionalni ravni pripravil
različne aktivnosti in programe za podporo športnikom, s ciljem načrtovanja dvojne kariere, v katerih
bi sodelovali tudi dijaki športnih oddelkov na naši gimnaziji.
Zaradi epidemije je bila večina aktivnosti, kot so delavnice in podporni programi, zelo okrnjena.
Po zagotovilih vodje projekta bomo aktivnosti nadomestili v novem šolskem letu z naslednjimi cilji:
• omogočiti športniku načrtovanje in organizacijo optimalnih pogojev za dvojno kariero,
predvsem na področjih vrhunskega športa, izobraževanja in kasneje vključevanje športnika
na trg dela,
• predstavljene bodo 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 bo 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, ter
• aktivnost Doping v športu, pod pokroviteljstvom SLO ADO, ki se je bodo udeležili dijaki 1.
š. Cilj bo kot vedno seznanitev z nevarnostmi vnosa nedovoljenih poživil in s posledicami.
Podpisana bo izjava, s katero se bodo zavezali, da nedovoljenih substanc ne bodo uživali.

2.16

Konfucijeva učilnica

Konfucijeva učilnica je v šolskem letu 2019/2020 nadaljevala s sedmim letom delovanja. Njeno delo
je sofinanciral Hanban, državni urad za kitajski jezik. V projekt Konfucijeve učilnice so bile v tem
šolskem letu vključene naslednje šole: II. gimnazija Maribor, Gimnazija Ptuj in Osnovna šola
Franceta Prešerna Maribor. Program so izvajale sinologinja Mojca Seljak ter kitajski učiteljici Jiang
Xinran in Liu Shiqing.
Program dela učilnice je obsegal naslednje dejavnosti:
• Začetni in nadaljevalni tečaji kitajščine na II. gimnaziji Maribor, Gimnaziji Ptuj in Osnovni
šoli Franceta Prešerna Maribor.
• Individualni tečaj na II. gimnaziji Maribor.
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2.17

Tečaj kitajščine za kitajske otroke, ki živijo v Mariboru in okolici.
V soboto, 12. 10. 2019, smo v sklopu kostanjevega piknika na II. gimnaziji Maribor
organizirali Kitajski dan. Na dogodku sta se izvajali delavnici kitajske kaligrafije in kitajskih
rezank.
Praznovanje kitajskega praznika za seniorje Chongyang, ki je potekalo v sredo, 2. 10. 2019,
v Domu Danice Vogrinec DE Tabor. Na dogodku so se s kitajskimi točkami predstavile
dijakinje II. gimnazije Maribor in kitajske učiteljice Konfucijevega inštituta. Dogodek je bil
izveden v sodelovanju s Konfucijevim inštitutom Ljubljana.
Kitajski dnevi na II. gimnaziji Maribor so potekali od 8. do 23. 1. 2020. Izvedene so bile
naslednje aktivnosti:
• razstava »Kitajski horoskop«,
• delavnica kitajske kaligrafije,
• delavnica kitajskih vozlov,
• kitajska čajanka in
• zaključna prireditev Praznovanje kitajskega novega leta.
29. 1. 2020 je bilo v Ljubljani organizirano skupno praznovanje kitajskega novega leta vseh
Konfucijevih učilnic v Sloveniji in Konfucijevega inštituta v Ljubljani. Na dogodku so se s
kulturnim programom predstavili dijaki in kitajski učitelji vseh Konfucijevih učilnic.
7. državno tekmovanje iz znanja kitajskega jezika in kulture za srednješolce je potekalo 23.
5. 2020 on-line prek aplikacije ZOOM. Iz Konfucijeve učilnice Maribor so se tekmovanja
udeležili dve dijakinji z II. gimnazije Maribor in en dijak z Gimnazije Ptuj. Zasedli so
sledeča mesta: Vanesa Sagadin (3. mesto), Lili Li Dobnik (4. mesto) in Aljaž Marinič (7.
mesto).
Ostale kitajske delavnice:
- Gimnazija Ptuj; 6. 11. 2019 je bila izvedena delavnica kitajskega origamija.
- OŠ Franceta Prešerna Maribor; 12. in 15. 11. 2019 sta bili izvedeni delavnici kitajskega
origamija.

SOLY – Specialna olimpijada

Zaradi epidemije je SOLY – specialna olimpijada odpadla.

2.18

Druga pomaga

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

2.19

Počitnice na Drugi

Letošnje Počitnice na Drugi, ki so namenjene učencem osnovnih šol, so zaradi epidemije
koronavirusa odpadle.

2.20

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

II. gimnazija Maribor je v šolskem letu 2016/2017 postala ena izmed prvih šol v Sloveniji, ki je
pridobila status Šole ambasadorke Evropskega parlamenta.
Na tekmovanju Evrošola 2019/2020 smo v svoji skupini osvojili prvo mesto in se uvrstili na
Evrošolo v Strasbourg.
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Projekt je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter
usposabljanju za aktivno državljanstvo. Dijaki, ki se aktivno vključijo v program šole ambasadorke
Evropskega parlamenta, pridobijo status ambasadorjev EP. Takšen status ima trenutno na šoli 16
dijakov. V okviru tega programa je tudi tekmovanje v poznavanju EU, Evrošola.
Tekmovanje je bilo v letošnjem šolskem letu zaradi velikega števila sodelujočih šol zastavljeno
drugače kot pretekla leta. Evropska hiša, ki organizira tekmovanje je združila dva programa, in sicer
Evrošolo in Šolo ambasadorko evropskega parlamenta. Vsaka izmed 60 sodelujočih šol si je izbrala
problematiko, ki bo osrednja tema delovanja te šole v tem šolskem letu (Migracije in integracija,
odnos mladih do alkohola in drog, okolje in obnovljivi viri energije, prihodnost Evrope, varnost in
človekove pravice, zaposlovanje mladih). Na osnovi izbrane problematike so bile šole razdeljene na
6 skupin po 10 šol. Dijaki II. gimnazije Maribor so za svojo temo izbrali Prihodnost Evrope.
Naša naloga je, da preko celotnega leta aktivno sodelujemo pri iskanju rešitev na temo Prihodnost
Evrope. Dijaki so si izbrali problem ozaveščanja mladih in s svojimi predlogi, rešitvami in delom,
bodo poskušali predstaviti spremembe, ki bi mlade pripeljale do boljšega poznavanja delovanja EU.
29. novembra 2019 smo se udeležili državnega tekmovanja iz poznavanja EU. Tekmovanje je
sestavljeno iz debate na izbrano temo, naša tema je bila »Zaradi krhanja zavezništva z ZDA in
Turčijo mora Evropska unija okrepiti in povezati lastne obrambne zmogljivosti« in testa o
poznavanju delovanja EU.
V tekmovanju sodeluje šest dijakov, trije v debati in trije v reševanju testa. Najpomembnejši del
tekmovanja pa je, da so tekmovalci odvisni eden od drugega in napaka enega od članov ekipe lahko
uniči prizadevanja vseh članov ekipe, saj se točke vsakega posameznega tekmovalce seštevajo.
Zmaga na tekmovanju nam je prinesla nagrado, ekskurzijo na Evrošolo 2020 v Strasbourg, ki smo se
je udeležili 30. januarja 2020, kjer dijaki za en dan postanejo evropski poslanci. To je bilo že
trinajsto sodelovanje II. gimnazije Maribor na Evrošoli v Strasbourgu (od leta 2003), kar je
svojevrstni rekord.
Zmagovalno ekipo so sestavljali:
Tilen Majer, Elias Pascal Bračko, Tin Pavlinić (reševanje testa) in Matevž Rezman Tasič, Benjamin
Gorišek in Lan Sevčnikar (debata) in mentorja Mateja Krumpak, prof. in Saša Mikić, prof.
Ekskurzijo v Evropski parlament smo izkoristili in povezali z ogledi Nürnberga, Rothenburga,
Heidelberga in Strasbourga.
Letos sta oba projekta, tako Šola ambasadorka EP in Eurošola, bila združena. Zato smo ob
tekmovanju, ki je potekalo v prvi polovici šolskega leta, morali za drugo polovico šolskega leta
pripraviti program, ki je vezan ne temo, iz katere smo tekmovali, torej Prihodnost Evrope.
Za 31. marec 2020 smo ob obeležitvi 70-letnice II. gimnazije Maribor, skupaj s krožkom Aktivno
državljanstvo in mentorico Vesno Vervega, pripravljali okroglo mizo z osrednjo temo Prihodnost
Evrope. Povabljeni gostje so bili: Igor Mally, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, dr.
Marko Lovec, predavatelj na FDV in dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva evropske komisije v
Sloveniji in Lara Perko, dijakinja II. gimnazije Maribor, ambasadorka. Vsi povabljeni so svojo
udeležbo potrdili.
Prireditev smo konec marca odpovedali.
Za konec marca smo, kot vsako leto, načrtovali obisk Evropske hiše v Ljubljani in slovenskega
Državnega zbora. Pogovori so bili v teku, žal pa je bil obisk zaradi politične situacije prestavljen na
maj.
Obisk smo prestavili na naslednje šolsko leto v začetku aprila 2021.
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Med 11. in 14. majem 2020 bi nas morala obiskati tudi dr. Meta Novak iz FDV. Namen obiska bi
bile delavnice za 3. letnike, ki bi preko različnih iger spoznavali EU. Delavnice bi vključevale dve
skupini dijakov (po 27 v posamezni skupini) in bi trajale v vsaki skupini po 2 šolski uri.
Žal smo tudi to aktivnost morali odpovedati oz. prestaviti na jesen.
Konec februarja 2020 smo začeli s pripravo spletnih strani, ki smo jih imeli v načrtu, vendar dalje od
osnovne postavitve nismo prišli. Osnovo pa najdete na: http://spoznajeu.druga.si.
18. in 19. novembra 2019 se je somentorica šole ambasadorke EP, prof. Mateja Krumpak,
pomočnica ravnatelja, udeležila seminarja za mentorje EPAS v Bruslju.
28.–30. novembra 2019 so se dijakinje Nika Lesjak, Lena Uranjek in Neli Flac (vse dijakinje
ambasadorke) s spremljevalko prof. Tanjo Golob udeležile Evrošole v Strasbourgu. Obisk Evrošole
je organizirala Socialna akademija.
Letošnje leto težko ocenjujemo kot uspešno ali neuspešno. Veliko dela, priprav je odšlo »v prazno«
zaradi COVID-19. Letos je v projektu uradno sodelovalo 41 dijakov. 12 dijakov je že lani pridobilo
status dijaka ambasadorja, 12 dijakov se je pripravljalo na ta naziv in aktivno pripravljalo aktivnosti,
17 dijakov pa prihaja iz prvega in drugega letnika in so »vajenci« v projektu.
Od teh 41 dijakov je 24 dijakov, ki imajo status nadarjenega in so obenem vključeni tudi v projekt
RaST (Razvojno središče talentov).
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 2019/2020 vključeni naslednji aktivi in profesorji:
MATEMATIKA (David Gajser, Vojko Brantuša),
FIZIKA (Matjaž Črček),
BIOLOGIJA (Katja Holnthaner Zorec, Helena Rihtar, Vesna Hojnik, Jure Škraban) in
KEMIJA (Anita Mustač, Darja Kravanja, Sanja Cvar, Zdenka Keuc)
Aktivnosti projekta so bile razporejene po celotnem šolskem letu. Od tega so člani projektnega tima
v vseh štirih letnikih izvedli 70 ur pouka z novimi in inovativnimi pedagoškimi pristopi, ki podpirajo
cilje projekta. Načrtovali, izvedli in objavili smo 15 različnih dejavnosti, od tega nekatere v več
fazah, nekaj manj jih je bilo na koncu ovrednotenih v zapisu dejavnosti in posredovanih na ZRSŠ
sedež projekta. V novembru smo v vseh oddelkih 3. letnika izvajali začetno analizo stanja za
evalvacijo stanja na šolah. Izvajali smo testiranje tako matematične pismenosti kot naravoslovne
pismenosti. Zaradi koronavirusa so dejavnosti od 16. 3. 2020 naprej potekale na daljavo, nekaterih
praktičnih vaj žal nismo mogli uresničiti. Trudili smo se, da projekt zaradi karantene čim manj trpi,
vendar pa so se nekatere oddaje kljub temu zamaknile in podaljšale. Učitelji so se v sklopu projekta
udeležili enega izobraževanja (ostala načrtovana so zaradi pandemije odpadla), imeli štiri delovne
sestanke projektnega tim-a (v aprilu enega na daljavo) in dva skrbniška sestanka. V marcu 2020 je
član David Gajser pripravil vzorno uro dejavnosti, na kateri sta hospitirali skrbnici z ZRSŠ. Člani so
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pri izvajanju dejavnosti na šoli izvedli tudi nekaj medsebojnih hospitacij. Dejavnost člana Jureta
Škrabana je bila prestavljena kot avtentičen primer na sestanku članov ožje delovne skupine
Reševanje avtentičnih problemov. Zaradi pandemije nismo izvedli letne evalvacije.
Cilj projekta:
Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij
pripomogle 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.

2.22

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”, mu zagotovilo
financiranje do septembra 2020 in ga maja 2020 zaradi epidemije novega koronavirusa podaljšala do
februarja 2021. 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.
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,
● naravoslovje in matematika,
● tehnika,
● umetnost in
● ključne kompetence za vseživljenjsko učenje.
Delo v šolskem letu 2019/2020
1. Izveden Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene na srednjih šolah KrVS med 1.
10. 2019 in 20. 6. 2020 (odprt 23. 8.–15.9.2019)
• poslan 96 šolam in objavljen na spletni strani projekta (spletna prijava),
• prejetih 52 prijav (aktivnosti) s 15 šol, od tega 17 aktivnosti z II. gimnazije Maribor in
• izbor 50 aktivnosti s 15 šol v vrednosti 220.822 € (so)financiranja iz projekta RaST (od tega
17 aktivnosti II. gimnazije Maribor v vrednosti 90.102 €).
2. Izveden Javni poziv za (so)financiranje aktivnosti za nadarjene in njihovo karierno orientacijo,
ki jih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija izvajajo javni in zasebni zavodi, društva,
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3.

4.

5.

2.23

(raziskovalni) inštituti in druge organizacije med 21. 1. 2020 in 6. 9. 2020 (objavljen 21. 1.
2020, odprt do porabe sredstev).
• poslan 96 šolam in 20 izvajalcem, objavljen na spletni strani projekta (prijava preko
platforme),
• prejetih 10 prijav in
• izbranih 10 aktivnosti.
Nadaljnji razvoj platforme prijava.projekt-rast.si, ki ima zdaj naslednje funkcije (korake izvede
aktivnosti):
1. registracija (srednje) šole in izvajalca
2. registracija dijaka, ki jo potrdi njegova šola (potrdi, da je nadarjen)
3. vnos aktivnosti s strani mentorja, ki ga doda šola/izvajalec (mora biti registriran-a)
4. ocena prijavljenih aktivnosti s strani strokovnih komisij (novo v 2019/2020)
5. potrditev izbranih (pozitivno ocenjenih) aktivnosti, ki se tako pojavijo na spletni strani
6. prijava dijaka na aktivnost (prijavo potrdi/zavrne mentor aktivnosti)
7. vnos ocene za dijaka s strani mentorja aktivnosti (novo v 2019/2020)
8. izdaja potrdil o sodelovanju (oz. individualiziranih načrtov del – IND), ki jih lahko natisne
mentor aktivnosti ali šola (le za dijake, za katere je mentor vnesel oceno, novo v
2019/2020).
Sodelovanje pri organizaciji in predstavitev projekta na 2. projektnem strokovnem posvetu v
Portorožu z udeležbo 50 predstavnikov srednjih šol, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
in MIZŠ (Portorož 22. in 23. 11. 2019), predstavitev projekta na 1. tematski konferenci
Evropskega sveta za visoke sposobnosti (Dubrovnik, 16.–18. 10. 2019) in kongresu
Avstrijskega središča za spodbujanje nadarjenih (Salzburg, 14.–16. 11. 2019).
Priprava prispevkov za 4. mednarodni znanstveno-strokovni posvet o nadarjenih v Rušah pri
Mariboru (29. 3. 2020, prestavljena na 24. 10. 2020) ter dvoletno konferenco Evropskega sveta
za visoke sposobnosti (Porto, 9.–12. 9. 2020, prestavljena na avgust 2021) ter prispevka za
mednarodno znanstveno monografijo o nadarjenih (izid september 2020).

Prostovoljstvo

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v prostovoljstvo na II. gimnaziji Maribor aktivno skozi vso šolsko
leto vključenih 72 dijakov in dijakinj splošnih oddelkov (brez dijakov mednarodne mature). Po
predstavitvenem srečanju v začetku meseca oktobra, se dijaki prijavijo k izbranim dejavnostim
oziroma organizacijam, kjer njihovo delo ves čas – skozi celotno šolsko leto spremljamo/usmerjamo
in nadzorujemo notranji in zunanji mentorji.
V letošnjem šolskem letu so dijaki in dijakinje bili dejavni v naslednjih organizacijah:
• domovi starostnikov: Dom Danice Vogrinec Maribor, Dom starejših občanov Tezno,
Dom pod gorco,
• mladinski domovi in centri: Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka, PIKA
– Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, Mladinski dom Maribor, ZPM –
Zveza prijateljev mladine Maribor, Mladinski dom Maribor – enota Slivnica, Dijaški
dom Maribor, MKC – Mladinski kulturni center Maribor,
• osnovne šole: OŠ Gustava Šiliha Maribor, OŠ Tabor I, OŠ Franceta Prešerna, OŠ
Borcev za severno mejo, OŠ Franceta Rozmana -Staneta, OŠ Bratov Polančič, OŠ
Prežihovega Voranca,
• Rdeči križ Slovenije – območno združenje Maribor,
• Materinski dom Maribor,
• Zavod za usposabljanje, delo in varstvo – dnevni center Maribor in
• Zavetišče za zapuščene živali Maribor.
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Na II. gimnaziji Maribor so bile organizirane tudi različne akcije in dogodki, v katerih so sodelovali
prostovoljci. V letošnjem šolskem letu so bile sledeče akcije/dogodki, kjer so bili udeleženi
prostovoljci:
• dijaška ekipa prve pomoči (v sodelovanju Rdečega križa Slovenije),
• akcija zbiranja igrač in šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin (RK
Maribor) in
• dobrodelna akcija zbiranja stvari za zapuščene živali (Zavetišče za živali Maribor).

3

ŠOLSKA KNJIŽNICA

3.1

Knjižnična zbirka

V sodelovanju s predmetnimi aktivi in z vodstvom šole je knjižnica od septembra 2019 do 19. junija
2020 na novo izbrala, opremila in dala v izposojo:
1) vse gradivo:
z nakupom
kot dar
starega fonda
lastne izdaje

741 izvodov
650
63
14
14

Gradivo je bilo strokovno obdelano in dodano v lokalno oziroma vneseno v vzajemno bibliografsko
bazo.
Po knjižničarskih pravilih je bilo odpisanih le 29 izvodov dotrajanega, poškodovanega, uničenega ali
izgubljenega gradiva.

3.2

Izposoja in obisk

Za člane smo opravili 17.953 transakcij v sistemu COBISS, od tega so si samo izposodili ali
podaljšali gradivo 9.746-krat.
Obisk članov je bil 8.506. 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. 2019 do 13. 3. 2020
znaša okoli 27.235 prihodov.
Iz zapisanega je viden velik upad nabave, izposoje, kakor tudi obiska uporabnikov. Te številke so
seveda posledice zaprtja knjižnice od 15. 3. 2020. Pred tem datumom so bili vsi podatki primerljivi s
preteklimi leti, kar kaže jo tudi številke po mesecih:

obisk
transakcije

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

maj

jun

986
2307

1467
2830

1454
2885

986
2044

1289
2427

856
1884

788
1786

116
252

189
679

366
859

V času karantene sva knjižničarki uporabnikom omogočali izposojo potrebnega gradiva, predvsem
domače branje, matura, tako da so s pomočjo obrazca naročili gradivo, ki so ga pod predpisanimi
pogoji enkrat na teden prišli prevzet ali smo ga poslali v bolj oddaljen kraj.
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3.3

Medknjižnična izposoja

Naše gradivo smo posredovali in izposodili drugim knjižnicam oziroma si iz drugih knjižnic
izposodili po medknjižnični izposoji v 3 primerih in tudi dali v izposojo 5 zunanjim posameznikom
oz. institucijam.

3.4

Izobraževanje uporabnikov

Knjižnica je kot vsako 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 potekalo izobraževanje z vsebinami knjižničnoinformacijskih znanj v povezavi s predmetom informatika, na katerem so pridobili znanja o iskanju
in ocenjevanju virov ter osnovah citiranja.
Za 2. letnike je bil v okviru tedna OIV oktobra organiziran vsakoletni obisk Univerzitetne knjižnice
Maribor (2 uri za vsak razred) s spoznavanjem uporabe baze podatkov Stat.si ter elektronske
aplikacije mCOBISS. V spletni učilnici so dijaki oddali tudi primer izdelane seminarske naloge ter
obnovili in nadgradili iskanje verodostojnih in relevantnih virov ter se naučili etične rabe ter
dokumentiranja virov v besedilih.
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. Zaradi prekinitve vseh dogodkov in
obiskovanja, se je ta dejavnost prenehala v marcu in nekateri dijaki zaradi objektivnih razlogov tega
niso mogli v tem času opraviti. V jeseni jih bomo opomnili, da to nadoknadijo.
Za oddelek MM smo izvedli izobraževanje, kako izbirati kakovostne in relevantne strokovne
/znanstvene vire ter o vrednotenju virov ter spoštovanju avtorskih pravic (academic honesty).

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
oktobru smo z Mariborsko knjižnico, enoto Rotovž, izvedli Projekt za spodbujanje branja Rastem s
knjigo za 1. letnike. Dijaki so prejeli knjigo Cvetke Sokolov V napačni zgodbi in hkrati spoznali
tudi novosti, ki jih knjižnica ponuja na spletni strani.
V knjižnici smo ob sprotnem obveščanju o novostih ter nagrajenih avtorjih in njihovih delih
spodbujali, da so bralci tudi sami predlagali svoje priljubljeno branje. Učitelje smo dodatno obveščali
o novostih z izborom knjig, ki smo jih nastavljali v kotičku v zbornici.
Za novoizdani literarni dijaški zbornik smo pridobili CIP zapis.
Dopolnjevali smo šolsko domoznansko zbirko.
Redno smo pošiljali v NUK obvezne izvode publikacij, ki so nastali na šoli.
Knjižnica je sodelovala še pri izvedbi kostanjevega piknika in informativnega dne, prijavila se je na
razpis Društva pisateljev za obisk avtorja. Izbrali smo Alojza Ihana, ki nas bo obiskal oktobra.
Obiskali so nas tudi predstavniki založbe Stripburger in imeli predavanje o zgodovini in lastnostih
stripa. Iz založbe Beletrina smo gostili avtorja knjige Maribor paralaksa Jernejo Ferlež in Rudija
Rizmana, ki sta prišla s povezovalcem dogodka stendap komikom Sašom Staretom. Do konca
šolskega leta je prišlo tudi nekaj pisnih odzivov o prebranih knjigah Druga bere, tako s strani
dijakov, zaposlenih kot tudi staršev. Gotovo se naslednje
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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 in
• 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 56 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 13 dijakov:
12 dijakov je uspešno končalo letnik. Ena dijakinja še opravlja obveznost do 31. 8. 2020, saj zaradi
bolezni ni zmogla opravljati šolskih obveznosti med letom.
Pri večini je pomoč potekala v obliki organizacije šolskega dela, povezovanja z zunanjimi
institucijami v katere so bili dijaki vključeni, sprostitvene tehnike in svetovalne razgovore pri
razreševanju osebnih stisk in čustvenih težav.
Na šoli se je šolalo 32 dijakov z odločbo dijaka s posebnimi potrebami.
Sklenjenih je bilo tudi 14 osebnih izobraževalnih načrtov, ki so se nanašali na prilagoditve pouka ter
izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja.
9 dijakov z odločbami otroka s posebnimi potrebami je imelo dodatno strokovno pomoč na različnih
predmetnih področjih (večina ur je bila izvedenih na področju matematike).
4.2

Poklicna orientacija

Za dijake četrtih letnikov je bila izvedena 1 šolska ura poklicne orientacije na oddelek:
• novosti v Razpisu za študijsko leto 2020/2021 in vpisnem postopku.
Predstavniki Visokošolske inf. Službe Univerze v Mariboru so dijakom zaključnih letnikov
predstavili vpisni postopek.

34

Poročilo o delu – šolsko leto 2019/2020

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.
– premagovanje stresa
Za dijake 2. letnikov in oddelkov je bila izvedena delavnica pravilne prehranjevalne in gibalne
navade. Izvajalci Društvo za zdravje srca in ožilja.
Za dijake 1. letnikov je bila izvedena delavnica Različne oblike zasvojenosti. Izvajalci Društvo
Šteker.
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.
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 2005/06–2020/21
• analiza in pregled nadarjenih dijakov 1. letnikov po področjih nadarjenosti,
• pregled in analiza izjemnih dosežkov dijakov 1. letnika,
• analiza šolske prehrane in
• analiza šolanja na daljavo (dijaki in profesorji).
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5

VPIS

Postopek vpisa dijakov v začetni letnik za šolsko leto 2020/2021 v izobraževalni program splošna in
športna gimnazija je potekal od 6. 7 do 16. 7. 2020.
V program splošne gimnazije se je prijavilo 190 kandidatov, v program športne gimnazije 23
kandidatov.
V prvem krogu omejitvenega postopka je na II. gimnazijo Maribor kandidiralo 190 kandidatov v
program splošna gimnazija.
Meja za sprejem v prvem krogu je bila v programu splošna gimnazija 169 točk.
Meja za sprejem v drugem krogu splošne gimnazije je bila 165 točk.
V programu splošne gimnazije- športni oddelek ni bilo omejitve vpisa in smo sprejeli vseh 23
prijavljenih kandidatov.
Po zaključenem vpisnem postopku je bilo na II. gimnazijo Maribor sprejetih:
• 180 dijakov v program gimnazija in
• 23 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 iz 22 področij (SLO, MAT,
LOGIKA, RAZVEDRILNA MAT, FINANČNA MAT, ANG, NEM, ŠPA, FRA, FIZ, BIO, KEM,
ZGO, GEO, FIL, RAČ, programiranje, sladkorna bolezen, naravoslovje, debata ekipno/posamezno,
eko kviz, astronomija, statistične igre). Večina tekmovanj je bila letos izvedena le na šolski ravni,
regijska in državna tekmovanja pa so zaradi pandemije bila odpovedana.
Kljub situaciji so dijaki prejeli 24 zlatih priznanj, 54 srebrnih priznanj in 283 bronastih priznanj.
Skupaj so dijaki prejeli 361 priznanj.
Predmet
Slovenščina

Logika

Zlato priznanje
3. let.: 2

Srebrno priznanje
1. let.: 2
2. let.: 3
3. let.: 2
4. let.: 4

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

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

Finančna
matematika
Razvedrilna
matematika

Programiranje

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

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

3. let.: 1

2. let.: 1
3. let.: 2
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Bronasto priznanje
1. let.: 3
2. let.: 6
3. let.: 12
4. let.: 6
1. let.: 12
2. let.: 14
3. let.: 10
4. let.: 6
1. let.: 1
3. let.: 2
4. let.: 2
1. let.: 10
2. let.: 6
3. let.: 5
4. let.: 3
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ACM
programiranje

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

Angleščina
Nemščina

3. let.: 8
3. let.: 2

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

Španščina
Fizika Čmrlj
Biologija

Kemija

Zgodovina

Geografija
2. let.: 1
3. let.: 2
4. let.: 1
Ekonomija
Evropske statistične
igre
Psihologija

2. let.: 2
2. let.: 17
3. let.: 10
4. let.: 18

Astronomija

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

Naravoslovje

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

Sladkorna bolezen
Eko kviz
Skupaj po letnikih

Skupaj

3. let.: 2
1. let.: 13
1. let.: 8
2. let.: 6
3. let.: 10
4. let.: 3
1. let.: 19
2. let.: 6
3. let.: 6
4. let.: 5
1. let.: 6
2. let.: 4
3. let.: 4
4. let.: 7
1. let.: 3
2. let.: 4
3. let.: 3
4. let.: 3
4. let.: 3

3. let.: 1
4. let.: 1
1. let.: 7
2. let.: 5
3. let.: 9
4. let.: 3
24

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

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

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

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

3. let.: 1
1. let.: 9
2. let.: 22
3. let.: 13
4. let.: 10
52

Tabela 17: Število priznanj po predmetih in letnikih
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1. let.: 82
2. let.: 70
3. let.: 75
4. let.: 56
283
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MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR – WINTER HOLIDAYS OPEN
2019 (ZAGREB)
Ekipno:
2. mesto
18. mesto
35. mesto
Posamezno:

Ema Žagar, Emanuel Krajnc, Matevž Rezman Tasič
Vid Peršak, Benjamin Gorišek, Gregor Kokal Golčer
Daša Bejat Krajnc, Živa Razpet, Dominik Ivič
Matevž Rezman Tasič
Emanuel Krajnc
Ema Žagar
Benjamin Gorišek
Vid Peršak
Daša Bejat Krajnc

MM2
MM2
MM2
MM1
MM2
2. e

5. mesto
11. mesto
18. mesto
68. mesto
73. mesto
91. mesto

MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR (LJUTOMER)
Ekipno:
1. mesto
11. mesto
15. mesto
18. mesto
Posamezno:

Matevž Rezman Tasič, Emanuel Krajnc, Ema Žagar
Zala Hren, Lara Perko, Gregor Kokal Golčer
Dominik Ivič, Daša Bejat Krajnc, Živa Razpet
Sofia Kalinina, Brina Završnik, Nina Kralj
Matevž Rezman Tasič
Emanuel Krajnc
Ema Žagar
Lara Perko
Živa Razpet
Sofia Kalinina
Mojca Ravnik
Daša Bejat Krajnc
Zala Hren

MM2
MM2
MM2
3. a
2. d
MM1
1. c
2. e
3. f

1. mesto
4. mesto
5. mesto
39. mesto
42. mesto
43. mesto
46. mesto
54. mesto
57. mesto

MEDNARODNI SREDNJEŠOLSKI DEBATNI TURNIR - EUROPEN (HAMBURG)
Ekipno:
26. mesto
Posamezno:

Ema Žagar, Emanuel Krajnc, Vid Peršak
Emanuel Krajnc
Ema Žagar

MM2
MM2

31. mesto
35. mesto

SLOVENSKI DRŽAVNI TURNIR NA PRVI GIMNAZIJI MARIBOR
Ekipno:
3. mesto
4. mesto
11. mesto
15. mesto
20. mesto

Emanuel Krajnc, Ema Žagar, Vid Peršak
Lara Perko, Ena Zorič, Matevž Rezman Tasič
Lai Lampe, Gregor Golčar, Ana Pavlović
Živa Razpet, Zala Hren, Katarina Kante
Vanesa Sagadin, Ana Tič, Daša Bejat Krajnc
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Posamezno:

Matevž Rezman Tasič
Ema Žagar
Emanuel Krajnc
Luka Verhovnik
Lan Sevčnikar

MM2
MM2
MM2
4. c
MM1

3. mesto
9. mesto
13. mesto
15. mesto
17. mesto

SLOVENSKI DRŽAVNI TURNIR NA II. GIMNAZIJI MARIBOR
Ekipno:
1. mesto
2. mesto
9. mesto
11. mesto
12. mesto
14. mesto
17. mesto
19. mesto

Posamezno:

Emanuel Krajnc, Ema Žagar, Matevž Rezman Tasič
Vid Peršak, Benjamin Gorišek, Gregor Golčar
Ena Zorič, Lara Perko, Zala Hren
Lai Lampe, Primož Perko, Mateo Paulec
Luka Verhovnik, Lan Sevčnikar, Klara Polič
Dominik Ivič, Daša Bejat Krajnc, Živa Razpet
Sofia Kalinina, Lana Črešnar, Jana Radakovič
Mojca Ravnik, Nika Kralj, Iva Vrhovšek
Matevž Rezman Tasič
Ema Žagar
Emanuel Krajnc
Lan Sevčnikar
Luka Verhovnik
Vid Peršak

MM2
MM2
MM2
MM1
4. c
MM2

3. mesto
5. mesto
6. mesto
8. mesto
11. mesto
18. mesto

SLOVENSKI DRŽAVNI TURNIR NA GIMNAZIJI CELJE CENTER
Ekipno:
1. mesto

Posamezno:

Gregor Golčar, Lai Lampe, Una Murko
Lai Lampe
Una Murko

2. e
1. e

2. mesto
4. mesto

MATHEMATICAL GRAMMAR SCHOOL CUP 2020 – BEOGRAD – on-line
Erik Červek Roškarič – srebrna: matematika
Matevž Jaušovec – bronasta: matematika
Tian Strmšek – srebrna: fizika
Kaja Rajter – bronasta: fizika

OLIMPIJADE IZ ZNANJ 2020:
Olimpijada iz filozofije (on-line): Matevž Rezman Tasič – pohvala, Emanuel Krajnc – pohvala
Olimpiada iz matematike: Jan Genc
Srednjeevropska olimpijada iz matematike: Juš Kocutar
Olimpiada iz informatike: Lan Sevčnikar
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SLOVENŠČINA – Cankarjeva priznanja
Tilen Majer
3. c
zlato priznanje
Hana Oštir
MM1 zlato priznanje
Nika Kralj
1. c
srebrno priznanje
Mojca Ravnik
1. c
srebrno priznanje
Tjaša Drevenšek
2. b
srebrno priznanje
Niko Mlinarič
2. d
srebrno priznanje
Veronika Ivačič
2. f
srebrno priznanje
Lara Grčar
3. a
srebrno priznanje
Vesna Muzek
MM1 srebrno priznanje
Anja Kujundžič Lukaček
4. a
srebrno priznanje
Eva Patik
4. a
srebrno priznanje
Lana Krmelj
4. b
srebrno priznanje
Anja Šegula
4. e
srebrno priznanje
LOGIKA
Erik Červek Roškarič
Matija Likar
Urh Vrecl
Lina Jenšac
Lovro Verk
Mojca Ravnik
Eva Gašparič
Juš Kocutar
Miša Pintarič
Amadeja Rek
Brina Poropat
Luka Korotaj

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

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

RAZVEDRILNA MATEMATIKA
Kaja Rajter
1. b
Erik Červek Roškarič
1. f
Vito Levstik
MM1
Luka Korotaj
MM2
Brina Podgrajski Kampuš
2. c
Žiga Kovačič
2. d
Nika Makuc
2. f
Staš Horvat
4. d

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

ŠAH
Timotej Gabrijan
Gašper Kodrič
Jaša Kereži

4. d
1. f
2. d

7. mesto
8. mesto
16. mesto

NEMŠČINA
Tilen Majer
Elias Bračko
Pia Grujčič
Eva Matkovič
Brina Podgrajski Kampuš
Ines Tobias
Kaja Zupanič

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

zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
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Maja Kramberger
Katarina Leš
Barbara Simonič
Anej Podgorelec

3. c
3. c
3. c
MM1

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

ASTRONOMIJA
Erik Červek Roškarič
Juš Kocutar
Matija Likar
Vito Levstik
Staša Korpič
Tian Strmšek
Luka Ljevar
Hana Oštir

1. f
2. a
2. a
MM1
1. c
1. c
2. d
MM1

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

NARAVOSLOVJE
Jurij Šuman
Tian Strmšek
Matija Likar
Kaja Rajter
Žiga Kovačič

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

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

SLADKORNA BOLEZEN
Lara Kovačič
Doroteja Jehart
Elias Bračko

1. b
3. e
3. c

zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje

EKOKVIZ
Rok Lobnik
Brin Novljan
Luka Šalković

MM1 zlato priznanje
4. a
zlato priznanje
MM1 bronasto priznanje

EVROPSKE STATISTIČNE IGRE
Ekipno:
10. mesto

Miha Potočnik, Staš Horvat, Lana Onič

GEOGRAFIJA
Andraž Ziherl
Asja Majhen
Luka Šalković
Matej Višič

2. b
3. d
MM1
4. e

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

PROGRAMIRANJE - ZOTKS
Prva skupina
Rene Klement
Jure Pospišil

3. a
3. a

3. mesto (srebrno priznanje)
3. mesto (srebrno priznanje)
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Tretja skupina
Lan Sevčnikar
Matija Likar

MM1 3. mesto (zlato priznanje)
2. a
5. mesto (srebrno priznanje)

PROGRAMIRANJE - ACM
Prva skupina
Jure Pospišil

3. a

11. mesto (srebrno priznanje)

Druga skupina
Staš Horvat

4. d

15. mesto (srebrno priznanje)

Tretja skupina
Lan Sevčnikar
Erik Červek Roškarič
Matija Likar

MM1 6. mesto (srebrno priznanje)
1. f
8. mesto (srebrno priznanje)
2. a
10. mesto (srebrno priznanje)

6.2

Raziskovalne naloge

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v raziskovalno dejavnost vključenih 63 dijakov in 38 mentorjev
(od tega 14 zunanjih). Dijaki so z raziskovalnimi nalogami sodelovali na 37. regijskem srečanju
mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora 2020«, na 54. državnem srečanju mladih
raziskovalcev Slovenije in razpisu za Krkine nagrade.
Za sodelovanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev »Mladi za napredek Maribora« so
dijaki pripravili in oddali 47 raziskovalnih nalog. Z doseženimi 6467 točkami je bila II. gimnazija
Maribor najuspešnejša med mariborskimi srednjimi šolami. Dijaki so dosegli 21 zlatih in 19 srebrnih
priznanj. Na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije se je uvrstilo 31 raziskovalnih
nalog, zaradi trenutnih razmer bo finale državnega srečanja z razglasitvijo najboljših nalog potekal v
začetku septembra 2020.
Prejemniki zlatih priznanj na srečanju Mladi za napredek Maribora so:
Kaja Zupanič, 2. c
Miša Pintarič, 2. c
Rok Lobnik, MM1
Lara Rečnik, 3. a
Mia Lebar, 1. e
Taja Ekart, 1. e
Taja Majhenič, 1. d
Jernej Nezman, 3. a
Ema Čuden, 2. d
Jerneja Marko, 3. f
Lina Jenšac, 3. d
Matevž Rezman Tasič, MM2
Urban Bauman, 3. f
Alja Petrović, 3. a
Žiga Kovačič, 2. d
Klara Polič, MM1
Brina Završnik, MM1
Aleksandra Vujanović, 4. a
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Nadja Spasovski, 3. a
Anja Kujundžič Lukaček, 4. a
Nina Kujundžić Lukaček, 2.a
Ana Kac, 2. a
Miha Kramberger, 3. f
Kaja Cassiopeia Kraner 3. f
Kaja Pečečnik, 3. b
Gaja Vuk, 3. b
Brina Poropat, 2. d
Klar Daniel Opraus, 2. d
Niko Mlinarič, 2. d
V okviru raziskovalne dejavnosti dijakov smo 3. 3. 2020 na šoli izvedli tudi dan mladih
raziskovalcev, na katerem so dijaki javno predstavili svoje raziskovalne naloge.
Naši dijaki so s svojimi raziskovalnimi nalogami sodelovali tudi na 49. razpisu za Krkine nagrade,
rezultati so bili razglašeni v septembru, Krkino nagrado je prejelo pet raziskovalnih nalog. Krkini
nagrajenci so: Timotej Šuman, Aleksandra Vujanović, Ana Brence, Julija Koletnik Nuša Kos Thaler
in Lana Krmelj. Ana Brence se je s svojo raziskovalno nalogo uvrstila na mednarodni sejem znanosti
in tehnike ISEF (ZDA). Navedeni podatki kažejo na to, da lahko raziskovalno dejavnost v šolskem
letu 2019/2020 ocenimo kot zelo uspešno.
Državno tekmovane je bilo izvedeno v mesecu septembru v Mariboru. Naši dijaki so se odlično
odrezali .
V finale se je uvrstilo 23 raziskovalnih nalog, od katerih jih je 11 prejelo zlato in 12 srebrno
priznanje. Prejemniki zlatih priznanj so: Helena Godina, Barbara Simonič, Miha Kramberger, Jernej
Nezman, Alja Petrovič, Urban Bauman, Gal Završnik, Nadja Spasovski, Kaja Pečečnik, Gaja Vuk,
Simona Zlatanova, Matevž Rezman Tasič, Lina Jenšac, Kaja Zupanič in Miša Pintarič.

6.3

Prešernov natečaj

Razpis za letošnji Prešernov natečaj smo začeli 3. decembra 2019 in ga zaključili 10. januarja 2020.
V letu 2019 smo dijake z besedami Mile Kačič povabili v lastne in tuje svetove ustvarjalnosti.
Oddane prispevke na literarnem, likovnem, fotografskem, filmskem, glasbenem področju in oddane
scenarije za proslavo smo pregledali člani komisij in določili nagrajence. Oznanili smo jih v sredo, 5.
februarja 2020, in jim podelili priznanja ter nagrade. Podelitev je spremljal zanimiv kulturni program
(gledališka predstava na podlagi izbranega scenarija), ki so ga pripravili dijaki pod mentorstvom
Tine Mojzer.
SEZNAM NAGRAJENCEV
LITERARNA DEJAVNOST
1. nagrada
MILA KODRIČ CIZERL, 2. f
2. nagrada
VITA MOVRIN, MM2
3. nagrada
GLORIA DŽANKIĆ, 4. b
3. nagrada
LEA DIANA DAJČMAN, 4. e
Pohvala
LEON LORENCI, 3. c
Pohvala za scenarij in režijo Prešernove proslave
LANA KRMELJ, 4. b
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LIKOVNO PODROČJE
1. nagrada
DAJA JöBSTL, 2. f
2. nagrada
MAŠA MESARIČ, 2. f
3. nagrada
ZOJA PLETERŠEK, 2. e
Pohvala
LILI LI DOBNIK, 2. a
Pohvala
BETI FRIM, 4. f
Pohvala za oblikovanje plakata in diplom Prešernovega natečaja
BETI FRIM, 4. f
GLASBA
1. nagrada
GAŠPER DREV, 2. c
1. nagrada
BLAŽ REŽONJA, MM2
2. nagrada
Vid Peršak, MM2
3. nagrada
Code bend / Vesna Muzek, MM1, David Rupreht, 3. f, Jakob Korošec, 3. b, Jaša Režonja Jarc, 3. b,
Valentin Kocbek Bratina, 3. b, in Gal Gabriel
FILMSKO PODROČJE
1. nagrada
BETI FRIM, 4. f, IN EVA ROGL MEŽNAR, 4. f
FOTOGRAFIJA
1. nagrada
MATEJ PETELIN, MM1
2. nagrada
MOJCA KRAJŠEK, 3. b
3. nagrada
ANA AMBROŽ, 2. f
Pohvala
ROK LOBNIK, MM1
Pohvala
LAN SEVČNIKAR, MM1

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, vendar pa veliko tekmovanj ni bilo
organiziranih zaradi koronavirusa od 15. marca 2020 dalje.
1. mesto –
Maribor,
Področno
dijaki
Dejan
51
ATLETIKA – ekipno
26. 9. 2019 prvenstvo
1. mesto – Korotaj
dijakinje
3. mesto –
15 dijakov
dijaki
Dejan
Ljubljana,
Državno
+
12
ATLETIKA – ekipno
3. mesto – Korotaj
9. 10. 2019 prvenstvo
dijakinj
dijakinje
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Šolo so zastopali:
Rok Rozman Marinčič, Gregor Mencigar, Zoran Gavrić, Alen Jovanovič, Rok Možič, Luka Horvat,
Luka Kalšek, Gal Dragšič, Matevž Šavora, Val Mihalič Rader, Jakob Pokeržnik, Marko Kovačević,
Gašper Drev, Miha Prah, Jaša Martinčič, Filip Zlatoper Dobrijevič, Luka Polanič, Klemen Mlakar, Filip
Merkan, Rene Gornik, Danilo Mitić, Matic Krašovic, Leon Lorenci, Liam Dvoršak, Valentin Kocbek
Bratina, Jakob Brglez, Jaka Borec, Aljaž Vavken, Jakob Pokeržnik, Miha Kramberger, Lan Kompan
Martin,
Ajda Kaučič, Monika Črček, Natalija Hočevar, Nadja Rudolf, Petja Drame, Alina Herman, Janita
Barber, Tanja Tinkara Valcl, Nika Kovačič Petek, Julija Grubišič Čabo, Maja Koman, Klara Kaiser,
Nika Fajfar, Maša Dvoršak, Liza Kšela, Naja Šalamun, Pika Kšela, Pia Bratkovič, Eva Feltrin Kosec,
Vanesa Lobenwein,
Maribor,
Področno
5. mesto – Dejan
14
NOGOMET – dijaki
5. 2. 2020
prvenstvo
dijaki
Korotaj
Maribor,
Področno
3. mesto – Dejan
8
NOGOMET – dijakinje
31. 1. 2020 prvenstvo
dijakinje
Korotaj
Šolo so zastopali:
Tinkara Valcl, Sara Adam, Anja Furman, Maša Pogorelec, Vita Žolek, Ajda Meršnik, Julija Čabo
Grubišić, Maja Muršec,
Gregor Mencigar, Luka Polanič, Matic Krašovic, Gašper Rakun, Lan Kompan, Jon Jelerčič, Aljoša Poš,
Luka Kalšek, Žan Vidovič, Alen Jovanovič, Rene Gornik, Rok.Schaubach, Edin Žnidarič, Jakob
Pokeržnik
Tabela 18: Atletika, Nogomet

Št.
udeleOdgovorna
žencev iz II. Uspeh
oseba
gimnazije
1.
ODBOJKA
NA Maribor,
področno
4
Jurij Čopi
september 2019
mesto
MIVKI
1.
ODBOJKA
NA Maribor,
polfinale DP
4
Jurij Čopi
september 2019
mesto
MIVKI
mesto, finale
državnega
1.
ODBOJKA
NA Novo
4
Jurij Čopi
oktober 2019
prvenstva
mesto
MIVKI
Šolo so zastopale:
Julija Grubišić Čabo 1.š, Lorena Fijok Lorber 2.š, Pia Pravdič 4.š, Naja Šalamun 1.š
Maribor,
1.
področno
14
Jurij Čopi
ODBOJKA
december 2019
mesto
Maribor, januar
1.
četrtfinale DP
14
Jurij Čopi
ODBOJKA
2019
mesto
Šolo so zastopale:
Naja Šalamun 1.š, Pia Pravdič 4.š, Neja Kramberger 4.š, Pia Mar 3.š, Julija Grubišić Čabo 1.š, Pia
Bratkovič 4.š, Lorena Fijok Lorber 2.š, Lina Winkler 2.š, Ajda Avgustinovič 2.š, Taja Natek 2.š, Urška
Cikač 1.š, Klara Milošič 3.š, Isa Ramić 1.š, Žana Ivana Haložan 1.š
Šport in spol

Datum in kraj

Stopnja
tekmovanja

Tabela 19: Odbojka - dijakinje

Šport in spol
ODBOJKA NA
MIVKI
ODBOJKA NA
MIVKI
ODBOJKA NA
MIVKI
Šolo so zastopali:

Datum in kraj

Stopnja tekmovanja

Št. udeležencev
iz II. gimnazije

Uspeh

Maribor,
1.
področno
5
4. 9. 2019
mesto
Maribor,
1.
polfinale DP
5
7. 10. 2019
mesto
Novo mesto, finale
državnega
2.
5
15. 10. 2019
prvenstva
mesto
Rok Možič, 4.Š, kap., Jakob Košir, 4. B, Tin Krajnčič, 4. B,
Bor Kumperščak, 3. B, in Lev Špička, 2. Š
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ODBOJKA

Maribor,
nov-dec. 2019

področno
predtekmovanje
finale

ODBOJKA

Maribor,
23. 1. 2019

četrtfinale DP

–
in 11
11

1.
mesto

Darij Kotnik

3.
mesto

Darij Kotnik

Šolo so zastopali:
Rok Možič- 4.Š- kap., Tin Krajnčič-4.B, Jakob Košir- 4.B, Timotej Gabrijan – 4.D, Domen Pukl-Kopinč
– 4.D, Jure Terdin – 4.D, Bor Kumperščak- 3.B, Aljaž Pobernik -3.C, Lev Špička – 2.Š, Jernej Perger 2.B in Marko Šibila – 1.A.
Tabela 20: Odbojka – dijaki

Maribor,
4.
Darij
področno
14
27. 11. 2019
mesto
Kotnik
Šolo so zastopali: Jaka Gaal, Rok Rajher in Luka Horvat - 4.B, Mateo Pavlec -2.F, Enej Šercer in Andraž
Valentinčič - 4.F, Miha Mlinarič in Bernard Belec - 3.D, Alen Koren - 4.E, Jakob Nemšak in Jakob
Borovinšek - 4.A, Žiga Petrović -1.D, Marko Šibila -1.A.
3.
Darij
ROKOMET
- Maribor,
področno
10
26. 11. 2019
mesto
Kotnik
dijakinje
Šolo so zastopali:
Aneja Rozman -3.Š, Lucija Horvat -1.B, Natalija Hočevar - 4.Š, Alja Petrović - 3.A, Anja Falež in Zoja
Pleteršek -2.E, Ema Senčar Pekmezović, Larisa Mihajlović in Anaja Zagoranski-Borko - 1.B, Taja
Majhenič -1.D.
ROKOMET - dijaki

Tabela 21: Rokomet

BADMINTON posamično

Maribor,
22. 1. 2020

področno
tekmovanje

14

BADMINTON posamično

Lendava,
29. 1. 2020

državno
tekmovanje

11

3x1. mesto
1x2. mesto
3x3. mesto
3x5.−8.
mesto
9. mesto
2x13.
mesto
2x1. mesto
2. mesto
3. mesto
3x5.−8.
mesto

Tomaž
Petrović

Tomaž
Petrović

Šolo so zastopali:
●
področno tekmovanje: Maja Koman, Neža Frank, Veronika Ekart, Katja Kokalj, Zala Žuran,
Nataša Barberić, Neža Kramarič, Nuša Mali, Eva Rošker, Jakob Čelig, Filip Dugonik, Miha Potočnik,
Alen Bihar Bobinski, Domen Pukl Kopinč, Timotej Gabrijan
●
državno tekmovanje: Maja Koman, Neža Frank, Veronika Ekart, Katja Kokalj, Zala Žuran,
Nataša Barberić, Neža Kramarič, Nuša Mali, Eva Rošker, Jakob Čelig, Filip Dugonik, Miha Potočnik
Tabela 22: Badminton
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Šport in spol

Datum
kraj

in

Stopnja tekmovanja
Občinsko – 3. mesto

Košarka M
Dec 2019

Občinsko – 2. mesto
Državo – uvrstitev v četrtfinale

Košarka Ž

29. in 30.
Državno
Jan 2020
2 x 5. mesto
Ljubljana
KOŠARKA/DIJAKI:

Št.
udeleOdgovorna
žencev iz II.
oseba
gimnazije
12

12

M. Vehovar

M. Vehovar

7
M. Vehovar

Plezanje

3.a Vid Tement, 3.a Jaš Blagajac 4.f, Andraž valentinčič, MM 2 Leon rupreht, 3.š Miha Prah, 3.š Liam
Dvoršak, 4.b Luka Horvat , 4.š Zoran Gavrič, Nikola Mićović, MM2, Samo Baltić, 2.š, Gal Dragšič, 1.š,
Luka RIedl 1.b, Filip Kores Urlep, 1.c,
KOŠARKA/DIJAKINJE:
Natalija Hočevar, 4.š, Maša Pogorelec, 4.f, Anja Furman, 4.f, Zoja Pleteršek, 2.e, Eva Dukarič, 2.e, Lolita
Grobelšek, 1.b, Emilija Vrunč, 2.š

Plezanje:
Pospišil, Alter, Kramberger, Verk, Batišta, Seliškar, Tarkuš
Tabela 23: Košarka in plezanje

SMUČANJE
ODPADLO
DESKANJE
ODPADLO

−

DP

je

−

DP

je
Tabela 24: Smučanje, deskanje

ORGANIZACIJA TEKMOVANJ :
ODBOJKA : JANUAR 2020, ČETRTFINALE DIJAKI
JANUAR 2020, ČETRTFINALE DIJAKINJE

6.5

Nagrade na II. gimnaziji Maribor

V šolskem letu 2019/2020 je bilo podeljenih 498 ključev II. gimnazije Maribor, od tega 270
bronastih, 148 srebrnih, 24 zlatih ključev, 41 priznanj odličnosti in 13 zlatih ključev odličnosti ter 2
kristalna športna ključa.
Dobitniki zlatih ključev so bili:
Eva Patik (4. a) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja in za izjemne raziskovalne dosežke
Aleksandra Vujanović (4. a) – za izjemne raziskovalne dosežke Anja Kores (4. a) – za izjemne
raziskovalne dosežke in dosežke na tekmovanjih iz znanja
Lana Krmelj (4. b) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja, izjemne raziskovalne dosežke in
izjemne dosežke na umetniškem področju
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Mitja Batišta (4. c) – za izjemno požrtvovalno delo v tehnični ekipi EST
Jan Genc (4. c) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
Pia Golob (4. c) – za izjemne dosežke na področju digitalne fotografije
Lovro Verk (4. c) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja in izjemno požrtvovalno delo v
tehnični ekipi EST
Jure Terdin (4. d) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja in za izjemne raziskovalne dosežke
Timotej Šuman (4. e) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja in za izjemne raziskovalne
dosežke
Marko Baklan (4. f) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Gašper Bedenik (4. f) – za izjemne dosežke na umetniškem področju in pri promociji šole
Beti Frim (4. f) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Nika Šoštarič (4. f) – za izjemne dosežke na umetniškem področju
Ana Breznik (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja, izjemne raziskovalne dosežke
in izjemne dosežke na umetniškem področju
Mia Dorman (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
Martina Kolbl (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja
Julija Koletnik (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke
Luka Korotaj (MM2) – za in dosežke na tekmovanjih iz znanja
Nuša Kos Thaler (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke
Emanuel Krajnc (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja in izjemne dosežke na
področju debate
Matevž Rezman Tasič (MM2) – za izjemne raziskovalne dosežke in dosežke na področju debate
Blaž Režonja (MM2) – za izjemne dosežke na glasbenem področju in izjemne dosežke na
raziskovalnem področju
Ana Štuhec (MM2) – za izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja in izjemne raziskovalne dosežke
Ema Žagar (MM2) – za izjemne dosežke na področju debate
Zlati ključ odličnosti so prejeli:
Eva Patik (4. a), Lana Krmelj (4. b), Kaja Blažka Žnuderl (4. c), Maša Satler (4. e), Timotej Šuman (4. e),
Ana Breznik (MM2), Martina Kolbl (MM2), Julija Koletnik (MM2), Vita Movrin (MM2), Klara Radović (MM2),
Ana Štuhec (MM2), Ana Tušek (MM2), Tinkara Vehovar (MM2).
Priznanje odličnosti so prejeli:
Karin Dominko (4. a), Nika Harl (4. a), Ivana Hlastec (4. a), Katerina Trpkovska (4. a), Blaž Vičman (4. a),
Luka Vnuk (4. a), Nuša Brdnik (4. b), Ana Koščak (4. b), Maša Galun (4. c), Nina Rituper (4. c),
Stoja Simikić (4. c), Mila Vasiljević (4. c), Teja Žugman (4. c), Klara Kaiser (4. d), Kaja Kogal (4. d),
Zala Lahovnik (4. d), Lara Pernek (4. d), Vesna Polanec (4. d), Miha Potočnik (4. d), Jure Terdin (4. d),
Chiara Železnik (4. d), Maja Doberšek (4. e), Anja Šegula (4. e), Ana Türk (4. e), Marko Baklan (4. f),
Beti Frim (4. f), Alen Tušek (4. š), Mia Dorman (MM2), Nika Ekart (MM2), Maja Farazin (MM2),
Isidora Karanović (MM2), Luka Korotaj (MM2), Emanuel Krajnc (MM2), Sofiya Mityushkina (MM2),
Stefanija Nikolova (MM2), Vid Peršak (MM2), Matevž Rezman Tasič (MM2), Blaž Režonja (MM2),
Ena Salihović (MM2), Anastasija Vasilijević (MM2), Aleksandra Vujisić (MM2).
Kristalni športni ključ sta prejela:
Žiga Hutter (4. š) in Rok Možič (4. š).

48

Poročilo o delu – šolsko leto 2019/2020

Pregled priznanj:

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

Bronasti
ključi

Srebrni ključi Zlati ključi

87

21

-

62

49

-

63

49

-

58

29

24

270

148

24

Priznanja
odličnosti
-

Zlati
ključ
odličnosti
-

-

-

-

-

41

13

41

13

Kristalni
športni ključ
2
2

Tabela 25: Razporeditev ključev po letnikih

7 VZGOJNI UKREPI
V šolskem letu 2019/2020 so bili izrečeni štirje vzgojni ukrepi, od tega 1 opomin razrednika in 3-je
ukori.

8 EKOLOŠKA SKUPINA
II. gimnazija Maribor je bila v šolskem letu 2019/2020 že 19. leto vključena v mednarodni projekt
Eko šola kot način življenja, eko skupina na šoli pa deluje že 27 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 Zdravo z Drugo, Ravnanje z odpadki, 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.
V oktobru smo ob Svetovnem dnevu živali izvedli dobrodelno akcijo Darilo zapuščenim živalim.
Zbirali smo prostovoljne prispevke, odeje in hrano za živali, obiskali Zavetišče za živali Maribor in
predali donacijo.
Tradicionalne so delavnice Zdravo z Drugo, kjer so dijaki z izdelavo naravne kozmetike in s peko
peciva v šoli sodelovali v dobrodelni akciji. Obenem so pridobivali laboratorijske veščine,
naravoslovno znanje in se ozavestili, kako izbirati kvalitetne sestavine za kozmetiko in hrano.
Izvedli smo šolsko tekmovanje v Ekokvizu. Trije najbolje uvrščeni dijaki so se udeležili državnega
tekmovanja in dosegli dve zlati in eno bronasto priznanje.
Mentorice smo spodbudile dijake k raziskovalnemu delu. Med nalogami, ki so nastale letos, so kar
tri preučevale vprašanja s področja varstva okolja. Dijaki so z njimi sodelovali na natečaju Mladi
za napredek Maribora in se uvrstili na državno tekmovanje, ki pa, žal, še ni bilo izpeljano.
Zaradi epidemije je odpadel pomladni del delavnic Zdravo z Drugo in terensko delo.
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9 MEDNARODNO SODELOVANJE
•
•
•
•

1. 10. do 8. 10. 2019 – izmenjava dijakov iz St. Peterburga pri nas,
5. 11. do 11. 11. 2019 – mednarodna izmenjava – obisk naših dijakov v Izraelu,
23. 11. do 26. 11. 2019 – MUN Cividale Italija in
izmenjave z dijaki iz Girone Španije pri nas, z dijaki iz Izraela aprila 2020 pri nas, s
Španijo – naši dijaki v Gironi maja 2020, s šolo iz Pekinga – kitajski dijaki pri nas v
maju 2020 so odpadle zaradi epidemije.

10 INFORMIRANJE O DEJAVNOSTIH ŠOLE
V šolskem letu 2019/2020 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
(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 je postal najbolj priljubljen medij,
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 udeležila tudi kariernega sejma novembra meseca v dvorani
Lukna.
Letošnji informativni dan je potekal pod nazivom Drugajanje in je privabil več kot 600
obiskovalcev. Potekal je 14. 2. in 15. 2. 2020.
Letna knjiga maturantov – Naša generacija je izšla maja 2020 in je pomemben zapis življenja
maturantov v času njihovega šolanja.
Informiranje staršev je potekalo na enem skupnem roditeljskem sestanku v septembru 2019
in razrednih roditeljskih sestankih v januarju 2020 ter skupnih govorilnih urah, ki so bile
popoldne prvi četrtek v mesecu.
S sredstvi javnega obveščanja je potekalo dobro sodelovanje, kar se je pokazalo v velikem
številu prispevkov o II. gimnaziji Maribor.
V času epidemije so bili starši in dijaki tedensko seznanjeni s situacijo in potekom šolanja
preko sporočil ravnatelja po elektronski pošti.

11 DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
11.1 Priprava in program dela ravnatelja in pomočnice ravnatelja
Področje pedagoškega vodenja
• v juniju 2020 so bile pripravljene podlage za LDN 2020/2021,
• v juniju 2020je bil pripravljen osnutek LDN aktivov in individualnih načrtov učiteljev,
• v juniju 2020 so bile narejene prioritete s področja izobraževanja strokovnih delavcev in
• v avgustu 2020 so bili opravljeni sestanki aktivov, povezani z načrtovanjem vzgojnoizobraževalnega dela v šolskem letu 2020/2021.
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Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela
• potekala je spremljava preverjanja in ocenjevanja znanja,
• v času epidemije je ravnatelj pregledoval tedenska poročila učiteljev o njihovem delu in jim
svetoval pri njihovem delu in
• v mesecu maju 2020 je bila izvedena samoevalvacija vzgojno-izobraževalnega dela na
daljavo, v kateri so sodelovali skoraj vsi dijaki, v mesecu juniju pa je bila podobna anketa
izvedena s strani učiteljev.
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 2020,
• izvedena je bila primerjava napovedanih ocen na maturi in dejanskih ocen dijakov na maturi
in
• v mesecu juniju 2020 je bila izvedena analiza pouka na daljavo, tako s strani dijakov kot
učiteljev.
Področje menedžmenta
Pripravljen je bil predlog prostovoljnega prispevka staršev za novo šolsko leto; predvideno je, da se
zbere 65.000,00 EUR.
Vodenje učiteljskega zbora
Učiteljski zbor je imel 14 konferenc, ki so bile namenjene obravnavi tekočega vzgojnoizobraževalnega dela in seznanjanju učiteljev z novostmi na področju srednjega šolstva. Konference
v mesecu aprilu in maju 2020 so bile izvedene na daljavo. Natančnejši pregled dela je razviden iz
zapisnikov, ki so v arhivu šole.

11.2 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 predavanja in delavnice, ki jih je
pripravila svetovalna služba.
Izvedena sta bila dva roditeljska sestanka v septembru 2019 in januarju 2020.
Roditeljski sestanek za 4. letnike, predviden za april 2020, je zaradi epidemije odpadel.
Izvedenih je bilo 6 popoldanskih govorilnih ur ob četrtkih.
Ravnatelj je z razredniki opravil dva sestanka (november 2019, januar 2020), na katerih so
analizirali učni uspeh dijakov.

11.3 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
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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.
Po uvedbi pouka na daljavo so aktivi prilagodili načine preverjanja in ocenjevanja znanja, prav tako
pa izmenjavali izkušnje svojega dela.
11.4 Izobraževanje učiteljev
V šolskem letu 2019/2020 se je izobraževanj udeležilo 71 učiteljev. Veliko seminarjev zaradi
nastale zdravstvene situacije odpovedanih.
Izmed teh seminarjev je bilo 22 enodnevnih, 25 pa jih je trajalo dva ali več dni.
Učitelji so se udeležili tudi predmetnih študijskih skupin, izobraževanja na daljavo ter izobraževanj
za mednarodno maturo.
Predmet
SLO
MAT
INF
ANG
NEM
FRA
KEM
FIZ
BIO
SOC
GEO
ZGO
UME
PSI
Svetovalna
služba
ŠVŽ
Celoten
učiteljski zbor
Skupaj

Število učiteljev
6
6
6
6
1
1
6
2
4
4
1
1
5
4
3
2
4
4
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

Število seminarjev
7
4
2
2
2
1
3
1
3
2
2
1
4
4
3
2
3
2
1
1
2
2
1
1
3
2
1
1
3
2

1 dan
5
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2

4
3
1
1
1
1
1

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

5

2

6

3

3

-

3

2

71

71

1

1

-

-

1

1

71

71

47

32

22

12

25

19

Tabela 26:: Preglednica izobraževanja

Legenda: P - planirano
11.5

Samoevalvacija dela šole

Samoevalvacija dela šole zaradi epidemije ni bila izvedena. Bila je izvedena samoevalvacija pouka
na daljavo s strani dijakov in učiteljev.
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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 2019/2020 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 2019 so dijaki 2. letnika obiskali Osnovno šolo Trnovo.
12.3 Sodelovanje z Mestno občino Maribor
II. gimnazija Maribor se je prijavila na razpise mestne občine Maribor: Maribor mesto znanja in
ustvarjalnosti.

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 okrog 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. Začelo se je tudi sodelovanje v projektu Podvig.
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
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.
Ravnatelj se je redno udeleževal sestankov dijaške skupnosti. Potekali so tudi redni sestanki s
predsednikom dijaške skupnosti.
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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 2019). Januarja 2020 je
bil organiziran roditeljski sestanek po razredih za vse letnike. Sestanek za starše 4. letnikov v
aprilu 2020 je zaradi epidemije odpadel,
• svet staršev: 3 sestanki – predstavitev Poročila o delu za leto 2018/19, Letnega delovnega
načrta za 2019/2020, potrditev cen delovnih zvezkov, obravnava tekoče problematike,
• ravnatelj je starše vseh letnikov od razglasitve epidemije do konca pouka vsak teden
seznanjal z delom šole in potrebnimi prilagoditvami pouka in dejavnosti,
• 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 2018/19 in Letni delovni načrt za leto 2019/20, pregledal
porabo sredstev v šolskem letu 2019/2020 do konca maja 2020 in sprejel načrt prispevka za
šolsko leto 2020/2021,
• 3 starši so aktivno sodelovali v delu sveta šole in
• 12. oktobra 2019 je potekal tradicionalni piknik s starši.

13 MATERIALNI POGOJI
S sredstvi šole je bila nabavljena računalniška oprema in avdio oprema za dvorano.
14 SPREMLJANJE IZVAJANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
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 13. oktobra 2020

Predsednica sveta šole:
Sanja Cvar
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