»Povej mi in bom pozabil.
Pokaži mi in si bom zapomnil.
Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.«
Kitajski pregovor

Vedno nove spremembe nam,
dijakom in učiteljem, ponujajo široko paleto znanj ter
širni horizont izkušenj.

Ime in priimek:
Naslov:
Razred:
Razrednik:

SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA
-

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)
POKLICNI TEČAJ (PT)

SSI (4 leta)
PT (1 leto)
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OPOOPO V
OPOMBA
NADALJEVANJE

SPI (3 leta)

PTI (2 leti)

NPI (2 leti)

SPI (3 leta)

VIŠJE- IN
VISOKOŠOLSKI
TER
UNIVERZITETNI
ŠTUDIJ

PTI (2 leti)

IZKAZNICA ŠOLE
SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA
Koroška ulica 11
2380 SLOVENJ GRADEC
Direktorica centra: mag. Gabrijela KOTNIK
Ravnatelj: Bernard KRESNIK, univ. dipl. ekon.
Pomočnik ravnatelja: Roman ZALOŽNIK, prof. zgod. in geo.
Poslovna sekretarka: Tatjana TOVŠAK, poslovna sekretarka
Poslovna sekretarka: Vesna KOZAR, poslovna sekretarka
Svetovalni delavki: Anita VOLER, univ. dipl. socialna delavka
Tadeja DIMC, univ. dipl. psih.
Računovodstvo: Lucija BERHTOLD
Petra Verhnjak, poslovna sekretarka
Monika HRIBERNIK, dipl. upravna organizatorka
Knjižnica: Veronika SUŠNIK, univ. dipl. inž. tekst. tehn.
Zuhra HORVAT, univ. dipl. novinarka
Vzdrževalca učne tehnologije: Luka URISK, mag. posl. inf.
Vojko ŠUŠTARŠIČ
Marcelj FURMAN
Hišnik: Danilo ZALOŽNIK
Ivan JANIŠ
Čistilke: Lucija JESENOVEC
Zdenka GRIL
Suzana URŠEJ
Natalija SVETINA
Irena HUSIĆ
Anica VOGRIN
Metka PEČOVNIK
Hasnija VELADŽIĆ
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TELEFONSKE ŠTEVILKE:
Tajništvo Slovenj Gradec: 02 88 46 501
Tajništvo Muta: 02 88 79 250
Zbornica Slovenj Gradec: 02 88 46 514
Zbornica Muta: 02 88 79 251
Svetovalna služba Slovenj Gradec: 02 88 46 512
Svetovalna služba Muta: 02 88 79 254
Računovodstvo: 02 88 46 505
Knjižnica na lokaciji Slovenj Gradec: 02 88 46 509
Knjižnica na lokaciji Muta: 02 88 79 258
Spletna stran: http://www.sc-sg.si/srednjasolasgmuta/
ELEKTRONSKA POŠTA: srednja.solasgmuta@sc-sg.si
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DRAGE DIJAKINJE, dragi DIJAKI, spoštovani starši!
V šolskem letu 2021/2022 na naši šoli izvajamo izobraževanje v dvanajstih
različnih programih. Dijaki zaključnih letnikov v srednjem strokovnem in
poklicno-tehniškem izobraževanju ter poklicnem tečaju bodo šolanje zaključili s
poklicno maturo, dijaki nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja pa z
zaključnim izpitom. Naš prvi cilj je kakovostno, odgovorno in vestno opravljati
vzgojno-izobraževalno delo. Zastavili smo si cilje na različnih strokovnih
področjih in vpeti v raznovrstne domače in mednarodne projekte stopamo skozi
novo obdobje šolskega dela. Na šoli bomo močno spodbujali tudi športne
aktivnosti, se udeleževali medšolskih, regijskih in državnih tekmovanj.
Glede na nastalo situacijo COVID-19 bomo morali naše šolsko delo prilagajati v
skladu s stanjem v državi.
Glede na to je Zavod za šolstvo pripravil več možnih modelov izobraževanja, ki
jih najdete na naslednji povezavi:
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Modeli%20in%20priporocila_2021_22/6/
Upoštevajoč navodila NIJZ-ja, pravila Šolskega centra, Šolska pravila Srednje
šole Slovenj Gradec in Muta in vseh ostalih pravil bomo uporabljali model
izobraževanja, ki ga bo predpisala država.
Veliko truda in energije bomo še naprej vlagali v informatizacijo in tako olajšali
delo dijakom, učiteljem in staršem. Še bolj bomo spodbujali uporabo spletne
učilnice za vse učitelje in dijake naše šole, preko katere bodo lahko dijaki dostopali
do različnih gradiv ter vaj za delo pri pouku, in e-redovalnice, preko katere bodo
imeli starši možnost vpogleda v ocene svojega otroka.
Svoje interese lahko dijaki uresničujejo preko SVETA STARŠEV in preko
Dijaške skupnosti. Še naprej bomo izvajali projekte povezovanja med različnimi
programi, ki se jih bomo lotili odgovorno in se trudili našim dijakom zagotoviti
strokovno ter celovito usposobljenost za življenje in delo. Predvsem pa si bomo
6

prizadevali, da bi se v naši sredini počutili varno in dobro. Vse navedeno bomo
seveda prilagajali v skladu z zdravstvenim stanjem v državi.
Dijakom želim v prihajajočem letu veliko delovne vneme in poštenosti. Vsem
skupaj (dijakom, staršem in zaposlenemu osebju naše šole) želim veliko osebnega
zadovoljstva v življenju ter pri svojem delu.

Ravnatelj
Bernard Kresnik
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SPLOŠNE INFORMACIJE
Svet staršev
Sestavljajo ga predstavniki staršev vsake razredne skupnosti. Svet staršev predlaga
nadstandardne programe, daje soglasje k predlogom ravnatelja o nadstandardnih
storitvah, mnenje o predlogu programa razvoja šole ter o letnem delovnem načrtu,
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava
pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika sveta
šole, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Predsednik Sveta staršev je Oskar Beliš, namestnik predsednika pa Tomaž Filip.
Komisija za kakovost srednje šole
Komisijo za kakovost šole imenuje Svet zavoda.
Naloge komisije za kakovost:
 ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojnoizobraževalnega dela na šoli;
 razvija kazalnike kakovosti, merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti;
 načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje ter zagotavljanje kakovosti na
šoli;
 skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela
na šoli;
 sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na
državni in mednarodni ravni ter z usposobljenimi institucijami …
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Komisija za varstvo pravic
Šola bo v skladu z 80. členom ZPSI za obdobje od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022
imenovala Komisijo za varstvo pravic dijakov oz. Pritožbeno komisijo, ki bo
imenovana na prvi pedagoški konferenci v mesecu septembru 2021.
Dijaška skupnost
Dijaška skupnost (DS) zastopa interese dijakov kot posameznikov in oddelčnih
skupnosti. Sooblikuje življenje mladih na šoli, povezuje se z okoljem, drugimi
šolami in ustanovami ter sodeluje pri upravljanju šole, razvoju šolskega utripa in
oblikovanju ter vzdrževanju šolskega reda. Predsedniki razredov tvorijo jedro DS
in med seboj izberejo predsednika. Najmanj enkrat mesečno se ravnatelj sestane z
dijaki, pogovorijo se o aktualnih temah in težavah dijakov, prisluhne predlogom,
idejam …
Predsednik/-ica dijaške skupnosti šole bo izvoljen/-a na prvem naslednjem
skupnem sestanku.
Pomembno vlogo igra tudi Dijaška organizacija Slovenije (DOS). Le-ta združuje
vse slovenske dijakinje in dijake ter zastopa njihove interese in se zavzema za
uresničevanje dobrih idej ter predlogov.
V tem šolskem letu poteka delo DS po naslednjem načrtu:
OKVIRNI NAČRT DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/22
 Novim dijakom bomo priskrbeli dijaške izkaznice, starejšim pa le nalepke
zanje.
 Udeleževali se bomo sestankov o novostih glede prehrane in sodelovali pri
organizaciji šolske malice.
 Skrbeli bomo za čisto okolico šole.
 Analizirali bomo učni uspeh posameznih razrednih skupnosti in ugotavljali
ter odpravljali morebitne vzroke neuspešnosti.
 Pregledali bomo šolska pravila in novosti šolskih pravilnikov.
 Organizirali bomo šolske prireditve.
 Zbirali bomo predloge izboljšav za kakovostnejše bivanje in počutje dijakov.
Vabljeni k sodelovanju tudi (še) naprej. Vaši raznobarvni kamenčki v
konstruktivnem sodelovanju oblikujejo mozaik šole v uigrano pisano celoto.
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Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom naše šole in tudi njihovim
staršem. Z dijaki s posebnimi potrebami pripravljamo individualizirane programe,
pogovorimo se o učnih in drugih težavah, pomagamo pa vam tudi pri izbiri
nadaljnjega šolanja ter pri vpisu na fakultete, visokošolske programe in višje šole.
Izvajamo tudi vpis v prve letnike, formiramo oddelke in svetujemo pri
preusmeritvah v druge programe in šole.
Svetovalni delavki: Anita Voler in Tadeja Dimc
Šolska knjižnica
Šolska knjižnica Srednje šole Slovenj Gradec in Muta deluje na obeh lokacijah v
Slovenj Gradcu in na Muti. Namenjena je dijakom Srednje šole Slovenj Gradec in
Muta, študentom Višje strokovne šole, profesorjem, vsem uporabnikom šol
Šolskega centra Slovenj Gradec ter občanom, ki se izobražujejo ob delu.
Uporabnikom so na voljo knjižnično gradivo, periodika, računalniki z dostopom
do interneta ter tiskalnik. Uporabniki so dolžni dosledno upoštevati navodila
knjižničark za delo v šolski knjižnici in pravila lepega vedenja. V primeru izgube
ali uničenja gradiva je le-to potrebno nadomestiti z novim.
Knjižnica je za uporabnike na obeh lokacijah dostopna v času uradnih ur. Podatke
o uradnih urah v Slovenj Gradcu in na Muti najdete na spletni strani šole:
http://www.sssgm.sc-sg.si/index.php/predstavitev-sole/knjiznica
Članstvo je brezplačno. Vsak dijak ob vpisu na Šolski center Slovenj Gradec
avtomatsko postane član šolske knjižnice in prejme člansko izkaznico.
Leta 2008 je Šolski center Slovenj Gradec postal polnopravni član sistema
COBISS/OPAC. To pomeni, da lahko dijaki v Virtualni knjižnici Slovenije, ki se
imenuje COBISS+, poiščejo željeno gradivo kar na daljavo. Kako pridemo do
COBISS+? V internetni brskalnik vtipkajte COBISS+, nato pa kliknite na spletno
stran https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search.
Eden od naših osrednjih ciljev je izobraževanje vseh uporabnikov za iskanje v
sistemu COBISS+ ter pomoč pri izbiri gradiva v vseh knjižnicah. Katalog
COBISS+ je nepogrešljiv in nujen pripomoček za hitrejše iskanje gradiva ter za
učinkovitejše delo v knjižnicah. Obstaja tudi mobilna aplikacija mCOBISS za
pametne telefone in tablice.
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Učbeniški sklad
V sklopu šolske knjižnice deluje tudi učbeniški sklad. Skrbnica učbeniškega
sklada na šoli je šolska knjižničarka. Dijaki si lahko izposodijo samo celoten
komplet učbenikov, ki jih potrebujejo pri pouku.
V šolskem letu 2021/22 je izposoja učbeniškega kompleta brezplačna. Dijaki
prevzamejo učbenike prvi dan pouka v šolski knjižnici, kamor jih ob koncu
šolskega leta tudi vrnejo. Kdor jih želi obdržati za popravni izpit, se mora
predhodno dogovoriti s knjižničarko. Dijaki zaključnih letnikov morajo učbenike
vrniti do podelitve maturitetnih spričeval.
Če dijak ob koncu šolskega leta ne vrne učbenika ali je le-ta uničen, mora
poravnati odškodnino. Učbenike, ki niso v katalogu, in delovne zvezke si morajo
dijaki priskrbeti sami. Seznami učbenikov, ki jih dijaki dobijo v šoli, in seznami
delovnih zvezkov so objavljeni na spletni strani šole.

Knjižničarki: Zuhra Horvat in Veronika Sušnik
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Urejanje administrativnih zadev
Poslovna sekretarka: Tatjana Tovšak
Poslovna sekretarka: Vesna Kozar
Uradne ure in delovni čas najdete na spletni strani šole:

http://www.sc-sg.net/srednjasolasgmuta
Telefon: 02 88 46 501, 02 88 46 500 (Slovenj Gradec); 02 88 79 250 (Muta)

E-pošta: srednja.solasgmuta@sc-sg.si

ORGANIZACIJA POUKA IN DELA NA ŠOLI
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ŠT.

PROGRAM

KRAJ IZVAJANJA

1.

Slovenj Gradec

2.

OBDELOVALEC LESA
GASTRONOMSKE IN
HOTELSKE STORITVE

3.

MIZAR

Slovenj Gradec

4.

TRGOVEC

Slovenj Gradec

5.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Slovenj Gradec

6.

GASTRONOMIJA (PTI)

Slovenj Gradec

7.

LESARSKI TEHNIK (PTI)

Slovenj Gradec

8.

EKONOMSKI TEHNIK

Slovenj Gradec

9.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Slovenj Gradec

10.

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

Muta

11.

PREDŠOLSKA VZGOJA

Muta

12.

PREDŠOLSKA VZGOJA
(POKLICNI TEČAJ)

Muta

Slovenj Gradec

DELAVCI ŠOLE
Strokovni delavci šole
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

UČITELJ

Predmeti/moduli
laborantka
GEO, strokovni moduli
strokovni moduli LES
SLO, strokovni modul
strokovni moduli
MAT, strokovni modul
svetovalna služba
ŠV
NE, strokovni moduli
MAT in FIZ
ŠV

17.

Banfro, Vanja
Bertoncelj, Vanda, prof.
Bevcl,
4 Irenja, univ. dipl. inž. les.
Breznik,
5
Andreja, prof.
Brunčko,
7
Jože, prof.
Camlek,
9
Aleksander, univ. dipl. mat.
Dimc,
1 Tadeja, univ. dipl. psih.
Dretnik,
1
Marinka, prof.
Es Podpečan, Tomana, prof.
Ferk, Sonja, prof.
Fužir, Natalija, prof.
Gašperšič Vodopija, Barbara, univ.
1
dipl. inž. živ. teh.
Globovnik,
1
Janez, univ. dipl. ekon.
Gorišek,
1
Mateja, univ. dipl. ekon.
Gradišnik,
1
Renata, prof.
Grudnik,
1
Karmen, univ. dipl. ekon.
Hergold, Peter, prof.
2

18.

Helbl,
2 Alenka, prof.

19.

Hudrap,
2
Simona, prof.

20.
21.
22.
23.
24.

Jaušovec,
2
Verica, prof.
Jeznik,
2 Olga, univ. dipl. ekon.
Jurhar, Sabina, prof.
mag.
2 Ketiš, Karmen
Klančnik Petra, prof.

25.

Klobčar,
2
Andrej, prof.

26.
27.

mag. Kolar, Jasna
Komprej,
2
Berta, prof.

28.

Likar,
3 Bogomir, prof.

12.
13.
14.
15.
16.

13

strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
MAT, strokovni modul
strokovni moduli
UME, strokovni
moduli
SLO, strokovni moduli
BIO, KEM, strokovni
moduli
SLO, strokovni modul
strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
MAT
DRU, ZGO, strokovni
moduli
ZDV
strokovni moduli
ZGO, DRU, SOC,
strokovni moduli

Govorilne
ure

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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Vanja, Lužnic, univ. dipl. ekon.
mag. Meža, Damijana
3

strokovni moduli
KEM, NAR, strokovni
moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
SLO, strokovni modul
strokovni moduli
BIO, strokovni moduli
ANG

Najrajter,
3
Dora, univ. dipl. prav.
Ovčjak, Jožica, univ. dipl. ekon.
Otto,
3 Andrej
Osojnik,
3
Nataša, prof.
Pajer,
3 Boris
Pajtler,
3
Erika, prof.
Pečnik, Aleksandra, prof.
Planšak, Suzana, univ. dipl. inž. živ.
strokovni moduli
teh.
Pirnat,
3 Štefan
strokovni moduli
MAT, strokovni
Preglav
4
Verdinek, Andreja, prof.
moduli
Repas, Boštjan. prof.
ŠV
Rapuc,
4 Alenka, prof.
PSI, strokovni moduli
Recko,
4 Alenka, prof.
ŠV, strokovni modul
Robnik, Stanislav, dipl. inž. les.
strokovni moduli
Robnik,
4
Vesna, prof.
strokovni moduli
Rogina,
4
Almira, prof.
strokovni moduli
Samec Sekereš, Jelka Helena, univ.
NE, strokovni moduli
dipl. nem., prof.
Smolčnik, Tomaž, univ. dipl. org.
strokovni moduli
Sovinc,
4
Darja, univ. dipl. ekon.
strokovni moduli
dr.4Sterže, Jana
strokovni moduli
UME, strokovni
Straunik,
5
Petra, prof.
moduli
Strmčnik,
5
Milan
strokovni moduli
Sušnik, Veronika, univ. dipl. inž.
strokovni moduli,
5
tekst. tehn.
knjižnica, ID
Šavc,
5 Dragomira
strokovni moduli
Škodnik,
5
Milena, univ. dipl. inž. les. strokovni moduli
Špegelj,
5
Nataša, prof.
ANG, NE
Šoster,
5 Tomaž, prof.
ANG
mag.
5 Štraser, Matjaž
strokovni moduli
Tajnik, Hedvika
strokovni moduli
Temniker, Boštjan, univ. dipl. inž.
strokovni moduli
arh.

61.
62.
63.
64.

Uranc,
.
Nataša, prof.
Uršnik,
6
Janko, prof.
Voler, Anita, univ. dipl. soc. del.
Vošner, Kristina, univ. dipl. mat.

65.

Založnik,
6
Roman, prof.

66.
67.

Žigart,
6 Janja, prof.
Živič,
6 Roman, prof.
Žlebnik, Nevenka, univ. dipl. inž.
6
elek.

68.

ANG
ITA
svetovalna služba
MAT
ZGO, GEO, strokovni
modul
NEM, strokovni modul
ANG
INF, strokovni moduli

Spremljevalki gibalno oviranih dijakinj: Barbara Rošer in Ana Kavnik.
Vsi zaposleni imajo elektronski naslov po sistemu:
ime.priimek@sc-sg.si (v imenih in priimkih ni šumnikov)

Razredniki
ŠT.

RAZ.

PROGRAM

RAZREDNIK

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

OL1
OL2
M1
M2
M3
GH1

Stanislav Robnik
Stanislav Robnik
Irenja Bevcl
Alenka Recko
Nataša Osojnik
Sonja Ferk

7.

GH2

8.

GH3

9. T1
10. T2
11. T3

OBDELOVALEC LESA
OBDELOVALEC LESA
MIZAR
MIZAR
MIZAR
GASTRONOMSKE IN
HOTELSKE STORITVE
GASTRONOMSKE IN
HOTELSKE STORITVE
GASTRONOMSKE IN
HOTELSKE STORITVE
TRGOVEC
TRGOVEC
TRGOVEC

12. LT1
13. LT2
14. ET1

LESARSKI TEHNIK (PTI)
LESARSKI TEHNIK (PTI)
EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Andrej Klobčar
Nataša Uranc
Andrej Klobčar
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Damijana Meža
Suzana Planšak
Sonja Ferk
Damijana Meža
Simona Hudrap

15. ET2
16. GT1
17. GT2

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
GASTRONOMIJA (PTI)
GASTRONOMIJA (PTI)

Nataša Uranc
Andrej Klobčar
Nataša Uranc

18. GTT1

GASTRONOMIJA IN
TURIZEM
GASTRONOMIJA IN
TURIZEM
GASTRONOMIJA IN
TURIZEM
GASTRONOMIJA IN
TURIZEM
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA
PREDŠOLSKA VZGOJA
OKOLJEVARSTVENI
TEHNIK
OKOLJEVARSTVENI
TEHNIK
OKOLJEVARSTVENI
TEHNIK
OKOLJEVARSTVENI
TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA

Janja Žigart

19. GTT2
20. GTT3
21. GTT4
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

E1
E2
E3
E4
PV1
PV2
PV3
PV4
OT1

31. OT2
32. OT3
33. OT4
34. PVPT1
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Verica Jaušovec
Mateja Gorišek
Roman Živič
Darja Sovinc
Verica Jaušovec
Alenka Helbl
Roman Živič
Andreja Preglav Verdinek
Berta Komprej
Petra Straunik
Andreja Breznik
Marinka Dretnik
Jana Sterže
Nataša Špegelj
Jelka Helena Samec Sekereš
Veronika Sušnik

ŠOLSKI KOLEDAR 2021/2022
Šola v LDN določi podrobnejše roke za izpite v skladu s šolskim in z maturitetnim
koledarjem ter navodili ministra.
DAN
SRE
SRE
NED
PON
PONPON
SRE
TOR
PET

DATUM
1. 9. 2021
15. 9. 2021
31. 10. 2021
1. 11. 2021
25. 10. 2021 –
1. 11. 2021
3. 11. 2021
23. 11. 2021
24. 12. 2021

SOB
NED
PONPET
SOB
PET
SRE
TORTOR
TOR
ČET

25. 12. 2021
26. 12. 2021
27. 12. 2021 −
31. 12. 2021
1. 1. 2022
14. 1. 2022
19. 1. 2022
1. 2. 2022 −
1. 3. 2022
1. 2. 2022
3. 2. 2022

PON

7. 2. 2022

TOR

8. 2. 2022

PET
SOB
PONPET
SRE
PON

11. 2. 2022
12. 2. 2022
28. 2. 2022 −
4. 3. 2022
9. 3. 2022
7 3. 2022

SRE
PON
SRE
ČETPET

6. 4. 2022
18. 4. 2022
27. 4. 2022
28. 4. 2022 –
2. 5. 2022
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BESEDILO
ZAČETEK POUKA
VRNITEV PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
JESENSKE POČITNICE
SKUPNE GOVORILNE URE
DAN RUDOLFA MAISTRA
POUK, PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZAKLJUČEK PRVEGA OCENJEVALNEGA OBDOBJA
SKUPNE GOVORILNE URE
ZIMSKI IZPITNI ROK
ZAČETEK POKLICNE MATURE V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU
ZAČETEK OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA V ZIMSKEM
ROKU
POUK IN PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM
PRAZNIKOM
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
INFORMATIVNI DAN
INFORMATIVNI DAN
ZIMSKE POČITNICE
SKUPNE GOVORILNE URE
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI
MATURI
SKUPNE GOVORILNE URE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE

PET

20. 5. 2022

PON
TORPET
TORPET
ČET

23. 5. 2022
24. 5. 2022 −
27. 5. 2022
24. 5. 2022 −
27. 5. 2022
26. 5. 2022

SOB

28. 5. 2022

PON

6. 6. 2022

SRE
PON
ČET
PET

8. 6. 2022
13. 6. 2022
23. 6. 2022
24. 6. 2022

SOB

25. 6. 2022

TOR
PONSRE
SRE

28. 6. 2022
27. 6. 2022 −
31. 8. 2022
6. 7. 2022

TOR
SRE

16. 8. 2022
24. 8. 2022

TOR

23. 8. 2022

PET

9. 9. 2022
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ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA
ZAKLJUČNE LETNIKE
RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
PRIPRAVA NA SM, PM IN ZI
IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE (zaključni letnik)
ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V
POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU (ZAKLJUČNI LETNIK)
ZAČETEK POKLICNE MATURE V SPOMLADANSKEM
IZPITNEM ROKU
ZAČETEK OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA V
SPOMLADANSKEM ROKU
DAN PRIMOŽA TRUBARJA
ZAČETEK OBDOBJA USTNIH IZPITOV NA POKLICNI MATURI
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVAL. OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE
ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE, RAZDELITEV
SPRIČEVAL IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI
DAN DRŽAVNOSTI
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA
POLETNE POČITNICE
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI
MATURI, SVEČANA PODELITEV SPRIČEVAL POKLICNE
MATURE
ZAČETEK JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA
ZAČETEK POKLICNE MATURE V JESENSKEM IZPITNEM
ROKU
ZAČETEK OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA V
JESENSKEM ROKU
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI POKLICNI
MATURI

KOLEDAR POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA
Okvirni koledar poklicne mature
Zimski izpitni rok

DATUM
1. februar 2022
7. marec 2022

DEJAVNOSTI
začetek poklicne mature
seznanitev kandidatov z uspehom pri
poklicni maturi

Spomladanski izpitni rok
DATUM
28. maj 2022
6. julij 2022

DEJAVNOSTI
začetek poklicne mature
seznanitev kandidatov z uspehom pri
poklicni maturi,
svečana podelitev spričeval poklicne
mature

Jesenski izpitni rok
DATUM
24. avgust 2022
9. september 2022

DEJAVNOSTI
začetek poklicne mature
seznanitev kandidatov z uspehom pri
poklicni maturi

Opombe:
V skladu s 30. členom Zakona o maturi (ZMat – UPB1, Ur. l. RS, št. 1/07) datume
pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov določi Državna komisija za poklicno
maturo v rokih, določenih s šolskim koledarjem. Podrobnejšo razporeditev ustnih
izpitov in praktičnega dela izpita določi Šolska maturitetna komisija. Izpiti so
lahko tudi ob sobotah.
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Okvirni koledar zaključnega izpita

Dan

Datum

Aktivnost

četrtek

3. februar 2022

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

ponedeljek

6. junij 2022

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

torek

23. avgust 2022

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

IZPITNI ROK

DATUM

zimski

3. 2. 2022 – 11. 2. 2022

spomladanski

6. 6. 2022 – 20. 6. 2022

jesenski

23. 8. 2022 – 31. 8. 2022

OPOMBA:
Datume za preostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z
uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v šolskem koledarju.

20

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
Program EKONOMSKI TEHNIK
razred termin
E2
7. 6. 2022 do 20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)
E3
6. 6. 2022 do 17. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)

št. oprav. ur
76 ur
76 ur

Program EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
razred termin
št. oprav. ur
ET1
od 7. 6. 2022 do 20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna) 76 ur
Program TRGOVEC
razred termin
T1
13. 5. 2022 do 23. 6. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)
T2
17. 1. 2022 do 7. 3. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)*
T3
1. 9. 2021 do 1. 12. 2021 (60 dni prakse/12 tednov)
Program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
razred termin
GH1
13. 5. 2022 do 23. 6. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)
GH2
17. 1. 2022 do 7. 3. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)*
GH3
1. 9. 2021 do 12. 1. 2022 (75 dni prakse/17 tednov)
Program GASTRONOMIJA (PTI)
razred termin
GT1
7. 6. 2022 do 20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)
Program GASTRONOMIJA IN TURIZEM
razred termin
GTT2 7. 6. 2022 do 20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)
GTT3 16. 5. 2022 do 17. 6. 2022 (25 dni/5 tednov)

št. oprav. ur
228 ur
228 ur
456 ur

št. oprav. ur
228 ur
228 ur
646 ur

št. oprav. ur
76 ur

št. oprav. ur
76 ur
152 ur

Organizatorka praktičnega usposabljanja z delom za programe ekonomski tehnik,
trgovec in gastronomsko turistične programe je Vanja Lužnic, univ. dipl. ekon..
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Program MIZAR
razred termin
M1
13. 5. 2022 do 23. 6. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)
M2
17. 1. 2022 do 7. 3. 2022 (30 dni prakse/6 tednov)*
M3
1. 9. 2021 do 1. 12. 2021 (60 dni prakse/12 tednov)

št. oprav. ur
228 ur
228 ur
456 ur

Program LESARSKI TEHNIK (PTI)
razred termin
LT1
7. 6. 2022 do 20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)

št. oprav. ur
76 ur

Organizatorja praktičnega usposabljanja z delom za lesarski program sta Milena
Škodnik, univ. dipl. inž. les., in Stanislav Robnik, univ. dipl. inž. les.
Program OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
razred termin
OT2
20. 5. 2022 do 16. 6. 2022 (20 dni prakse/4 tedne)
OT3
29. 3. 2022 do 26. 4. 2022 (20 dni prakse/4 tedne)

št. oprav. ur
152 ur
152 ur

Organizatorka praktičnega usposabljanja v programu okoljevarstveni tehnik je dr.
Jana Sterže.
Program PREDŠOLSKA VZGOJA
razred termin
PV2
7. 6. 2022 do 20. 6. 2022 (10 dni prakse/2 tedna)
PV3
2. 11. 2021 do 29. 11. 2021 (20 dni prakse/4 tedne)
PV4
7. 3. 2022 do 1. 4. 2022 (20 dni prakse/4 tedne)

št. oprav. ur
76 ur
152 ur
152 ur

Program PREDŠOLSKA VZGOJA – POKLICNI TEČAJ
razred termin
št. oprav. ur
PVPT 2. 11. – 29. 11. 2021 in 7. 3. – 1. 4. 2022 (40 dni/8 304 ure
tednov)
Organizatorka praktičnega usposabljanja v programu predšolska vzgoja je Andreja
Breznik, prof..
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SODELOVANJE S STARŠI
Govorilne ure
Za doseganje zastavljenih ciljev je zelo pomembno
sodelovanje s starši. Šola sodeluje s starši preko
razrednikov, svetovalne službe in Sveta staršev.
Razredniki sodelujejo s starši:
 na govorilnih urah in
 roditeljskih sestankih.
Govorilne ure so omogočene v dopoldanskem času in popoldan (v dogovoru z
učiteljem – v letošnjem šolskem letu na daljavo preko video povezav).

Roditeljski sestanki
Roditeljske sestanke organizirajo razredniki vsaj
dvakrat letno (v začetku šolskega leta in po
zaključku prvega ocenjevalnega obdobja). Prve
roditeljske sestanke skličejo učitelji v mesecu
septembru, kjer starše seznanijo z aktualnostmi.

DEJAVNOSTI MED POUKOM IN OB NJEM
Rekreacija dijakov
Rekreacija za dijake Srednje šole Slovenj Gradec in Muta bo na Koroški ulici 11
v Slovenj Gradcu dvakrat tedensko v telovadnici. O dnevih in urah rekreacije bodo
dijaki obveščeni do konca septembra 2021.
Aktiv športnih pedagogov
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CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti (tretja ura športne vzgoje)
Tretja ura športne vzgoje je za dijake Srednje šole Slovenj Gradec in Muta sestavni
del predmetnika programov in se izvaja (če ni v urniku) tudi v popoldanskem času,
po pouku ali med vikendom.
Ker ni možno napovedati, ali bodo epidemiološke razmere v prihodnje dovoljevale
izvajanje pouka v šolah oz. v domovih CŠOD, bomo učitelji športne vzgoje dijake
o izvajanju tretje ure športne vzgoje pravočasno obvestili.
Aktiv športnih pedagogov

Interesne dejavnosti – ID
Šola razvija sposobnosti dijakov tudi z organiziranimi interesnimi dejavnostmi, ki
so sestavni del predmetnika, obseg in vsebina pa sta določena z letnim delovnim
načrtom šole. Udeležba na interesnih dejavnostih je obvezna za vsakega dijaka,
saj so v celoti opravljene interesne dejavnosti pogoj za vpis v višji letnik oz. za
zaključek izobraževanja.
Koordinatorka ID: Veronika Sušnik
ID – vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka
Prizadevamo si, da bi dijaki poleg
pridobljenih
predpisanih
znanj
sodelovali še v drugih aktivnostih, ki
bogatijo njihovo znanje in izkušnje ter
krepijo
njihovo
samozavest
in
samopodobo. V teh aktivnostih se dijaki
lahko izkažejo tudi na številnih
področjih, za katere ni dovolj priložnosti
pri rednih šolskih urah. Dijaki lahko v
okviru ID izbirajo med več različnimi dejavnostmi.
Koordinatorka ID: Veronika Sušnik
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PROJEKTI
Seznam predlaganih skupnih projektov, prireditev in dejavnosti, v katere se bodo
vključevala vsa programska področja šole v šolskem letu 2021/22:
NASLOV
PROJEKTA/PRIREDI
TVE/DEJAVNOSTI
Promocija šole

1.

2.

3.

Mirovniški
festival 2021

Predavanje o
škodljivosti
uporabe
prepovedanih
cigaret, drog,
alkohola in
pirotehničnih
sredstev ter
internetna
zasvojenost
4. Novoletna
prireditev

5. Prireditev ob
kulturnem prazniku
6.
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Športni dnevi

KRATKA VSEBINA

ČAS
IZVEDBE

NOSILEC

* predstavitev šole osmo- in
devetošolcem ter staršem v
dopoldanskem in popoldanskem
času na osnovnih šolah in na
poklicnih tržnicah
* predstavitev programov v obliki
delavnic na osnovnih šolah in na
naši šoli
* sodelovanje na Mirovniškem
festivalu ob dnevu OZN v Slovenj
Gradcu
* predavanje bo potekalo 1–2
šolski uri po razredih na obeh
lokacijah

od
septembra
2021 do
junija 2022

vodstvo šole,
programska
področja

september
2021

aktiv
družboslovja

2021/2022

Policijska
postaja Celje,
Zdravstveni
dom Slovenj
Gradec,
svetovalni
delavki

* kulturna prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti

december
2021

* kulturna prireditev ob kulturnem
prazniku 8. februarja

februar
2022

dva člana iz
aktiva DRU
in en član iz
aktiva SLO
aktiv
slovenistov

* trije športni dnevi

jesenski,
zimski,
spomlad.

aktiv športnih
pedagogov

* zaključni letniki na obeh
lokacijah

maj 2022

* ob udeležbi vseh zaključnih
letnikov (NPI, SPI in SSI)

2022

Teden
vseživljenjskega
učenja
10. Proslava ob
dnevu
državnosti

* predstavitev šole z dvema
stojnicama v starem mestnem
jedru Slovenj Gradca
* proslava s kulturnim programom
in podelitev priznanj

maj 2022

11. Svečana
podelitev
spričeval
poklicne mature
in zaključnega
izpita
12. Maturantska
ekskurzija

* podelitev s kulturnim
programom in podelitev priznanj

julij 2022

* zaključni razredi

2021/2022

razredniki
zaključnih
letnikov

13. Projekt
Ekošola –
sodelujejo
dijaki obeh
lokacij

* izvedene številne ekološke
aktivnosti po programskih
področjih (delavnice, ekokviz,
natečaji, predavanja, razstave,
naravoslovni dnevi, ločeno
zbiranje odpadkov …)
* naslov projektov: Energija je
prihodnost sveta; Turizem,
inovacija in trajnost in Geocad geometrija oblikovanja z
računalniško pomočjo.
* omogočajo implementacijo
inovativne pedagogike 1:1, pri
katerih učni procesi poudarjajo,
kako lahko mobilne naprave

2021/2022

aktiv
naravoslovja

2021/2022

Tomaž
Šoster

2017/2022

Tomaž
Smolčnik

7.

8.

Predaja ključa

Maturantski
ples in valeta

9.

14. Projekt
Erasmus+
šolska
partnerstva
15. Projekt
inovativna
učna okolja,
podprta z
IKT
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junij 2022

zaključni
letniki in
Dijaška
skupnost
razredniki
zaključnih
letnikov
aktiv tujih
jezikov
dva člana iz
aktiva DRU
in en član iz
aktiva SLO
aktiv
slovenistov

16. Tekmovanja

uporabljamo v podporo mnogim
različnim strategijam
* aktivno sodelovanje dijakov z
mentorji tekmovanj

2021/2022

mentorji

Pripravil: Roman Založnik
Mednarodno sodelovanje
Naša šola se redno vključuje v mednarodne projekte v programu Vseživljenjsko
učenje v okviru Javnega zavoda Centra Republike Slovenija za mobilnost in v
evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
V tem šolskem letu bomo sodelovali v več mednarodnih projektih Erasmus+
šolska partnerstva, in sicer Energija je prihodnost sveta; Turizem, inovacija in
trajnost in Geocad - geometrija oblikovanja z računalniško pomočjo.
.

Vodja tima za mednarodne projekte: Tomaž Šoster
Praksa v tujini Erasmus+ 2021/2022
Na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta se po najboljših močeh trudimo dijakom
podati znanja, ki jih bodo s pridom uporabili pri svojem delu in v življenju. V ta
namen se vključujemo tudi v različne evropske projekte, saj se zavedamo, da je
poleg delovnih spretnosti vedno pomembnejše tudi znanje tujih jezikov, pa seveda
sposobnost komunikacije, odgovornost in samostojnost v poslovnem svetu. Od
leta 2014 je naša šola sodelovala v projektu Erasmus+ v konzorciju s Srednjo
ekonomsko šolo Celje. Zaradi epidemije (COVID-19) projekt Erasmus+ v sklopu
Konzorcija ekonomskih šol, ki ga koordinira Ekonomska šola Celje, še vedno ni
končan, upamo pa, da se bodo epidemiološke razmere toliko izboljšale, da bodo
naši dijaki lahko izpopolnjevali znanje jezika in pridobivali delovne izkušnje v
tujini.
V novem programskem obdobju Erasmus+ 2021-2027 je naša šola stopila na
samostojno pot, ker si želimo, da naši dijaki in osebje še naprej pridobivamo nove
izkušnje in znanja.
Koordinatorka prakse v tujini Erasmus+: Jožica Ovčjak
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Projekt Ekošola
Naša šola v projektu Ekošola sodeluje že vrsto let. Tudi v šolskem letu 2021/22
vas vabimo k sodelovanju. Vključite se lahko v različne projekte in na ta način
pomagate ohranjati rastlinske in živalske vrste in s svojimi prispevki pripomorete
k trajnostnemu ravnanju z naravnimi viri. S svojimi prispevki (esej, fotografija,
videoposnetek) lahko postanete mladi poročevalci za okolje. Sodelujte in tekmujte
v Ekokvizu . Naučite se več o podnebnih spremembah in njihovih posledicah in
merite ogljični odtis šole, domačega gospodinjstva … Raziskujte in se izobražujte
o krožnem gospodarstvu, spoznajte življenjski krog različnih materialov. Pridobite
več znanja o gozdovih, zdravi hrani ... Na Muti urejate šolski ekovrt in še …
Seveda je možnosti mnogo, zato vas vabimo, da sodelujete s svojimi idejami.
Naredimo majhne korake v pravo smer. Majhni koraki, velik učinek za čistejši
svet (Glenn Murphy)
Koordinatorici: mag. Damijana Meža, Sabina Jurhar
DEJAVNOSTI V PROGRAMU GOSTINSTVA V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Dijaki gostinske usmeritve boste v šolskem letu 2021/22 sodelovali v aktivnostih
v okviru pouka in v okviru prostih izbirnih vsebin (pestra izbira vsebin po
katalogu, objavljenem na spletni strani šole).
V programu gastronomske in hotelske storitve (SPI) se boste v 1. letniku že v
septembru podali na ogled gostinskega obrata, kjer boste spoznali prostore kuhinje
in strežbe. Skupaj z dijaki 2. letnika turistične usmeritve boste obiskali pivovarno
v Laškem in si ogledali staro mestno jedro Celja ter zgodovinsko razstavo Mesto
pod mestom.
Dijaki GH2 boste pokazali svoje ideje v samostojnem projektu spomladi 2022,
kjer boste pridobili ocene pri različnih vsebinah splošnih predmetov in v
strokovnih modulih. Na zaključno predstavitev projekta in pogostitev boste
povabili tudi svoje starše.
Tretji letnik GH bo skupaj z dijaki turistične usmeritve obiskal proizvodni obrat
Pivovarne Union in Narodno galerijo v Ljubljani ter si ogledal še znamenitosti
našega glavnega mesta. V isti zasedbi se boste dijaki družili tudi na spomladanski
ekskurziji v Pomurje, kjer boste ob samostojnem vodenju dijakov turistične
usmeritve spoznali naša kvalitetna vina na strokovno vodeni degustaciji v vinski
kleti v Gornji Radgoni.
Dijaki pri projektih in pri medpredmetnem povezovanju pridobivate predvsem
podjetniške kompetence in se uvajate v medprogamsko timsko delo.
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Preizkusili se boste lahko tudi na različnih tekmovanjih. Državno tekmovanje
dijakov srednjih gostinskih in turističnih šol na Gostinsko turističnem zboru, kjer
poteka tekmovanje v kuharstvu in strežbi, bo v mesecu oktobru 2021 v Postojni.
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (šolsko - 15. oktober 2021, državno november 2021) je tekmovanje z največjo udeležbo na naši šoli, namenjeno
dijakom vseh usmeritev. Udeležite pa se lahko tudi drugih tekmovanj v znanju pri
splošnih predmetih (matematika, slovenščina, tuji jeziki …).

Zaključni izpit 2021, GH3, in poklicna matura 2021, GT2, maj 2021

Veliko projektov bo tudi medijsko podprtih, zato se boste lahko preizkusili tudi
pred kamerami. Poročila o dogodkih boste predstavili na spletni strani šole, v
promocijskih oddajah na TV in v lokalnem tisku. Seveda pa ne bo manjkalo
zabavnih in razvedrilnih dogodkov (pustno rajanje, novoletna zabava) ter poučnih
vsebin (ogled čistilne naprave, filmske predstave, predavanja, proslave).
Poleg rednega pouka pa boste dijaki vseh letnikov gostinstva pridobivali
neprecenljive praktične izkušnje pri pripravi samostojnih pogostitev v šoli in izven
šole v lokalnem okolju. Poleg prakse v domačih podjetjih se lahko udeležite tudi
prakse v tujini in sodelujete v projektu Erasmus+.
Zaključne letnike (PTI) v začetku leta 2022 čaka tudi zaključni oz. maturantski
ples. Zaključek izobraževanja (poklicna matura, zaključni izpit) je izredno
slovesen dogodek, ko ob pogostitvi povabljenim gostom (profesorji, starši …) v
okviru 4. izpitne enote (PTI) oz. izdelka z zagovorom (SPI) pokažete, kaj ste se
naučili v času šolanja.
Vse to in še več vas čaka v tem šolskem letu. Izvedba načrtovanih aktivnosti pa
je seveda tudi odvisna od epidemiološke slike v Sloveniji.
Vodja PUZ-a za področje gostinstva: Barbara Gašperšič Vodopija
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DEJAVNOSTI V PROGRAMU LESARSTVA V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Projekti:
Las projekt
Skupaj s podjetjem Cemprin, d. o. o., Obrtno zbornico in Občino Mislinja smo se
prijavili na temo TP1, A1 Ukrep spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za
dodajanje vrednosti trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu
gospodarstvu.
V sodelovanju z drugimi programskimi področji bomo izvedli naslednje
projekte:
 medpredmetne povezave: povezovanje strokovnih vsebin in splošnoizobraževalnih predmetov (akcijski načrti učiteljev).
Ostale aktivnosti:
 organizacija in izvedba tehničnih dni za učence osnovnih šol,
 promocija poklica,
 organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij (v okviru strokovnih modulov ali
kot interesne dejavnosti),
 sodelovanje na razstavah, ki promovirajo rabo lesa,
 udeležba na tekmovanju Euroskills in Sloveniaskills,
 organizacija Lesarijade (državno tekmovanje).

Vodja PUZ-a za področje lesarstva: Stanislav Robnik
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DEJAVNOSTI V PROGRAMU OKOLJEVARSTVENI TEHNIK V
ŠOLSKEM LETU 2021/22
OT1

OT2

OT3

OT4

VAO, ekskurzija: ekoremediacijski poligon, permakultura Modraže,
CČN MB, junij 2022, VAO, pouk na kmetiji Sivčnik, maj 2022, modul
VAO, celoletne terenske vaje v okolici šole, Vuzenica; SLO Cankarjevo tekmovanje, ekoznačka, obisk knjižnice, ekskurzija Po
poteh slovenskih pisateljev in pesnikov; ŠVZ - aktivnosti izven šole;
MAT- čajanka; ANG- mednarodni projekt; ostalo - Ekokviz, šolski
ekovrt
SLO - Cankarjevo tekmovanje; UME – Koroška galerija; MAO celoletne laboratorijske vaje, obisk Fakultete za tehnologijo polimerov,
Ekskurzija VE Erico; ŠVZ - aktivnosti izven šole; ostalo - ekoznačka,
Ekokviz, šolski ekovrt, dvodnevna ekskurzija v Ökopark Hartberg,
junij 2022
ETO - pouk v konjušnici, maj 2022; SLO - Cankarjevo tekmovanje,
ekoznačka; ODP, PTV – celoletne terenske vaje, ogled ekokapelice,
ekskurzija CČN SG, Kocerod; PTV - celoletne laboratorijske vaje o
lastnostih vode, projekt Food revolution, šolski ekovrt; ŠVZ - aktivnosti
izven šole; ostalo – Ekokviz, dvodnevna ekskurzija v Ökopark
Hartberg, junij 2022
SLO - Cankarjevo tekmovanje, ekoznačka; PRO – celoletne terenske
vaje, obisk Omorike, obisk občine Muta, posaditev drevesa, šolski
ekovrt; ŠVZ - aktivnosti izven šole; ostalo - Ekokviz

Vodja PUZ-a za okoljevarstvo: dr. Jana Sterže
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DEJAVNOSTI V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA V ŠOLSKEM
LETU 2021/22
Poklic, za katerega se izobražujemo, je izjemno zahteven in odgovoren, a hkrati
tudi lep, zato poleg pouka in praktičnega izobraževanja v vrtcih počnemo še
marsikaj zanimivega. Tudi tako se zelo veliko naučimo. Pandemija v lanskem
šolskem letu nas je prikrajšala za marsikaj. V letošnjem šolskem letu bomo dejavni
v številnih projektih in aktivnostih:
- kot vsako leto se bomo udeležili Vzgojiteljade – srečanja vseh slovenskih
vzgojiteljskih šol;
- izvedli bomo nekaj projektov: projekt Narobe dan za dijake prvih letnikov in
projekt Gozd za dijake 3. letnikov;
- sodelovali bomo z osnovnimi šolami v projektu Bralna noč;
- sodelovali bomo pri prostovoljstvu – v projektu Igraj se z mano, katerega
glavni namen je srečevanje ter medsebojno aktivno sodelovanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter njihovih vrstnikov z značilnim
razvojem, ki vsako leto poteka v Ljubljani in v Radljah;
- nekaj dijakov se bo zopet odpravilo na prakso v tujino (v preteklih letih so bili
zelo uspešni v vrtcih na Malti, na Irskem in v Španiji);
- z igrico se bomo predstavili otrokom po koroških vrtcih;
- dijaki bodo obiskali Center za usposabljanje, delo in varstvo v Črni ter
osnovno šolo s prilagojenim programom na Muti;
- sodelovali bomo na Malčkovi zabavi – pripravili bomo zanimive delavnice za
otroke v Dravogradu;
- odpravili se bomo tudi na ekskurzije: v Ljubljano (parlament, predsedniška
palača, lutkovni muzej …), v Maribor (lutkovno gledališče in ogled igrice …),
obiskali koncert v Cankarjevem domu v Ljubljani, si ogledali Opero …
Seveda bi lahko našteli še marsikaj, skratka, zanimivo, pestro in poučno bo.
Upajmo, da bomo lahko izvedli čim več dejavnosti in s tem popestrili naš pouk in
poklic.

Vodja PUZ-a za predšolsko vzgojo: Petra Straunik, prof.
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DEJAVNOSTI V PROGRAMU EKONOMIJA V ŠOLSKEM LETU 2021/22
V povezavi s strokovnimi vsebinami se bodo po posameznih letnikih izvedle
naslednje strokovne ekskurzije in ogledi:
Razred

Strokovna ekskurzija

E1

Državni zbor (obisk
pisarne Evropskega
parlamenta in poslanca),
Banka Slovenije
Strokovna ekskurzija z
ekonomskega področja

E2, E4,
ET1,
ET2
E3,
ET1
E2, E3,
E4

Sejem učnih podjetij v
Celju
Evropski parlament s
sedežem v Bruslju

Planiran
termin
izvedbe
november
2021

Predvideni
stroški na
dijaka
okoli 10 €

Koordinator

november
2021

okoli 20 €

Karmen
Grudnik

februar
2021
marec ali
april
2022

okoli 25 €

Darja Sovinc

okoli 70 €

D. Sovinc,
A. Helbl

Dora
Najrajter

V sodelovanju z drugimi programskimi področji bomo poskrbeli za drugačen
pouk in izvedli naslednje projekte:
Program: EKT,
EKT – PTI
E1

E2
E 3, ET1

Naslov projekta
Narobe dan
Od ideje, hobija do poslovne
priložnosti*
Finančna pismenost
Eksterni projekt

Planiran termin
izvedbe
oktober 2021
junij 2022
november 2021
šolsko leto 2021/22

Izvedli bomo tudi različne medpredmetne povezave: povezovanje strokovnih
vsebin in splošnoizobraževalnih predmetov (akcijski načrti učiteljev).
Za osnovnošolce (8., 9. razred) bomo organizirali in izvedli naslednji delavnici:
Naslov projekta
Finančna pismenost za OŠ (za osmošolce)
Moja kariera je v mojih rokah (za devetošolce)
Izvedba posameznih aktivnosti je lahko prilagojena zaradi okoliščin v povezavi s COVID 19

Vodja PUZ-a za ekonomijo: Darja Sovinc
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DEJAVNOSTI V TURISTIČNI USMERITVI V ŠOLSKEM LETU 2021/22
V vsakem letniku načrtujemo pestro vsebino obveznih ekskurzij in eno neobvezno
večdnevno ekskurzijo, ki so izvedene na projekten način oz. kot pouk na terenu.
Pred ekskurzijo boste skozi referate in naloge spoznali znamenitosti destinacij. Na
ekskurzijah boste kot spremljevalci ali turistični vodniki ali pa boste opazovali
profesionalne turistične vodnike pri njihovem delu. Po ekskurziji boste lahko
pripravili različna poročila ali vodniško dokumentacijo. Zaradi nižjih stroškov se
ekskurzije udeležijo dijaki več letnikov hkrati.
Dijaki GTT1 boste v septembru v
okviru svetovnega dneva turizma
spoznali turistične znamenitosti
Dravske in Mislinjske doline. V
februarju se boste spoznali s
kulturno
dediščino
Slovenj
Gradca. Maja ali junija pa se boste
podali na turistično spremljanje in
vodenje z ogledom destinacije v
Logarski dolini ali na Dolenjskem. V prvem tednu junija je za vse prve letnike
naše šole pripravljena ekskurzija Po poti pisateljev in pesnikov (Kranj,
Vrhnika).
Dijaki GTT2 se boste septembra v okviru svetovnega dneva turizma udeležili
turističnega vodenja po Mariboru, ki ga bo izvedel GTT4. Pomladi 2022 pa boste
obiskali pivovarno Laško, Experience doživetje ter si ogledali Celje. Maja boste
spremljali turistično vodenje GTT4 po Mežiški dolini.
Dijaki GTT3 boste v septembru v okviru svetovnega dneva turizma šli po poti
termalnih vrelcev in izvedli celotno pripravo in organiziranje turističnega paketa
na izbrani destinaciji ter si ogledali njene znamenitosti. V marcu boste imeli
samostojno turistično vodenje z obiskom hotela in turističnih znamenitosti v
vinorodnem področju Pomurja. Ogledali si boste vinsko klet, kjer bo potekala
tudi degustacija vin. V aprilu 2022 boste spoznavali proizvodni proces v
Pivovarni Union in si ogledali znamenitosti Ljubljane.
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Dijaki GTT4 boste v
zadnjem letniku veliko
pouka pri strokovnih
predmetih doživeli na
projekten
način.
Septembra boste izvedli
turistično vodenje po
Mariboru, in sicer v
okviru
svetovnega
dneva turizma. V
septembru boste v
okviru TSV
izvedli
celotno pripravo in organiziranje turističnega paketa na izbrani destinaciji ter si
ogledali turistične znamenitosti. 30. septembra in 1. oktobra boste odpotovali na
dvo- ali enodnevno ekskurzijo v Avstrijo, in sicer v okviru TSV. Izdelali boste
celotno pripravo in organizacijo turističnega paketa na izbrani destinaciji,
ogledali pa si boste tudi turistične znamenitosti. Izvedli boste turistično
spremljanje na izbrani destinaciji.
Marca 2022 boste odšli
na
ekskurzijo
v
Pomurje, kjer boste
izvedli
samostojno
vodenje. Obiskali boste
hotel in si ogledali
znamenitosti izbrane
destinacije. Sledil bo
ogled vinske kleti in
degustacija vin.
Sredi aprila 2022 pa boste imeli zadnji projekt, ko boste svoje maturitetne
produkte predstavili širši javnosti na turističnem sejmu maturantov v avli šole.
Svojo komunikacijo boste lahko večkrat preizkusili tudi na promocijah in pred
kamerami, saj bo kar nekaj projektov medijsko podprtih. Torej nas v tem šolskem
letu čaka kar pestro dogajanje na šoli.
Vsekakor pa iskreno upamo, da nam bo epidemiološka situacija vse našteto
omogočila.
Vodja PUZ-a za turizem: Nataša Uranc
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DEJAVNOSTI V PROGRAMU TRGOVEC V ŠOLSKEM LETU 2021/22
Dijaki prvega letnika bodo že v jesenskem času spoznavali vse ostale programe
na šoli v okviru projekta Narobe dan. Imeli bodo voden strokovni ogled po centru
Mercatorja ter Merkurja v Slovenj Gradcu.
Za druge letnike se v šolskem letu obeta projekt iz vsebin strokovnih predmetov
z naslovom Zakaj v trgovini zapravimo toliko denarja. V okviru strokovnih vsebin
si bodo ogledali podjetje KO-SI, d. o. o., v Slovenj Gradcu, Pohištveni center
DIPO ter Hoby center SONČEK v Dravogradu.
Tretji letniki bodo imeli strokovno ekskurzijo v pekarno SPAR v Ljubljani ter v
trgovino Rifuzl (prodajalna brez plastične embalaže v Ljubljani). Pripravljajo se
bodo tudi na zaključni izpit.
Vsi dijaki trgovskega programa pa imajo možnost sodelovanja na raznih
tekmovanjih (sladkorna bolezen, ekokviz, tehnika prodaje …) in se udeležiti tudi
prakse v tujini. Izvedba vseh dejavnosti pa bo tudi v letošnjem šolskem letu
odvisna od situacije v zvezi s COVID-19.
Vodja PUZ-a za trgovino: Simona Hudrap

36

OSTALE INFORMACIJE
Šolski sklad
Oblikovan je bil v šolskem letu 1997/98. Sredstva so namenska in so namenjena
nadstandardnim storitvam, ki omogočajo boljšo kakovost dela, več interesnih
dejavnosti ter višjo motiviranost. Sklad se oblikuje z donatorstvom in s prispevki
staršev. Sredstva so namenjena v glavnem:
 zagotavljanju strokovne literature in nadstandardnih učnih pripomočkov;
 sofinanciranju različnih druženj dijakov z dijaki iz tujine;
 sofinanciranju različnih tekmovanj dijakov;
 finančni pomoči socialno ogroženim dijakom ob različnih priložnostih;
 sofinanciranju interesnih dejavnosti;
 spodbujanju razvojno-raziskovalnih projektov šole;
 nagradnemu izletu za tiste dijake, ki so si jo zaslužili po mnenju oddelčnih
programskih področij.
Sredstva šolskega sklada se zbirajo iz:
 prispevkov staršev dijakov šole, prispevkov posameznih pravnih in fizičnih
oseb (denarni, materialni – v nadaljnjem besedilu: prispevki donatorjev,
sponzorjev) in premoženjskih avtorskih pravic darovalcev.
Upravni odbor šolskega sklada ima šest članov in predsednika. Sestavljen je iz:
 treh članov, predstavnikov staršev v svetu staršev,
 treh članov, predstavnikov strokovnih delavcev šole in
 enega dijaka (predsednik dijaške skupnosti).
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O višini prispevka odloča Svet staršev za vsako šolsko leto posebej. Nadzor nad
porabo sredstev izvaja Upravni odbor šolskega sklada. V okviru šolskega sklada
je organiziran tudi Sklad za socialno ogrožene dijake Srednje šole Slovenj
Gradec in Muta, ki je bil oblikovan v šolskem letu 2010/11. Sredstva so
namenska in so namenjena socialno ogroženim dijakom.
Pojasnila dijakom zaključnih letnikov o postopku vpisa
Dijaki zaključnih letnikov boste v letošnjem šolskem letu na razpotju težavne,
odgovorne in zahtevne odločitve. Odločali se boste o svoji prihodnosti, izbirali
boste študij, ki bo zaznamoval velik del vašega življenja in bo predstavljal temelj
vaše delovne uspešnosti in izgrajevanja samostojnosti ter neodvisnosti. Zato je
bistveno, da začnete o lastnih željah razmišljati čim prej, če tega seveda že niste
storili. Vaše zadnje srednješolsko leto se bo z neizmerno hitrostjo iztekalo in v
februarju bomo začeli z vpisom.
Študijsko usmerjanje smo pričeli že konec prejšnjega šolskega leta. V mesecih, ki
so pred nami, vam bova zopet podali mnogo koristnih informacij, ki jih potrebujete
za odločitev, kam vas bo vodila vaša nadaljnja študijska pot. Pred vpisom vam
bova posredovali pomembne informacije glede vpisnega postopka.
V februarju se boste udeležili informativnih dni, kjer boste vzpostavili prvi stik in
dobili konkretne informacije o študiju, na podlagi katerih bo vaša odločitev lažja.
Čas teče zelo hitro, to pa boste posebej opazili letos, ko bo vaše šolsko leto polno
pestrih in odločilnih dogodkov. Želiva vam veliko jasnih misli pri odločitvah,
moči in učnih uspehov pri šolskem delu, kajti učna uspešnost bo za nadaljevanje
študija in sprejem na željeni študij odločilna.
Svetovalni delavki:
Anita Voler in Tadeja Dimc
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Zdravstveno varstvo
Za dijake 1. in 3. letnikov so organizirani splošni sistematski zdravstveni
pregledi in sistematski pregledi zobovja. Za dijake zaključnih letnikov pa
cepljenje.
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ČAS NAŠEGA DRUŽENJA
Pouk je organiziran v skladu z letnim delovnim načrtom in urnikom šole, razporeditev učnih
ur pa je naslednja:
a) V času normalne izvedbe pouka:

URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slovenj Gradec
ČAS
7.00–7.45
7.50–8.35
8.40–9.25
9.30–10.15
10.20–11.05
11.10–11.55
12.00–12.45
12.50–13.35
13.40–14.25
14.30–15.15
15.20–16.05
16.10–16.55
17.00–17.45
17.50–18.40

Muta
URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

b) V času prilagoditve pouka zaradi COVID - 19
URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Slovenj Gradec in Muta
ČAS
7.00–7.45
7.50–8.35
8.40–9.25
9.30–10.15
MALICA 10.15–11.35
10.35–11.20
11.25–12.10
12.15–13.00
13.05–13.50
13.55–14.40
14.45–15.30
15.35–16.20
16.25–17.40
17.45–18.00

ČAS
6.55–7.40
7.45–8.30
8.35–9.20
10.00–10.45
10.50–11.35
11.40–12.25
12.30–13.15
13.20–14.05
14.10−14.55
15.00–15.45
15.50–16.35
16.40–17.25
17.30–18.15
18.20–19.05

PUBLIKACIJA
SREDNJE ŠOLE
SLOVENJ GRADEC IN MUTA
2021/2022

September, 2021
Pripravil: Roman Založnik, prof.
Lektoriranje: Verica Jaušovec, prof.
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