
PREDLOG 

Športni oddelek 

Podroben načrt dela s športniki na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

 

Na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica smo do sedaj v obeh programih, v 

programu ekonomski tehnik in v gimnaziji, izobraževali tudi mnoge uspešne 

športnike (Miha Zarabec, Staš Skube, Klemen Sašek, Anže Ratajc …). Športniki 

so bili razporejeni v vse oddelke in so imeli status športnika. S šolo so podpisali 

individualne pogodbe, ki so obsegale predvsem terminske  prilagoditve 

programa, ki so športnikom omogočale vse klubske in tekmovalne športne 

aktivnosti uskladiti in povezati z zahtevami šole in pouka.  

Delo s športniki želimo v novem šolskem letu 2018/19 nadgraditi z 

oblikovanjem t. i. pravega »športnega oddelka« v gimnaziji in ponuditi 

enake ugodnosti glede organizacije dela in koordinacije s klubi za dijake 

športnike, ki se bodo vključili v ekonomski program. 

Program bo prilagojen vsem, ki resno trenirajo enega izmed športov, ki so 

velikokrat odsotni od pouka in imajo na splošno manj časa za šolske obveznosti. 

Zato je takšna oblika šolanja v gimnaziji ali programu ekonomski tehnik, ki ju 

lahko športnik obiskuje na naši šoli, primerna za tiste, ki so pripravljeni na več 

samostojnega dela. 

V gimnaziji nameravamo vse športnike združiti v en oddelek, ki mu bomo 

rekli »športni oddelek«.  Delo s športniki v tem »športnem oddelku« bo 

drugačno kot smo ga vajeni v običajnih oddelkih.  V oddelku bo predvidoma le 

17-22 dijakov športnikov kar pripomore k pristnejšemu stiku in kvalitetnejšemu 

pedagoškemu delu. Če ne bomo vpisali dovolj športnikov, se bodo v oddelek 

združili tudi drugi dijaki, ki jim je šport blizu oz. ga imajo radi. Program je enak 

gimnazijskemu programu (splošna gimnazija) s posameznimi športnimi 

prilagoditvami. Program t.i. »športnega oddelka« je namenjen in prilagojen 

športnikom, da mu lahko sledijo, čeprav imajo zaradi tekmovanj in priprav veliko 

izostankov.  

Čeprav športnikov ekonomistov ne bomo mogli povezati v poseben oddelek, 

bomo delali z njimi po enakih načelih kot z gimnazijci v športnem oddelku. 

Predvsem pa jih bomo povezovali pri pouku športne vzgoje oz. morebitnih 

treningih.  

Profesorji, ki poučujejo športnike, pomagajo dijakom, da z disciplino in 

dobro organizacijo dela uspešno povezujejo treninge s kakovostnim 

delom v šoli. Program »športnih oddelkov« in delo z dijaki športniki v 

ekonomskem programu ima na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

naslednje posebnosti: 

 Vsa preverjanja in ocenjevanja znanja so načrtovana in dogovorjena po 

ocenjevalnih obdobjih.  
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 Dijaki imajo po želji lahko več ur športne vzgoje.  

 Dijaki športniki imajo pri vseh temeljnih predmetih  možnost za ure 

individualnega dela, ki so namenjene dodatni razlagi, preverjanju in tudi 

ocenjevanju znanja. 

 Dijaki lahko po potrebi obiskujejo dodatne ure pri posameznih predmetih 

in s profesorji snov poglobijo oziroma dobijo dodatno razlago, če so bili 

odsotni od pouka.  

 Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in tretjem letniku 

razporeditev enoletnih predmetov in športne dejavnosti prilagojen 

njihovemu individualnemu treningu.  

 Redno izvajamo tudi športne tabore v povezavi z drugimi predmeti, saj so 

dijaki tako med šolskim letom razbremenjeni dela pouka pri dogovorjenih 

predmetih. 

 Dijaki imajo pri izbirnih predmetih možnost izbirati vsebine, ki so povezane 

z njihovimi športnimi aktivnostmi.  

 Dijaki športnega oddelka bodo imeli možnost jutranjega fitnesa oziroma 

treningov. 

 Športniki imajo možnost naročanja dodatne/posebne prehrane, prilagojene 

potrebam športnikov 

 Športniki imajo možnost udeležbe na delavnicah (npr. psihološke priprave 

za športnike).  

 Vsako leto je v okviru obvezno-izbirnih vsebin zanje organiziran vsaj en 

športni tabor oz. enodnevna športna dejavnost (zimski športi, vodni športi, 

pohodništvo in kolesarstvo ipd.) 

 Takšne oblike dela zahtevajo dobro in usklajeno komunikacijo med dijaki 

in profesorji, predvsem je pomembna komunikacija z razredniki športnih 

oddelkov. Pri tem z rednimi strokovnimi posveti, po potrebi tudi z 

izrednimi delovnimi srečanji, sodelujeta pedagoški in športni koordinator. 

Dijaki športniki imajo, poleg razrednika, še pedagoškega in športnega 

koordinatorja. Pedagoški koordinator je pri nas kar razrednik in 

predstavlja vez med profesorji in dijaki športniki. 

Športni koordinator je pri nas učitelj športne vzgoje, ki usklajuje športne 

aktivnosti, treninge in ure športne vzgoje ter jih prilagaja, vse s sodelovanjem z 

vodstvi klubov in trenerji posameznih klubov. Športni koordinator vsakemu 

dijaku športniku omogoča optimalno delo, kar omogoča tudi dobro opremljena 

šolska telovadnica s šolskim fitnesom. 
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Na začetku vsakega šolskega leta se srečamo z vsemi trenerji, s katerimi 

sodelujemo celo šolsko leto, pomembna so tudi redna srečanja s starši, ki 

aktivno sodelujejo v procesu usklajevanja dela v šoli, na treningih in doma.  

Dijakom, ki so zaradi specifike športa odsotni dlje časa, omogočamo sklepanje 

posebnih pedagoških pogodb, s katerimi so določeni posebni pogoji dela, 

možnost opravljanja izpitov po predhodnem dogovoru, učenje na daljavo in 

druge sodobne oblike dela. Na osnovi bogatih izkušenj pri delu s športniki to delo 

vsako leto kritično ovrednotimo in ustrezno. 

Po končanem štiriletnem izobraževanju opravlja dijak splošno oz. poklicno 

maturo, kar mu omogoča vpis na univerzo oz. v visokošolsko izobraževanje, 

ekonomski tehnik pa ima poklic in gre lahko v zaposlitev.  

Priprava na maturo v 4. letniku poteka enako kot za vse ostale dijake. 

Trajanje izobraževanja je 4 leta. 

Pogoji za vključitev v program: uspešno končana osnovna šola ter izkazana 

športna kategorizacija. 

Za vpis v program učenec potrebuje potrdila: 

a) zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem 

preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika 

specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni 

zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat 

sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih,  

b) Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne 

športne panožne zveze (izpolni nacionalna panožna zveza), 

c) Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu in o športnih dosežkih ter 

ciljih oz. perspektivnosti...(izpolni klub), 

d) Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico in 

program treningov ter tekem. 
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