
Gimnazija Šentvid omogoča 
razvoj dijakovih individualnih 
sposobnosti in interesov 
ter spodbuja sodelovanje 
med dijaki, učitelji in starši. 
S poudarjanjem poštenosti, 
odgovornosti in strpnosti 
postavlja temelje spoštovanju 
in samospoštovanju ter 
široki odprtosti šole v mesto 
Ljubljana, Slovenijo in 
Evropo.
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Vizija Gimnazije Šentvid



Opisati življenje in 
zapuščino posameznika 
je zahtevno delo in pisca 
ves čas skrbi, da je kaj 
pomembnega pozabil ali 
izpustil. Na naslednjih 
straneh pa smo poskušali 
strniti vse, kar se dogaja 
na eni šoli, in sicer na 
Gimnaziji Šentvid. Omeniti 
je potrebno skoraj 600 
dijakov in več kot 50 
učiteljev, povedati nekaj 
o več kot 1000 starših, 
50 trenerjih in 20 športih, 
brezštevilnih aktivnostih, 
dejavnostih in ekskurzijah. 

Pa smo le pri dejstvih, ki so vezana 
na eno šolsko leto. Gimnazija 
Šentvid pa bo kmalu praznovala 
70-letnico obstoja.

Verjetno je nemogoče opisati 
vse, kar se zgodi in se dogaja na 
Šentvidu.

A kljub temu preberite vrstice, 
ki sledijo, oglejte si fotografije 
in poiščite na njih znane obraze, 
prijatelje, znance, morda celo 
sorodnike, ki so v zadnjem času 
krojili življenje in delo na naši šoli. 
Verjamem, da boste ob prebiranju 
našli želene informacije, a tudi 
spoznali, da je življenje gimnazijca 
študijski in delovni izziv, da 
predstavlja gimnazija pomemben 
kamenček v mozaiku izgradnje 
osebne kariere in da so gimnazijska 
leta obdobje, v katerem mladostnik 
odraste, najde prave prijatelje 
in pridobi dragocene izkušnje. 
Izkušeni profesorji in drugi 
zaposleni na šoli, ki se zavedamo 
sprememb in se znamo nanje 
tudi pripraviti, pomagamo pri 
mladostnikovem razvoju.

Pred vami, drage devetošolke 
in devetošolci, je pomembna 
odločitev: izbrati pravo šolo, kjer 
bo vse to mogoče. In Gimnazija 
Šentvid je prava odločitev. 
Odločitev za znanje, odločitev 
za dobre odnose in odločitev za 
prihodnost.

Verjamem, da se vidimo jeseni na 
Šentvidu.

Ravnatelj: mag. Jaka Erker

Naša šola stoji v Šentvidu ob izteku 
Celovške ceste na gorenjsko avtocesto.

Lokacija je prednost, saj je blizu 
mestni vrvež, do narave pa je le korak. 
Do šole pripeljejo avtobusi: 1, 8, 25, 
64.

Šola s tradicijo, 
ki ustvarja 
prihodnost



Izvajamo splošni 
gimnazijski program. 

V 1. letnik bomo vpisali 4 
splošne oddelke z enakimi 
predmetniki, ki se bodo razlikovali 
le v izbiri drugega tujega jezika. 
Dijaki boste lahko izbirali med 
začetno in nadaljevalno nemščino, 
francoščino in španščino.

V 2. letniku bomo eno uro 
tedensko namenili različnim 
aktualnim vsebinam po načelih 
medpredmetnega in timskega 
poučevanja. Vsako leto ponudimo 
drugačne teme, npr. pitna voda, 
trajnostni razvoj, slovenske 
manjšine; dijaki svoje znanje 
poglabljajo v modulih, v katerih 
sodelujejo predmeti, povezani z 
izbrano temo.

V 3. letniku bodo dijaki izbirali 
med štirimi moduli, ki so namenjeni 
poglabljanju znanja in interesov ter 
pripravi na maturitetne vsebine v 
4. letniku:
naravoslovni modul (biologija, 
kemija, geografija);
računalniško-tehnični modul (fizika, 
informatika, geografija);
družboslovno-jezikovni modul 

(psihologija, angleščina, geografija);
humanistični modul (zgodovina 
umetnosti, filozofija, zgodovina).
Vsi dijaki 3. letnika bodo imeli v 
urniku tudi modul esejistika, s 
katerim se dodatno pripravljajo na 
maturitetni esej.

V 4. letniku bodo imeli dijaki 
izbirne predmete, ki so namenjeni 
pripravi na maturo.

V vsakem letniku bodo dijaki 
opravili tudi obvezne izbirne 
vsebine. Šola ponuja pestro izbiro 
dodatnih vsebin, tako da dijaki brez 
težav glede na svoje interese med 
njimi izberejo ustrezne zase: šolske 
ekskurzije, gledališki in filmski 
abonmaji, glasbena dejavnost, 
literarni večeri, tečaji prve pomoči, 
CPP, športne aktivnosti, seminarske 
in raziskovalne naloge, krožki …

PREDMETNIK-splošni
V tabeli so navedeni predmeti in njihovo tedensko število ur v posameznem letniku:

Predmeti/tedensko   število ur 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina    4 4 4 5
Angleščina    3 3 3 4
Nemščina/Francoščina/Španščina  3 3             3             3
Matematika                                           4             4             4             5
Fizika                                                    2             2             2
Kemija                                                   2             2             2
Biologija                                                2             2             2 
Zgodovina                                             2             2             2             2
Geografija                                             2             2             2
Likovna umetnost                                 1,5
Glasba                                                  1,5
Informatika                                           2
Psihologija                                                                        2
Sociologija                                                                        2 
Filozofija                                                               2
Športna vzgoja                                      3            3              3             3  
  

Izbirni predmeti                                                                1              3           7-12

Z izobrazbo do svobode
Splošni oddelki



Vsako leto vpisujemo dijake 
tudi v dva športna oddelka, ki 
sta številčno manjša. Dijake 
obravnavamo individualno, 
omogočamo jim individualne ure 
in načrt opravljanja obveznosti. 
Sproti in stalno usklajujemo šolske 
obveznosti s športnimi in tako 
zagotovimo, da so dobri športniki 
uspešni tudi pri pouku. Tako 
lahko dijaki tudi ob intenzivnem 
ukvarjanju s športom pridobijo 
kakovostno izobrazbo za kasnejši 
študij na univerzi.

Predmetnik športnih oddelkov je 
zelo podoben splošnemu, dijaki pa 
lahko kot drugi tuji jezik izberejo 
nemščino ali španščino. Edina večja 
razlika je v tem, da imajo več ur 
športne vzgoje. Tako učinkovito 
izboljšujejo osnovne in specialne 
motorične sposobnosti, hkrati pa 
je športna vzgoja namenjena tudi 
dodatnemu treningu. Sodobna 
športna dvorana, fitnes, atletska 

steza zagotavljajo odlične razmere 
za izvedbo športne vzgoje in 
treningov. Z dijaki delajo priznani 
strokovnjaki s področij košarke, 
atletike in kondicijske priprave, 
sodelujemo pa tudi s klubskimi 
trenerji. Del programa športnih 
oddelkov je vsako leto tudi šola 
v naravi, kjer izvajamo različne 
športne aktivnosti. Naši dijaki 
in dijakinje so zelo uspešni na 
mestnih in državnih srednješolskih 
tekmovanjih, saj so večkratni 
zaporedni ekipni prvaki v atletiki 
pri fantih, večkratni prvaki v 
košarki in tudi že zmagovalci ŠKL 
(košarkarji, akrobatska skupina 
Šentviški fanatiki in plesna skupina 
Tvid).
Športniki sodelujejo tudi v 
mednarodnih izmenjavah s Finsko, 
gostijo dijake s športnih šol v tujini 
(npr. Italija, Srbija, Makedonija); 
košarkarji pa nas zastopajo tudi na 
svetovnem prvenstvu srednjih šol 
(Ciper 2013, Francija 2015).

PREDMETNIK-športni
V tabeli so navedeni predmeti in njihovo število ur v posameznem letniku:

Predmeti/tedensko število ur       1. letnik         2. letnik        3. letnik         4. letnik
Slovenščina                                          4                    4                  4                    5
Angleščina                                            3                    3                  3                    4
Nemščina/Španščina         3                    3                  3                    3
Matematika                                          4                    4                  4                    5
Fizika                                                   2                    2                  2
Kemija                                                  2                    2                  2
Biologija                                               2                    2                  2 
Zgodovina                                             2                    2                  2                     2
Geografija                                              2                    2                  2
Likovna umetnost                                                                             1,5
Glasba                                                                          1,5
Informatika                                           2
Psihologija                                                                                 2
Sociologija                                                                    2 
Filozofija                                                                                                                  2
Športna vzgoja                                      6                    6                  6                    4  
  

Izbirni predmeti                                                                                                       7-12

Šola in šport z 
roko v roki

Športni oddelki



Kulturni utrip je raznovrsten, drzen 
in izzivalen. Dijaki razvijajo svoje 
talente, so ustvarjalni, nadgrajujejo 
svoje znanje in spretnosti, uživajo 
v družbi vrstnikov s podobnimi 
interesi …

C.V. je društvo, v katerem dijaki 
poglobljeno in kritično razmišljajo 
o sebi in družbi, ki ji pripadajo. 
Ustvarjajo gledališke predstave, 
recitale in raziskovalne projekte 
ter uspešno zastopajo našo šolo 
doma in v tujini. Gledališka skupina 
trenutno intenzivno sodeluje z 
beograjsko deveto gimnazijo.

Glasbeno nadarjeni dijaki se 
preizkušajo v pevskem zboru, 
šolskem bendu in vsako leto 
ustvarijo muzikal.

Na gledališkem maratonu se 
dijaki 1. in 2. letnikov preizkusijo 
v igranju, režiji, scenografiji, 
oblikovanju, petju, plesanju – 
skratka, pokukajo v svet pravega 
gledališča.

Tistim, ki jih privlači lepa beseda, 
so namenjeni literarni večeri, na 
katerih gostujejo tudi slovenski 
pesniki in pisatelji (Tone Pavček, 
Neža Maurer, Esad Babačić, Ciril 
Zlobec …).

Omika se nas dotika



Dijaki lahko razvijajo svoje 
interese in poglabljajo svoje znanje 
v mnogih krožkih: astronomski, 
fizikalni, vivaristični, kemijski, 
biološki, računalniški … Tako 
odkrivajo tudi svoje študijske in 
poklicne interese.

Astronomski krožek ima 
večdesetletno tradicijo, razvija pa 
se še naprej. Smo šola z najbolje 
opremljenim observatorijem (na 
strehi šole), najnovejša pridobitev 
je radijski teleskop.

Vsako leto pripravimo dva do tri 
raziskovalne tabore za radovedne, 
ustvarjalne in zahtevne dijake. 

Z njimi spodbujamo kritično 
mišljenje in ustvarjalnost 
ter odgovornost za lastno 
osebnostno rast. Na taborih 
poglabljamo različne vsebine, 
npr. naravoslovno-družboslovni, 
humanistični, debatni, esejistični 
tabor. Šola aktivno sodeluje na 
vseevropskem dogodku Noč 
raziskovalcev.

Dijake spodbujamo k lastnemu 
raziskovanju, katerega končni cilj 
je izdelava raziskovalne naloge. 
V preteklih letih so bili dijaki na 
različnih znanstvenih področjih 
izjemno uspešni.

Pouk ni edini vir učenosti



Pri pouku športne vzgoje in 
v Šolskem športnem društvu 
razvijamo pozitiven odnos do 
gibanja, zdravja in lastnega telesa. 
Športna aktivnost je način življenja, 
in to ne le za dijake-športnike, 
ampak tudi za vse ostale, ki se 

s športom ukvarjajo v šoli in v 
prostem času. Tako lahko dijaki v 
okviru Šolskega športnega društva 
nastopajo na mestnih in državnih 
tekmovanjih v različnih športnih 
panogah, še posebej smo uspešni v 
atletiki in košarki.

Na šoli za dekleta in fante 
organiziramo tekmovanje v odbojki, 
košarki, nogometu in hokeju. Že 
vrsto let pa na gimnaziji delujeta 
skupina Šentviški fanatiki, ki 

svojo drznost kaže z različnimi 
akrobacijami na mali prožni 
ponjavi, in plesna skupina Tvid, ki 
svoje plesne sposobnosti izkazuje z 
atraktivnimi koreografijami.

Zdrav duh v zdravem telesu



Dijaki so organizirani v dijaškem 
parlamentu in aktivu četrtošolcev. 
Aktivni so pri pripravi različnih 
prireditev:
• tradicionalni Krst prvošolcev,
• zabavna in aktualna novoletna 

prireditev,
• svečani maturantski ples,
• razigrana maturantska četvorka 

na šolskem igrišču,
• adrenalinski dnevi šentviške 

košarke,
• »Sladki užitki za dober namen« 

(humanitarna akcija šentviških 
prostovoljcev),

• slavnostna akademija znanja in 
ustvarjalnih dosežkov,

• podelitev maturitetnih spričeval 
in predaja ključa v Cankarjevem 
domu.

Priljubljeno zbirališče dijakov 
je šolska knjižnica, kjer med 
drugim ustvarjajo tudi svoje 
glasilo Šentviško napetost, v 
katerem brez dlake na jeziku, 
kritično in duhovito spregovorijo o 
šentviškem življenju. Zadnji spomin 
četrtošolcev pa ostaja vsakoletna 
knjiga maturantov.

Spoznavanje in raziskovanje samega sebe je lahko zabavno



Potovanja širijo obzorja
Tematske ekskurzije, ki so 
prepletene z učnimi vsebinami in 
nadgrajujejo pouk, izvajamo v vseh 
letnikih in v okviru maturitetnih 
predmetov. Letos in lani smo bili v 
Berlinu, na Dunaju, v Rimu, v jami 
Pekel, na Sečoveljskih solinah, na 
Krasu, v Celju in Žičah, Ogleju in 
Čedadu.

Poleg tega organiziramo tudi 
ekskurzije v tujino: Barcelona, 
Valencija,  Berlin, Grčija, Bolgarija …

Vsako leto z dijaškimi izmenjavami 
potujemo na Nizozemsko, kjer 
spoznavamo njihovo kulturo, 
znamenitosti in se učimo ob skupnih 
projektih. V vlogi gostiteljev pa jim 
mi razkažemo lepote Slovenije. V 
okviru izmenjav smo vrnili obisk  
tudi dijakom s Finske in iz Beograda, 
gostili pa še dijake iz Italije, 
Makedonije … Sodelovali bomo tudi 
v mednarodnem projektu Erasmus+, 
v katerem poleg Šentvida sodelujejo 
še šole iz Portugalske, Belgije, Grčije, 
Turčije, Avstrije in Romunije.



Ravnatelj dvakrat na leto povabi 
najuspešnejše dijake na skupno 
svečano druženje – ravnateljev 
sprejem.

Vse pomembne dogodke, dosežke, 
uspehe, projekte … preteklega 
leta zberemo in predstavimo v 
letopisu. Posebej uspešni dijaki z 
različnih področij postanejo majski 
nagrajenci. Nagrade in priznanja 

jim podelimo na slavnostni 
akademiji znanja in ustvarjalnih 
dosežkov.

Od maturantov se poslovimo na 
podelitvi maturitetnih spričeval v 
Cankarjevem domu.

Z našimi zlatimi maturanti pa 
ravnatelj odide tudi na sprejem k 
predsedniku države.

Lado Bizovičar vedno reče:
»Vse, kar imam, 
sem dobil na 
Šentvidu.«



Šolska knjižnica je informacijsko 
in kulturno središče gimnazije. 
Za dijake je odprta vsak dan. Na 
voljo je 21000 enot računalniško 
obdelanega knjižničnega 
gradiva. Dijaki lahko uporabljajo 
računalnike, tiskalnike in skener. 

V vseh štirih letnikih dijakom 
omogočamo izposojo učbeniških 
kompletov iz učbeniškega sklada. 
Socialno šibkejšim družinam 
omogočamo delno ali popolno 
oprostitev izposojnine.

Na šoli organiziramo hladno malico, 
toplo malico in kosilo. 

Prehrana
Knjižnica


