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V skladu s 16. členom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 79/2006 in na-
daljnji) je Svet zavoda SMGŠ 30. septembra 2021 imenoval komisijo za kakovost za šolsko leto 2021/2022 
v sestavi: Lea Golob, delavka šole – predsednica komisije, Valerija Kranjec, delavka šole – članica, Martina 
Koražija, delavka šole – članica, Matej Krvina, predstavnik dijakov – član, Aleš Pirc, predstavnik staršev – 
član, Marko Podjed, predstavnik delodajalcev – član.

Namen delovanja komisije je ugotavljanje, zagotavljanje in spodbujanje razvoja kakovosti vzgojno-izobra-
ževalnega dela šole. Pri pripravi poročila o kakovosti za šolsko leto komisija sledi krogu kakovosti in upošteva 
nacionalne kazalnike kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Komisija oblikuje tudi priporočila 
za razvoj in izboljševanje celovitega sistema kakovosti ter procesa stalnega uvajanja in evalviranja izboljšav. 
Poročilo komisije za kakovost šola vsako leto objavi na spletni strani www.smgs.si.

1 UVOD
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana je v šolskem letu 2021/2022 uspešno izvedla načrtovane naloge.

Najpomembnejši dosežki:
 〉 Na poklicni maturi 2022 so trije dijaki dosegli najboljši uspeh (zlati maturanti), 

od teh je ena kandidatka dosegla vse možne točke.
 〉 Učitelji so se veliko strokovno spopolnjevali in v izrednih razmerah uspešno izvajali pouk, 

preverjanje in ocenjevanje znanja.
 〉 Razredniki, svetovalna služba in vodstvo šole so se intenzivno ukvarjali z vsemi deležniki v 

izobraževalnem procesu.
 〉 Na šoli se je intenzivno izvajalo delo z dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi dijaki.
 〉 Dijaki so, s podporo mentorjev, sodelovali na različnih projektih in tekmovanjih.
 〉 Za dijake je šola uspešno organizirala praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih.
 〉 Šola je kakovostno izvajala izobraževanje odraslih.

2 IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
Šola je izvajala:

 〉 program srednjega strokovnega izobraževanja GRAFIČNI TEHNIK SSI (GT),
 〉 program srednjega strokovnega izobraževanja MEDIJSKI TEHNIK SSI (MT). 

Vpis dijakov v posamezne programe v šolskih letih 2019/20, 2020/21 in 2021/22 ter število dijakov po progra-
mih ob koncu pouka je prikazan v preglednici 1. Podatki o vpisu dijakov v 1. letnik so prikazani v preglednici 2.

Preglednica 1: Primerjava vpisa dijakov.

Program
Vpisani 

2019/20
Vpisani ob 

koncu pouka
Vpisani 

2020/21
Vpisani ob 

koncu pouka
Vpisani 
2021/22

Vpisani ob 
koncu pouka

GRAFIČNI TEHNIK SSI 93 87 95 94 99 93

MEDIJSKI TEHNIK SSI 562 547 580 575 574 568

SKUPAJ 655 634 675 669 673 661

Ob koncu šolskega leta je bilo vpisanih 661 dijakov, med šolskim letom se je izpisalo 12 dijakov (lani 6). 

Preglednica 2: Analiza vpisa v 1. letnik. 

Program
Vpisani  

2019/20
Vpisani  

2020/21
Vpisani  
2021/22

Vpisani  
2022/23

GRAFIČNI TEHNIK SSI 28 28 28 30

MEDIJSKI TEHNIK SSI 147 145 147 149

SKUPAJ 175 173 175 179

Za šolsko leto 2022/23 je šola omejila vpis v oba izobraževalna programa; v programu MT na 140 novincev 
(pet oddelkov) in v programu GT na 28 novincev (en oddelek). Šola skuša z različnimi dejavnostmi (predsta-
vljanje na sejmih, obiski osnovnih šol, organizacija naravoslovnih oziroma tehniških dni za osnovnošolce, 
skupni nastopi z industrijo) spodbuditi mlade za izobraževanje v programu GT. 
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3 PODROČJA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI

3.1 Vodenje šole
Poslanstvo, vizija in vrednote 
Šola ima oblikovano poslanstvo in vizijo, skupni cilj je ostati vodilna šola na področju izobraževanja za 
različne medije, ki dijake usposablja za uspešno poklicno kariero. Zaposleni se trudijo vzgajati z osebnim 
zgledom, privzgajati vrednote spoštovanja, odgovornosti in konstruktivnega reševanja problemov.

Načrtovanje 
V skladu s šolsko zakonodajo šola v celoti načrtuje izvajanje dejavnosti in ob njihovem zaključku analizira 
dosežene rezultate. Šola vsako leto pripravi dokumente, ki jih obravnava in potrdi Svet zavoda: 

 〉 Letni delovni načrt za šolsko leto,
 〉 Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto,
 〉 Vsebinski in finančni načrt za koledarsko leto,
 〉 Poslovno in računovodsko poročilo za koledarsko leto.

V letnem delovnem načrtu so določeni dolgoročni in kratkoročni cilji šole za posamično šolsko leto, ure-
sničitev kratkoročnih ciljev je predstavljena v realizaciji letnega delovnega načrta. Dokumenta nastaneta v 
sodelovanju z zaposlenimi, starši in dijaki. Tako v dolgoročnih, kot kratkoročnih ciljih šole je izpostavljena 
zavezanost k stalnemu spremljanju razvoja stroke; dvigu strokovne in pedagoške usposobljenosti; povezo-
vanju s stroko na področju izobraževanja kadrov, opreme in medsebojnega sodelovanja; uvajanju izboljšav 
na področju ocenjevanja znanja; dvigu kakovosti dela z dijaki in sodelovanja s starši.

Kadri
Vsi učitelji, zaposleni za nedoločen čas, imajo ustrezno smer izobrazbe, pedagoško-andragoško izobrazbo 
in strokovni izpit. Šola nudi delavcem vse možnosti za izobraževanje in torej njihov osebni poklicni razvoj, 
učitelji sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju, se udeležujejo 
seminarjev in aktivno sodelujejo v različnih strokovnih skupinah.

Hospitacije potekajo kot dogovorjena spremljava učiteljevega dela v razredu, kar pomeni, da so učitelji z 
njim seznanjeni vsaj teden pred hospitacijo; izvajajo se tudi na pobudo učiteljev. Tak način hospitiranja se 
kaže kot dober model, saj učitelji hospitacij ne doživljajo kot nadzor in si upajo preskušati nove oblike dela 
tudi v prisotnosti ravnateljice.

Financiranje
Izvajanje obveznega programa šole je financirano iz javnih sredstev, del dohodkov šola pridobi s tržno dejav-
nostjo in z izobraževanjem odraslih.

Partnerstvo s starši, lokalno skupnostjo, delodajalci
Sodelovanje s starši je ena od pomembnih dejavnosti šole za uspešno izobraževanje dijakov. Posebej od-
govorno vlogo ima razrednik, ki skrbi za razredno skupnost, bedi nad odsotnostjo dijakov, njihovim učnim 
uspehom, sodeluje s starši in vsemi strokovnimi organi šole. Njegova naloga je informiranje staršev in sode-
lavcev o morebitnih težavah dijakov. Pomagati skuša vsakemu posamezniku, ki zaide v težave.

Udeležba staršev na prvem roditeljskem sestanku, septembra 2021, je bila 71 % (lani 60 %), udeležba star-
šev na drugem roditeljskem sestanku, januarja 2022, je bila 62 %. Sodelovanje s starši je tudi šolskem letu 
2021/22 potekalo kombinirano, z osebnimi stiki in na daljavo. Šola je za obveščanje in komunikacijo upora-
bljala aplikacijo e-Asistent, ki je razrednikom, učiteljem in staršem v veliko pomoč; vse pomembne infor-
macije so starši lahko spremljali prek storitve e-Asistent za starše. Pri vzpostavitvi in izvajanju kakovostne 
komunikacije so svojo učinkovitost izkazali razredniki, povezani v aktive razrednikov po letnikih.

Šola sodeluje z lokalno skupnostjo pri izvajanju različnih prireditev, s tiskom sporedov za prireditev; skrbi za 
ohranjanje čiste okolice šole. Odnosi s sosedi so zgledni. 

Šola je praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD) načrtovala in organizirala za 329 dijakov 
(lani 334 dijakov) 2. in 3. letnika programov GT in MT. Za dijake 2. letnika je podjetje Borštnar & CO. d.o.o. 
Ljubljana izvedlo teoretično usposabljanje iz varstva pri delu in preizkus znanja po 38. členu Zakona o varno-
sti in zdravju pri delu.
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Za večino dijakov, ki so zapisali svoje mnenje, je PUD predstavljal pozitivno izkušnjo, saj so podrobneje spo-
znali delovne naloge, ki jih čakajo v izbranem poklicu in pridobili nova praktična znanja. Iz posredovanih 
mnenj delodajalcev je razvidno, da se delodajalci zavedajo pomena tovrstnega usposabljanja, dijakom omo-
gočajo vpogled v delovanje podjetja ter jim z dodeljenimi delovnimi nalogami prenašajo nova teoretična in 
predvsem praktična znanja. Veliko delodajalcev je izrazilo svoje pozitivno presenečenje glede znanj, splo-
šnih in poklicnih kompetenc ter odgovornega pristopa dijakov. Mnogi so se potrudili in še posebej pohvalili 
dijake, njihovo zanesljivost, samostojnost, kreativnost ... ter podali tudi svoja priporočila.

Delodajalci so izpolnili tudi Ocenjevalni list uspešnosti dijaka na PUD, pregled doseženih povprečnih ocen po 
izobraževalnih programih je prikazan v preglednici 3.

Preglednica 3: Povprečne ocene po izobraževalnih programih in šolskih letih (v odstotnih točkah).

Program 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

GRAFIČNI TEHNIK SSI 90 96 91 92

MEDIJSKI TEHNIK SSI 95 91 93 95

K uspešni izvedbi PUD so tudi v šolskem letu 2021/2022 izjemno veliko prispevali dijaki in starši, ki so sami 
poiskali delovna mesta, delodajalci, ki s šolo sodelujejo že vrsto let in kot dobri partnerji omogočajo delov-
na mesta za dijake v vseh terminih kot tudi tisti, ki so se v tem šolskem letu pozitivno odzvali na prošnje za 
izvedbo PUD. Uspešno izvedbo so s svojim sodelovanjem omogočili tudi učitelji strokovnih modulov in vsi 
razredniki. (Poročilo PUD je objavljeno na spletni strani šole.)

Samoevalvacija
Prednostno področje kakovosti je učenje in poučevanje (dosežki dijakov). Poleg pridobitve strokovnih znanj 
za zaposlitev želi šola dijakom omogočiti nadaljevanje izobraževanja, dijake pripraviti na vseživljenjsko uče-
nje, jih naučiti povezovanja znanj, predvsem splošnoizobraževalnih predmetov v stroki. V akcijskem načrtu 
samoevalvacije za šolsko leto 2021/22 je šola opredelila naslednji cilj:

 〉 Ozaveščanje dijakov o ugledu in dvig ugleda šole.

Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole za šolsko leto 2021/22, v prilogi, podaja informacije o poteku dejav-
nosti, rezultatih in ugotovitvah samoevalvacije.

3.2 Učenje in poučevanje 
Učno okolje 
Strokovne učilnice na šoli so opremljene s sodobnimi računalniki in profesionalno programsko opremo. Vse 
učilnice so opremljene z računalniki in projektorji, nekatere tudi z interaktivnimi tablami. Posebno opremo 
za izvajanje praktičnega pouka šola na pobudo strokovnih aktivov ves čas nadgrajuje. V šolskem letu 2021/22 
je bila izvedena preureditev strokovne učilnice 104, namenjene praktičnemu pouku, tako, da bo v njej lahko 
potekal pouk strokovnih modulov odprtega kurikula, vsak dijak oddelka pa bo imel svoje delovno mesto 
opremljeno z računalnikom in ustrezno programsko opremo. Nova pridobitev za program grafični tehnik je 
tiskalnik EPSON Sure Color F100 za tisk preslikačev za lončke. 

Razvoj metod učenja 
Vodstvo šole in učitelji strokovnih aktivov odgovorno načrtujejo vsako šolsko leto s pripravo izvedbenih ku-
rikulov, katalogov znanja za module odprtega kurikula, finih kurikulov z načrti ocenjevanja znanja. Učitelji 
sodelujejo pri načrtovanju pouka, uporabljajo sodobne učne pripomočke in metode poučevanja; z izobraže-
vanjem pridobivajo nova strokovna in pedagoška znanja, novosti uvajajo v svoje delo z dijaki in izmenjujejo 
»primere dobrih praks«.

Učitelji še naprej nadgrajujejo in razvijajo nove oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki so jih uporabljali v 
obdobju izobraževanja na daljavo. Na šoli se je povsem uveljavila uporaba sodobnih digitalnih načinov ko-
municiranja, izmenjave dokumentov ... tako med zaposlenimi kot tudi z dijaki.

Podpora dijakom pri učenju 
Šola dijakom nudi različne oblike pomoči: individualno strokovno in učno pomoč učiteljev, organiziran do-
polnilni pouk za skupine dijakov, priprave na poklicno maturo, dopolnilne in popravne izpite ob koncu pouka. 
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Dijaki s posebnimi potrebami

V šolskem letu 2021/2022 je bilo na SMGŠ 111 dijakov (69 M in 42 Ž; 96 MT in 15 GT) z odločbo o usmeritvi v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Šolsko leto je uspešno za-
ključilo 91 dijakov, štirje dijaki so se izpisali med šolskim letom, dest dijakov bo letnik ponavljalo, dva dijaka 
se bosta prepisala na drugo šolo, štirje dijaki se bodo vključili v izobraževanje odraslih. 

Pravico do dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki jo izvaja psi-
holog ali pedagog, je imelo 41 dijakov s posebnimi potrebami. Nekateri dijaki so to pomoč redno obiskovali, 
nekatere pa je bilo kljub dogovoru o izvajanju treba večkrat opozoriti na možnost in koristnost obiskovanja 
te pomoči; izvedenih je bilo 558 ur dodatne strokovne pomoči. Vsi dijaki z odločbami so vedno imeli možnost 
za pogovor in svetovanje v šolski svetovalni službi. Dijake z več učnimi težavami je svetovalna služba redno 
spremljala, z njimi in v sodelovanju s starši so po potrebi oblikovali učne načrte in spremljali doseganje ciljev. 
Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja so z dijaki s posebnimi potrebami, ki so bili neuspešni na več predmetnih 
področjih, opravili razgovore in jim svetovali glede organizacije in načinov učenja za naprej. Za nekatere 
dijake so med šolskim letom sklicali sestanke, ki so se jih udeležili starši, razrednik, dijak, šolski svetovalni 
delavki in po potrebi učitelji posameznih predmetov. Dvakrat letno (ob zaključku 1. ocenjevalnega obdo-
bja in ob zaključevanju šolskega leta) so bili izvedeni sestanki strokovnih skupin za posameznega dijaka 
s posebnimi potrebami, na katerih so se učitelji pogovorili o njegovem napredku, ustreznosti prilagoditev 
in uresničevanju individualiziranega programa. Predsedniki strokovnih skupin (razredniki) so po sestanku v 
svetovalno službo oddali zapisnike pogovorov.

Dijaki s posebnimi potrebami so imeli v šolskem letu 2021/22 možnost koriščenja vseh prilagoditev in pri-
pomočkov, ki jim z odločbami o usmeritvi pripadajo. Nekateri so jih potrebovali in koristili bolj, drugi manj. 
Med prilagoditvami so dijaki najpogosteje koristili možnost podaljšanega časa pisanja testov, pisanje testov 
izven oddelka in napovedno ter dogovorjeno ocenjevanje znanja. Nekateri dijaki so bili kljub redni spre-
mljavi in spodbudam žal neuspešni in bodo letnik ponavljali oziroma se bodo prepisali v drug program. Z 
vzpostavljanjem rednega stika z dijaki, razredniki, ostalimi profesorji, vodstvom šole ter starši so se težave, 
s katerimi so se soočali dijaki, sproti reševale. Delež dijakov s posebnimi potrebami je bil tudi v letošnjem 
šolskem letu v porastu in je predstavljal 16–17 % vseh dijakov na šoli.

Delo z nadarjenimi dijaki

V šolskem letu 2021/22 je bilo na šoli 24 dijakov, ki so predložili potrdilo o odkriti nadarjenosti. Večina teh 
dijakov je izkazovala nadarjenost na ustvarjalnem, likovnem in splošno intelektualnem področju.

Možnost vključitve v dodatne dejavnosti, kjer so lahko razvijali svoje sposobnosti in potenciale, je bila po-
nujena vsem dijakom na šoli, ne glede na to, ali so bili identificirani in evidentirani za nadarjene ali ne. S po-
močjo mentorjev so dijaki dosegli vidnejše rezultate, predvsem na področjih: dramatike, slovenskega jezi-
ka, tekmovanja za Cankarjevo priznanje, zgodovine, angleščine, animacije, likovne umetnosti in grafičnega 
oblikovanja ter v projektu MEPI.

3.3 Doseganje ciljev izobraževanja 
Uspeh na poklicni maturi 
Kandidati SMGŠ so na poklicni maturi 2022 dosegli splošni uspeh s povprečjem 15,96 točke (lani 17,05), za 
program medijski tehnik je povprečje 14,01 točke (lani 16,24); na državnem nivoju je povprečje 15,69 točke 
(lani 16,42). V spomladanskem delu so odličen uspeh dosegli 3 zlati maturanti, od teh je ena kandidatka do-
segla vse možne točke.

Preglednica 4: Primerjava uspeha kandidatov po programih v spomladanskem roku poklicne mature.

2019/20 2020/21 2021/22

Program Število % Število % Število %

GRAFIČNI TEHNIK SSI 16 50,00 15 80,00 19 68,42

MEDIJSKI TEHNIK SSI 117 89,74 127 96,06 119 90,76

Izpitne pole in navodila za ocenjevanje za 2. predmet programa medijski tehnik, medijska in grafična tehno-
logija, je za poklicno maturo 2022 drugič pripravila državna predmetna komisija za poklicno maturo. 
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Preglednica 5: Pregled povprečnih ocen za program medijski tehnik na poklicni maturi 2020, 2021 in 2022.

PM 2020 PM 2021 PM 2022

Predmet SMGŠ Vse šole SMGŠ Vse šole SMGŠ Vse šole

Slovenščina 3,63 3,26 3,57 3,40 3,13 3,67

Angleščina 4,14 3,91 4,33 4,26 4,21 3,97

Matematika 3,77 3,51 3,60 3,76 3,25 2,98

Medijska in grafična tehnologija 3,32 3,13 3,63 3,51 3,40 3,05

Izdelek oz. storitev in zagovor 4,37 4,27 4,48 4,43 4,50 4,28

Realizacija pouka

Preglednica 6: Realizacija pouka in obisk po programih v šolskih letih 2019/20, 2020/21 in 2021/22.

Program
Realizacija

2019/20
Realizacija

2020/21
Realizacija

2021/22
Obisk

2019/20
Obisk

2020/21
Obisk

2021/22

GRAFIČNI TEHNIK SSI 101 % 97 % 98 % 88 % 87 % 83 %

MEDIJSKI TEHNIK SSI 99 % 97 % 98 % 89 % 88 % 80 %

SMGŠ 100 % 97 % 98 % 89 % 88 % 81 %

Delež dijakov, ki so uspešno zaključili letnik 

Preglednica 7: Delež pozitivnih dijakov po programih v šolskih letih 2019/20, 2020/21 in 2021/22.

Program 2019/20 2020/21 2021/22

GRAFIČNI TEHNIK SSI 97 % 88 % 91 %

MEDIJSKI TEHNIK SSI 97 % 95 % 92 %

SMGŠ 97 % 94 % 92 %

Rezultat, 92-% uspeh dijakov na nivoju šole, je primerljiv z doseženim v šolskih letih pred izvajanjem pouka 
v izrednih razmerah. Najmanj uspešni so bili dijaki 3. letnikov; učni uspeh je praviloma slabši v oddelkih, kjer 
je nižji tudi obisk pouka. V šolskem letu 2021/22 je 58 dijakov doseglo odličen uspeh (lani 88),ob podelitvi 
spričeval so prejeli pohvalo in nagrado. 

Dosežki dijakov 
Na področju slovenskega jezika, književnosti in dramatike so dijaki na tekmovanju za Cankarjevo priznanje 
osvojili šest bronastih in dve srebrni priznanji; pisali so članke ter pesmi za objavo v šolskem glasilu in reviji;  
člani dramskega krožka so na šolski prireditvi uprizorili prirejeno besedilo »Pri pouku« in pripravili recital za 
šolsko proslavo ob dnevu državnosti.

Na področju likovne umetnosti in grafičnega oblikovanja so dijakinje in dijaki dosegli zelo lepe rezultate na 
natečaju TRSTIKA, ki ga vsako leto organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Za izdelke, 
ki so jih ustvarili v sodelovanju z mentoricama so prejeli 23 zlatih in 3 srebrna priznanja.

Na umetniškem, likovnem in strokovnem področju je dijakinja 3. letnika osvojila prvo nagrado na mednaro-
dnem natečaju Na krilih metulja in laboda.

Dijaki so vodili in ustvarjalno sodelovali pri TV-oddaji, ki je bila na šoli predvajana ob dnevu samostojnosti.

Ravnateljica je na šolski prireditvi 26. 4. 2022 v Koloseju javno podelila pohvale 47 dijakom, ki so s trdim 
delom dosegli izjemne rezultate na različnih tekmovanjih, natečajih, aktivno sodelovali pri mednarodnem 
projektu Story Valley, pri pripravi vsebin za informativni dan ali se izkazali s pogumom in človekoljubnostjo.

Šola vse tiskovine za lastne potrebe (časopis Pixel, revija Mi mladci, publikacije za informativni dan, različne 
koledarje, rokovnike in drugo) izdela v šolskih delavnicah, pri tem aktivno sodelujejo dijaki obeh izobraževal-
nih programov. (Šola s soglasjem dijakov njihove dosežke objavi na spletni strani.)
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Učinki izobraževanja
Tudi v šolskem letu 2021/22 je šola izvedla spletno anketo z dijaki, ki so zaključili izobraževanje v prete-
klem šolskem letu, z namenom, da pridobi informacije o nahajanju udeležencev izobraževanja šest mese-
cev/eno leto po zaključenem izobraževanju (dijaki so v nadaljnjem izobraževanju, zaposleni ali brezposelni). 
Povezava do spletne ankete je bila posredovana na 124 elektronskih naslovov (108 MT in 16 GT) bivših dija-
kov, ki so podpisali soglasje, s katerim so dovolili uporabo podatkov za izvedbo ankete o nadaljnjem šolanju 
in zaposlitvi. Anketo je v času od 5. 4. 2022 do 14. 6. 2022 delno ali v celoti izpolnilo 70 anketirancev (88 %).

Sodelujoči v anketi so ocenili tudi stopnjo strinjanja s trditvijo »Vpis na SMGŠ bi priporočal tudi drugim.«  
(56 ocen); indeks NPS = 7,1.

Ali ste se po končani srednji šoli vpisali v študijski program? (64 odgovorov)
 NE in se ne nameravam.  7
 NE, a se nameravam.  7
 DA, v višješolsko strokovno izobraževanje.  20
 DA, v visokošolsko strokovno izobraževanje.  22
 DA, v univerzitetno izobraževanje.  6
 Drugo.  2

Označite način študija. (53 odgovorov)
 Redni študij.  47
 Izredni študij.  6

Vpišite ime ustanove/zavoda in študijskega programa, ki ga obiskujete: (47 odgovorov)
 UL, NTF, Grafična in medijska tehnika (VS).  14
 IAM (Inštitut in akademija za multimedije).  13
 UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko.  4
 UL, Ekonomska fakulteta.  3
 UL, ALUO.  2
 UL, Fakulteta za elektrotehniko.  1
 UM, Fakulteta za računalništvo in informatiko.  1
 UP, Fakulteta za management.  2
 Fakulteta za dizajn.  1
 Fakulteta za organizacijske vede.  1
 ŠC PET, ekonomist (VS).  2
 Logistika.  1
 B2.  1
 DOBA Fakulteta.  1

Kakšen je vaš zaposlitveni status? (možnih več odgovorov)
 Zaposlen sem za nedoločen čas.  6
 Zaposlen sem za določen čas.  4
 Sem samozaposlen, npr. podjetnik, kulturnik, kmet, obrtnik ... (s.p., d.o.o.).  3
 Delam po pogodbah (avtorska, podjemna …).  5
 Delam preko študentskega servisa.  26
 Nisem zaposlen, saj nadaljujem šolanje.  18
 Nisem zaposlen, iščem delo preko študentskega servisa.  7
 Nisem zaposlen, iščem zaposlitev (ne preko študentskega servisa).  1
 Nisem zaposlen in ne iščem zaposlitve.  3

Srednja šola me je dobro pripravila na zahteve dela. (51 odgovorov)
 Zagotovo da.  7
 Da.  14
 Delno.  19
 Ne.  11

Delovne naloge, ki jih opravljam, se ujemajo s poklicem, za katerega sem se izobraževal. (51 odgovorov)
 Zagotovo da.  6
 Da.  17
 Delno.  11
 Ne.  17
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3.4 Razvojni projekti
Projekti s slovenskimi partnerji
Šola sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport; Državnim izpitnim centrom; Centrom RS za 
poklicno izobraževanje; Zavodom RS za šolstvo; Šolo za ravnatelje; Obrtno in Gospodarsko zbornico ter dru-
gimi institucijami in gospodarskimi subjekti: UL NTF, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedra 
za informacijsko in grafično tehnologijo; Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana; RTV Slovenija; CMEPIUS; 
Mestna občina Ljubljana ter vodi Skupnost šol za medijske in grafične komunikacije in sodeluje v Zvezi sku-
pnosti srednjih šol. 

Učitelji so sodelovali z različnimi grafičnimi podjetji, za dijake programa Grafični tehnik so izvedli strokovne 
ekskurzije v grafična podjetja v okolici šole (Triglav papir, Beena kartonaža, Čob grafika).

V oddelku ofsetnega tiska so Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, enkrat tedensko omogočili izvajanje 
praktičnega pouka v delavnici ofsetnega tiska (009) in občasno v knjigoveznici, saj sami nimajo ustrezne 
strojne opreme. 

V okviru tržne dejavnosti so predvsem v oddelkih ofsetnega tiska, knjigoveznice, digitalnega tiska in sito-
tiska izdelovali različne grafične izdelke za že znane in tudi nove naročnike. Sicer se v šolskih delavnicah 
izdelajo vse tiskovine za lastne potrebe. Z delom pridobljenih sredstev lahko zagotavljajo vzdrževanje stro-
jev in repromateriale za praktični pouk. Vsi stroji, naprave in ostala oprema so dobro vzdrževani in redno 
servisirani.

ERASMUS+ mednarodni projekti

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja
in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

Izvedene mobilnosti dijakov in osebja
 〉 Malta, 11. 10. 2021 do 29. 10. 2021: mobilnost 10 dijakov pri gostiteljski organizaciji PARAGON
 〉 Malta, 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021: mobilnost učiteljice Ive Molek, spremljanje na delovnem mestu

 pri gostiteljski organizaciji PARAGON
 〉 Malta, 21. 3. 2022 do 8. 4. 2022: mobilnost 6 dijakov pri gostiteljski organizaciji PARAGON
 〉 Nemčija, 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022: mobilnost učiteljev Florjana Pezdevška in Aleša Pešca, spremljanje 

 na delovnem mestu na Städtische Berufsschule für Buchbindetechnik und Fotografie

Projekt 2019-1-SIO1-KA102-060303
Projekt, v trajanju od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022, se je po izpolnjenem dodatnem letu, ki je bilo dodeljeno s 
strani krovne organizacije CMEPIUS, iztekel. Koordinatorja mednarodnih projektov sta pripravila in oddala 
poročilo o izvedenih projektnih aktivnostih.

Projekt 2020-1-NLO1-KA202-064586
Nadaljevanje izvedbe sodelovalnega partnerstva, projekt Story Valley, v katerega so bili kot mentorji di-
jaškega dela vključeni profesorji Miha Golob, Barbara Iskra Šarec, Vladimir Janež, Tatjana Kopitar, Maja 
Osterman in Andrej Pastar je prineslo izdajo tematske številke šolske publikacije Pixel. Skupina dijakov je 
pod mentorstvom novinarke Kristine Božič zbrala in uredila zgodbe ljudi z migrantskim ozadjem ali napisala 
članek katerega podlaga so bile vsebine iz različnih medijev povezane z migracijami, ki so bile posledica do-
godkov ob razpadu Jugoslavije. Tesno sodelovanje s partnerji iz UNESCO mesta literature Ljubljana (Zavod 
Divja Misel) je dijakom omogočilo obisk predavanja Maide Džinić, begunke, gostili pa so tudi dogodek ob 
javni predstavitvi tematske številke Pixla 10. maja 2022. Hkrati so potekale tudi druge aktivnosti v katere so 
bili tesno vključeni učitelji in dijaki šole (razvoj spletne strani projekta, priprava učnih gradiv, izobraževanja, 
snemanja idr.).

V okviru projekta Story Valley so se predstavniki šole (učitelja Miha Golob in Maja Osterman ob spremstvu 
ravnateljice Ane Šterbenc) med 26. in 30. oktobrom 2021 udeležili partnerskega srečanja v Edinburghu, 
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Škotska. Šola je med 8. in 12. marcem gostila tudi mednarodno izmenjavo študentov iz Friesland College 
(Nizozemska) in Edinburgh College (Škotska), ki je bila namenjena načrtovanju uporabniške izkušnje in upo-
rabniškega vmesnika spletne strani projekta. Delavnico je s pomočjo orodij za delo na daljavo vodil Richie 
Bisset (Edinburgh College) ob pomoči učiteljev, ki so bili prisotni na izmenjavi. Učitelji, vključeni v projekt, 
so se v tem času udeležili tudi drugih aktivnosti, ki so jih organizirali partnerji iz UNESCO mesta literature 
Ljubljana kot del partnerskega srečanja.

Mobilnosti izvedene na SMGŠ
 〉 Od 22. marca do 22. aprila 2022: 2 dijaka iz partnerske organizacije Tartu Art School

 (Tartu, Estonija), ki sta opravljala različne naloge na področju grafičnega oblikovanja,
 fotografije in snemanja.

 〉 Od 9. maja do 20. junija 2022: 2 dijakinji iz partnerske organizacije Mediapolis, TREDU
 (Tampere, Finska).

 〉 Od 6. do 10. junija 2022: 2 učiteljici iz partnerske organizacije Mediapolis, TREDU (Tampere, Finska),
 ki sta izvedli aktivnost sledenja na delovnem mestu.

4 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

V šolskem letu 2021/22 je šola izvajala programe za pridobitev verificirane izobrazbe za programe: grafični 
tehnik, grafični tehnik PTI in medijski tehnik.

Preglednica 8: Vpisani po programih v šolskih letih 2019/20, 2020/21 in 2021/22. 

Program 2019/20 2020/21 2021/22

GRAFIČNI OPERATER SPI / 6 3

GRAFIČNI TEHNIK SSI 61 54 36

GRAFIČNI TEHNIK PTI 3 5 3

MEDIJSKI TEHNIK SSI 140 115 122

SKUPAJ 204 180 164

Na področju izobraževanja odraslih šola izvaja vodeno samoizobraževanje. Delo organizatorke izobraževa-
nja odraslih vključuje načrtovanje, spremljanje, analiziranje, svetovanje in individualno obravnavo vsakega 
udeleženca (pregled dokumentov in priprava predlogov za priznavanje formalno pridobljenega znanja, ki 
ga je pridobil z drugimi izobraževalnimi programi; priprava osebnega izobraževalnega načrta za opravljanje 
izpitov; individualna srečanja skozi vse šolsko leto za spremljanje napredka; organizacija opravljanja delovne 
prakse v podjetjih). V delo pri izvedbi izobraževanja odraslih so bili v šolskem letu 2021/22 vključeni skoraj 
vsi učitelji, tudi njihovo delo koordinira organizatorka izobraževanja odraslih, ki hkrati predstavlja vmesni 
člen med učiteljem in izobraževalcem. Učitelji imajo v urnikih eno uro tedensko namenjeno konzultacijam 
za odrasle; za dodatne konzultacijske ure se kandidat in učitelj dogovorita. Učitelji uporabljajo elektronsko 
posredovanje navodil in gradiv kandidatom ter jim nudijo pomoč pred opravljanjem izpitov. Osebni stiki in 
pojasnila so kandidatom ljubša kot samo elektronsko posredovano gradivo. 

Izpiti so potekali v devetih izpitnih rokih; opravljenih je bilo 342 izpitov (lani 430 izpitov). Večina udeležencev 
je opravljala izpite po predmetih in ne po letnikih. Vedno več je kandidatov, ki iščejo znanja in kompetence 
iz ožjih strokovnih področij in opravljajo le določen del programa, strokovne module, ki jih potrebujejo za 
uspešno opravljanje dela. Svoje izobraževanje je s poklicno maturo zaključilo 8 kandidatov (lani 31).

Potrebe gospodarstva so večje za program grafični tehnik, vendar je med kandidati večji interes za pro-
gram medijski tehnik, ki pokriva različna strokovna področja. Podjetja na grafičnem in medijskem področju 
usposabljanju zaposlenih in njihovemu formalnemu izobraževanju ne posvečajo več pozornosti in sredstev, 
kandidati zato sami financirajo stroške izobraževanja; v šolskem letu 2021/22 je bil iz Zavoda za zaposlovanje 
napoten en kandidat (lani dva). 
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5 PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2021/2022 zajema analizo doseženih rezultatov na izbranih področjih 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela Srednje medijske in grafične šole Ljubljana, ki predstavljajo iz-
hodišča za nadaljnje aktivnosti in razvoj celovitega sistema vodenja kakovosti. 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana je edina v državi, ki v celoti izobražuje za grafične in medijske 
poklice, zato je pomembno, da ohrani doseženi obseg vpisa v oba izobraževalna programa.

Šola svoje aktivnosti načrtuje razvojno in odgovorno na podlagi doseženih rezultatov, povratnih informacij 
s trga dela, delodajalcev, ki izvajajo praktično usposabljanje dijakov, kot tudi povratnih informacij dijakov in 
njihovih staršev. 

Dobri materialni pogoji, skrb za usposobljenost učiteljev in ciljno naravnano pedagoško vodenje zagotavlja-
jo kakovostno pedagoško delo in predvsem uveljavitev sodobnih metod učenja in poučevanja. Vodstvo šole 
zaposlenim nudi vse možnosti za izobraževanje in njihov osebni poklicni razvoj, motivirani učitelji uspešno 
izkoriščajo odlične delovne pogoje. Velika nagrada za vloženi trud učiteljev in mentorjev so uspehi dijakov, ki 
sodelujejo na različnih tekmovanjih, razpisih, festivalih, natečajih in projektih za zunanje naročnike.

Komisija za kakovost šoli priporoča, naj si s kakovostnim poukom in izvajanjem aktivnosti, ki so usmerjene 
na področje učenja in poučevanja še naprej prizadeva za doseganje zastavljenih ciljev: večjo prisotnost di-
jakov, boljši učni uspeh, povečanje deleža dijakov, ki uspešno zaključijo letnik in šolanje s poklicno maturo. 

Za dobre rezultate na poklicni maturi komisija šoli priporoča, naj nadaljuje s ponudbo dodatnih ur maturite-
tnih predmetov za utrjevanje znanja, mentorji za 4. predmet in razredniki naj še naprej spodbujajo kandida-
te k samoiniciativnosti, podjetnosti ter odgovornosti do obveznosti in postavljenih rokov.

Šola naj nadaljuje izvajanje procesa samoevalvacije, aktivnosti in ukrepe za izboljšave naj načrtuje na osnovi 
usmeritev vodstva šole, analize rezultatov, z upoštevanjem ugotovitev in predlogov aktivov razrednikov in 
strokovnih aktivov. Še naprej naj neguje pozitivno klimo in kulturo, si prizadeva za dobre medsebojne odno-
se ter uspešno sodelovanje s starši in ostalimi deležniki.

Skladno z nacionalnim okvirom za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraže-
vanja naj šola še naprej odpira prostor za iskanje in preizkušanje novih idej za doseganje še boljših dosežkov 
dijakov. Učitelji naj nadaljujejo s predstavitvami in izmenjavami dobrih praks in jih izkoristijo kot učinkovit 
način prenosa znanja za razvoj.

Kakovostno vodenje šole, z vključevanjem vseh zaposlenih v načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževal-
nega procesa, omogoča da šola uspešno izvaja svoje poslanstvo in dosega zastavljene kratkoročne ter dol-
goročne cilje.

Za šolsko leto 2022/23 komisija šoli priporoča, naj se ponovno vključi v izvedbo vseslovenske spletne samo-
evalvacije EPoS na temo »Učenje in poučevanje ter šolska klima«.

        Predsednica komisije za kakovost
Ljubljana, september 2022     Lea Golob





 


Ljubljana, september 2022 
Šolski tim za samoevalvacijo: Ana Šterbenc, Lea Golob, vodje aktivov razrednikov, vodje strokovnih aktivov  


 
 
Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole za šolsko leto 2021/2022 
 


1 PREDSTAVITEV ŠOLE  


Poslanstvo 


Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za 
vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih kadrov v grafiki. S programom medijski tehnik pa smo 
razširili krog svojih socialnih partnerjev. 


S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo grafične in 
medijske tehnike, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v 
ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih, zato iščemo poti, ki povezujejo dijake in učitelje, določamo cilje, ki 
vodijo k sodelovanju med njimi. 


Trudimo se vzgajati z osebnim zgledom. Spodbujamo zdrav način življenja, spoštujemo drugačnost in se učimo 
strpnosti; dijake navajamo, da so odgovorni za svoj uspeh in odločitve. 


Dijaki svoje interese in nagnjenja uresničujejo v različnih krožkih, športnih aktivnostih in drugih dejavnostih ob 
pouku, nadarjeni dijaki pa se s pomočjo mentorjev vključujejo v posebne projekte. Tako razvijajo svojo pozitivno 
samopodobo. Nenehno spremljamo tehnološki razvoj medijev in posodabljamo opremo delavnic in strokovnih 
učilnic. 


Skrbimo za stalno spopolnjevanje in napredovanje učiteljev, njihov osebni in strokovni razvoj. Tak učitelj uporablja 
nove metode poučevanja in učne pripomočke ter upošteva dijakove sposobnosti in potrebe. Veselimo se dijaških 
uspehov in jih nagrajujemo. 


Srečujemo se s starši na individualnih, skupinskih ali družabnih srečanjih. Povezujemo se z industrijo in s sorodnimi 
šolami doma in v tujini z izmenjavo znanj in izkušenj. Prizadevamo si za dobre odnose z okoljem. 


Naklonjeni smo vsem dobronamernim pobudam dijakov, staršev, industrije in okolja. Razvijamo pripadnost šoli 
tako med dijaki kot učitelji. 


Vizija 


Ostati vodilna šola na področju izobraževanja za različne medije. 


 







 


Ljubljana, september 2022 
Šolski tim za samoevalvacijo: Ana Šterbenc, Lea Golob, vodje aktivov razrednikov, vodje strokovnih aktivov  


2 POTEK SAMOEVALVACIJE 


2.1 Predstavitev obravnavanega prednostnega področja 


Prednostno področje kakovosti je učenje in poučevanje (dosežki dijakov). Poleg pridobitve strokovnih znanj za 
zaposlitev želimo našim dijakom omogočiti nadaljevanje izobraževanja. Dijake želimo pripraviti na vseživljenjsko 
učenje, jih naučiti povezovanja znanj, predvsem splošnoizobraževalnih predmetov v stroki. 


Na podlagi dolgoročnih ciljev šole in našega poslanstva, da dijake opremimo z znanji in veščinami za uspešno nadaljnjo 
življenjsko pot, smo opredelili naslednja izhodišča za doseganje ciljev: 


> razvijanje veščin pisnega in ustnega sporazumevanja; 
> razvijanje kompetence učenje učenja; 
> razvijanje veščin projektnega dela; 
> medpredmetno povezovanje z upoštevanjem zahtev na trgu dela; 
> spodbujanje samoiniciativnosti in odgovornosti; 
> sprejemanje vrednot, ki so pomembne za posameznika, okolje in razvoj; 
> ozaveščanje dijakov, da s svojim ravnanjem sooblikujejo ugled šole. 


 


2.2 Načrtovanje, izvedba in spremljanje zastavljenih ciljev 


V šolskem letu 2021/2022 smo v akcijskem načrtu opredelili naslednji cilj: 
> Ozaveščanje dijakov o ugledu in dvig ugleda šole. 


Za načrtovanje dejavnosti smo člani tima za samoevalvacijo pripravili akcijski načrt na ravni šole (Priloga 1: Akcijski 
načrt samoevalvacije za šolsko leto 2021/2022 s smernicami za aktive razrednikov in strokovne aktive). 
V šolskem letu 2021/2022 so vsi aktivi nadaljevali z izvajanjem dejavnosti za dvig kakovosti na področju učenja in 
poučevanja ter dijake ozaveščali o ugledu in si prizadevali za dvig ugleda šole. 
Aktivi razrednikov in strokovni aktivi so v svojih akcijskih načrtih opredelili dejavnosti, njihove nosilce, vključene 
deležnike, roke za izvedbo in potrebne vire ter podatke, njihov način zbiranja in analiziranja ter merila za spremljanje 
dosežkov.  
Akcijske načrte smo z dijaki realizirali v predvidenih rokih, na razrednih urah, v okviru pouka, pri interesnih in drugih 
dejavnostih. Spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev smo izvajali sproti, v okviru aktivov razrednikov in strokovnih 
aktivov, na dveh pedagoških konferencah, namenjenih evalvaciji izvajanja načrtovanih aktivnosti samoevalvacije 
(november 2021 in april 2022), na nivoju šole pa tudi ob zaključku pouka, po spomladanskem izpitnem roku ter ob 
koncu šolskega leta. Končno samoevalvacijsko poročilo vsebuje podatke in povzetke, ki so jih posredovali aktivi. 
(Originale poročil hrani šolski tim za samoevalvacijo.) 
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3 REZULTATI IN UGOTOVITVE AKTIVOV RAZREDNIKOV 


3.1 Aktiv razrednikov 1. letnika 


> Uvajanje dijakov v novo šolsko okolje: na razrednih urah informiramo dijake o dejavnostih šole (športni dnevi, 
interesne dejavnosti, sestanki dijaške skupnosti) in jih seznanjamo s poslanstvom, vizijo in vrednotami šole ter z 
dokumenti šole (šolska publikacija, e-obrazci, potrdila o šolanju, dijaške izkaznice, delovanje eAsistenta, pravila 
obnašanja v šoli),  s spodbudami pomagamo pri  izvolitvi predsednikov in njihovih namestnikov, spremljamo učni 
uspeh dijakov, rešujemo vzgojno problematiko in izostanke.  


> Seznanjanje staršev z dokumenti v SŠ ter krepitev sodelovanja z njimi: razredniki redno sodelujemo s starši: 
e-pošta, eAsistent; govorilne ure (klici); težave zaznavamo le pri razumevanju in seznanjanju z dokumenti SŠ. V 
nekaterih razredih je bilo potrebnega več sodelovanja s starši na področju vzgojne problematike, izostankov in ocen. 


> Spremljanje dosežkov dijakov na področju učnega uspeha, izostankov in vzgojne problematike: nekateri razredi 
so bili ob polletju nadpovprečno uspešni kljub velikemu številu izostankov, ki so pogosto posledica daljših odsotnosti 
posameznih dijakov. Vzgojno in učno problematiko rešujemo sproti s pomočjo svetovalne delavke (ocene in 
pomanjkanje motivacije za učenje), ravnateljice (kršitve šolskih pravil) in sodelovanjem s starši. Izrečenih je bilo 
nekaj vzgojnih ukrepov, večinoma povezanih s kršitvijo šolskega reda. 


> Delavnice: se izvajajo v skladu z načrtom. S pomočjo zunanjih izvajalcev in učiteljev so bile izpeljane naslednje: 
Preventivne delavnice za dijake (društvo Ključ), Ustna higiena, Učenje matematike, Temeljni postopki oživljanja, 
Povežimo pike, Mladi in hazard, Lepa Vida. Udeležba dijakov je bila dobra; dijaki večino obravnavanih tematik že 
poznajo, najbolj so pohvalili delavnico Povežimo pike. Za dijake je bila organizirana tudi strokovna ekskurzija v 
Rezijo. 


Predlog: razredniki 1. letnikov bi si želeli biti v prihodnje prisotni na delavnicah s svojimi razredi, da bi se z dijaki o 
temah delavnic lažje pogovarjali na razrednih urah. 


Splošna ugotovitev razrednikov 1. letnikov je, da so uspeli uresničiti večino zastavljenih ciljev. 


> Uspeh: primerjalni podatki o uspehu oddelkov 1. letnika ob koncu pouka so prikazani v preglednici 1. 


Preglednica 1 
 % pozitivnih št. odličnih št. izpitov 
IP, razred 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
GT, 1. A 52   89   70 50 2 0 0 1 14 2   6   8 


MT, 1. B 79   96   90 70 3 2 4 2   1 1   6   8 
MT, 1. C 76   93   70 93 1 2 3 2   2 2 12   2 


MT, 1. D 85   89 100 79 4 1 4 1   3 3   0   9 
MT, 1. E 93 100   86 97 4 4 4 5   4 0   7   1 


MT, 1. F 90 100   89 86 2 1 0 1   6 0   3   2 


 


3.2 Aktiv razrednikov 2. letnika 


> Spodbujanje dijakov k samoiniciativnosti in podjetnosti: v prvih mesecih šolskega leta smo dijakom pomagali pri 
izvajanju aktivnosti, povezanih s PUD. Imeli smo razgovore na temo pisanja prošnje in podjetniških portalov za 
iskanje potencialnih delodajalcev. Na razrednih urah smo dijake ozaveščali o ugledu z razgovori o primernem 
vedenju v okolici šole, odgovornosti glede opravljanja praktičnega usposabljanja z delom. Na osnovi izpolnjenih 
dokumentov PUD, ocen in povratnih informacij delodajalcev ugotavljamo, da so bili mentorji z dijaki zelo zadovoljni. 


> Ozaveščanje dijakov o različnih oblikah odvisnosti: temi odvisnosti od tehnologije smo na začetku šolskega leta 
namenili eno razredno uro. Z dijaki smo razpravljali o tem, od česa so odvisni in zakaj pride do odvisnosti. Večinoma 
pravijo, da so odvisni predvsem od računalnikov in mobitelov. Razloge vidijo v načinu življenja, saj danes 
komunikacija težko poteka drugače, nekako so prisiljeni v uporabo tehnologij – sicer bi izgubljali stike z vrstniki. 
Nekaterim je uporaba tehnologij tudi nekakšen pobeg pred stresom – umik v svoj svet. V mesecu novembru smo 
izvedli anketo in pridobili podrobnejši vpogled v to problematiko. 
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> Seznanjanje dijakov z varstvom okolja, zdravim načinom življenja in izrabo prostega časa ter o varovanju pred 
nevarnostmi in različnimi tveganji: temi varstva okolja in zdravega načina življenja smo se posvetili na razrednih 
urah. Sicer pa so zgoraj naštete aktivnosti dijaki lahko uresničevali tudi pri obšolskih dejavnostih, na ekskurzijah, 
športnih dnevih, na naravoslovnem in kulturnem dnevu ter na šolskih prireditvah. Dijaki so pospravljali in pometali 
okolico šole ter tako spoznavali pomen čistega okolja v praksi. Ugotovili so, da če manj umažejo, imajo tudi manj 
dela s pospravljanjem. 


Predlog: razredniki predlagajo, da se dijake spodbuja k podajanju predlogov za čistejšo in bolj urejeno okolico šole; 
najbolj samoiniciativni dijake se nagradi (npr. z bidonom s potiskom); za uspešno čiščenje šolske okolice izpostavljajo 
pomen dobre organizacije izvajanja, sistematičnega pristopa in nadzora. 


> Uspeh: primerjalni podatki o uspehu oddelkov 2. letnika ob koncu pouka (npr. 1. A 2020/21 in 2. A 2021/22) so 
prikazani v preglednici 2. 


Preglednica 2 
Izobraževalni 
program Oddelek  


% pozitivnih 
2020/21 


% pozitivnih 
2021/22 


št. odličnih 
2020/21 


št. odličnih 
2021/22 


GT A   70     82   0 0 


MT B   90     72   4 4 
MT C   70     69   3 4 
MT D 100     79   4 4 


MT E   86     89   4 3 
MT F   89     50   0 0 


 


3.3 Aktiv razrednikov 3. letnika 


> Spodbujanje dijakov k samoiniciativnosti in podjetnosti: organizatorka PUD je v prvih dveh mesecih pouka 
obiskala vse oddelke na razrednih urah in dijake seznanila z rokovnikom, dokumenti in ostalimi potrebnimi 
informacijami o poteku PUD, jih skupaj z razredniki spodbujala, da delodajalce najdejo sami v bližini doma, ter jih 
po zaključku PUD seznanila z ocenami in povratnimi informacijami delodajalcev. Po zaključku PUD smo se razredniki 
pogovorili z dijaki in ugotovili, da so bili delodajalci z dijaki večinoma zelo zadovoljni. 


> Spodbujanje dijakov k odgovornosti do lastnih odločitev: razredniki smo na razrednih urah dijakom predstavili 
podrobnosti o strokovnih področjih izbirnosti v 4. letniku. Dijaki so prijave v 1. krogu oddali glede na svoje 
sposobnosti in veščine ter pridobljena temeljna znanja iz izbranih strokovnih področij; na ta način je šola pridobila 
podatke o številu dijakov za posamezno strokovno področje in pristopila k oblikovanju skupin oziroma razredov po 
področjih izbirnosti. 


> Ozaveščanje dijakov o različnih oblikah odvisnosti in njihovih vplivih na udeležence v prometu: zunanji izvajalec 
je izvedel delavnico Alkohol in zdrav način življenja. Razredniki smo se o odvisnosti z dijaki pogovarjali na tematskih 
razrednih urah in ugotovili, da se dijaki zavedajo različnih oblik odvisnosti in njihovih vplivov na ostale udeležence v 
prometu. Po njihovih zagotovilih naj ne bi posegali po nedovoljenih substancah, še posebej ne, ko se odpravijo na 
pot z avtomobilom – seveda tisti, ki imajo opravljen vozniški izpit.  


> Spodbujanje dijakov k samoiniciativnosti pri vzdrževanju reda in čistoče v šoli ter njeni okolici: razredniki smo 
skupaj z dijaki svojih razredov izbrali reden tedenski termin izven pouka za čiščenje okolice šole, ki je deloma ali v 
celoti očiščena; problematični so vikendi, ko dijakov ni bilo na šoli, njena ožja okolica pa je bila nasmetena. Dijaki so 
tudi fotografirali izvajanje akcij in tako dokumentirali delo. Z dijaki smo se pogovarjali o tej »večni« problematiki, ki 
je v veliki meri posledica njihovih dejanj, predvsem med odmori za malico. 


> Spremljanje dosežkov dijakov na področju učnega uspeha, izostankov in vzgojne problematike ter krepitev 
sodelovanja s starši in drugimi deležniki: razredniki smo redno spremljali učni uspeh in izostanke dijakov; veliko 
število izostankov je bilo še vedno povezanih z epidemiološko situacijo, z izostanki pa je neposredno povezan tudi 
(ne)uspeh dijakov. 


Ugotovitev: generacija dijakov 3. letnika je imela od pričetka izobraževanja na SMGŠ večino pouka na daljavo zaradi 
epidemioloških razmer (COVID-19). Na podlagi opravljenih razgovorov z dijaki in njihovimi starši zato razredniki 
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ugotavljajo, da dijaki nimajo ustreznih delovnih navad ter občutka za resno in sprotno delo, predvsem pri preverjanju 
in ocenjevanju znanja, zato je tudi končni uspeh dijakov najslabši. 
> Izvajanje dejavnosti: varnost v prometu, organiziran je bil tečaj prve pomoči, ki so se ga udeležili vsi dijaki, ki prve 


pomoči še niso opravili. Izpit so opravljali v lastni režiji, tako da povratne informacije, koliko dijakov je izpit opravilo, 
nimamo. Vsi oddelki tretjih letnikov so vsaj dvakrat mesečno čistili okolico. Razredniki opažajo, da so ponovno prvi 
letniki tisti, ki najbolj onesnažujejo okolico, in predlagajo koordinatorje dijakov tretjih letnikov, ki bi šli v prve letnike 
in jih nagovorili o tem problemu. Razredniki so dijake spodbujali k aktivnostim na prostem zaradi novonastalega  
stanja na področju koronavirusa. Tudi ure športne vzgoje so večinoma potekale na prostem. Vse zunanje aktivnosti 
so razredniki dijakom priznali pri izbirnih vsebinah. 


Predlog: razredniki 3. letnikov posebej izpostavljajo, da morajo biti profesorji šole zgled dijakom, med poukom ne 
uporabljajo telefonov, skrbijo za čistočo in sodelujejo z dijaki pri čiščenju okolice šole. 


> Uspeh: primerjalni podatki o uspehu oddelkov 3. letnika ob koncu pouka (npr. 1. A 2019/20, 2. A 2020/21 in 3. A 
2021/22) so prikazani v preglednici 3. 


Preglednica 3 
 % pozitivnih  št. odličnih   
IP Oddelek 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 


GT A   89     72 60 0 0 2 
MT B   96     86 68 2 0 0 


MT C   93     79 50 2 2 2 
MT D   89     77 60 1 0 0 
MT E 100     80 70 4 5 5 


MT F 100     73 46 1 2 0 


 


3.4 Aktiv razrednikov 4. letnika 


> Odgovornost dijakov za nadaljnjo karierno pot: prof. Koražija je med razrednimi urami dijakom predstavila 
koledar poklicne mature in jih seznanila s potekom. Razredniki smo jih večkrat opozarjali na pomembne datume, 
tako ustno kot elektronsko. Večina dijakov je oddala prijavo na maturo (4.a – vsi; 4.b – vsi; 4.c – oddalo 15 dijakov, 
ni oddala 1 dijakinja na pedagoški pogodbi in 5 dijakov s podaljšanim statusom;4.d – ni oddal 
1 dijak; 4.e  – vsi; 4.f – ni oddal 1 dijak, ki je na pedagoški pogodbi).  


Ugotovitev: večina dijakov je uspešno opravila vse obveznosti za 4. predmet PM, dijaki so bili uspešni pri opravljanju 
PM v spomladanskem izpitnem roku. 


> Ozaveščanje dijakov o pomenu avtorskih pravic: Za 4. letnike sta bili izvedeni tematski delavnici Veščine vitkega 
podjetništva, ki jo je s strani GEA College izvedel David Arnež mag. posl. ved; dr. Gorazd Golob pa je za dijake 
pripravil delavnico na temo Avtorstvo, avtorske pravice, citiranje in navanje virov in literature. Vsebino dijaki 
potrebujejo pri izdelavi 4. predmeta poklicne mature in izdelavi projektnih nalog. Za dijake to predavanje bistveno 
pripomore k primernemu načinu najvanja virov in literature. 


Predlog: tudi za prihodnje šolsko leto aktiv predlaga spletno izvedbo obeh predavanj. 


> Spodbujanje odgovornosti do lastnih odločitev: razredniki smo z dijaki izvedli razredne ure na temo nadaljnjega 
izobraževanja oz. poklicne poti. Dijakom, ki ne nameravajo nadaljevati z izobraževanjem, povprečje ocen ni 
pomembno. Ostali dijaki pa so motivirani za doseganje boljših ocen. Na pobudo strokovnega aktiva smo v mesecu 
aprilu izvedli še razredno uro o nadaljnjem študiju. Posredovali smo podatke, kdo je oddal dokumente za 
nadaljevanje šolanja in kaj je bil njihov prvi izbor (prof. L. Golob). 
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Prejeti podatki o 1. izbiri študija so prikazani v preglednici 4. 


Preglednica 4 
Študij, 1. izbira 4. A 4. C 4. D 4. F 
Naravoslovnotehniška fakulteta 10 6 3 4 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje    1 


Akademija za umetnost Nova Gorica   3  
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo   2  


Filozofska fakulteta  1  2 
Fakulteta za organizacijske vede 1    
Fakulteta za računalništvo in informatiko   3  


Fakulteta za varnostne vede    2 
Biotehniška fakulteta  3   


Ekonomska fakulteta  2   
Fakulteta za družbene vede    1 


Fakulteta za medije    3 
Fakulteta za management    1 
Fakulteta za dizajn 2  1 3 


Inštitut in akademija za multimedije  1 14 2 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana     2 


Šolski center Novo mesto, višja    1 
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo LJ, višja šola    1 


United Pop Audio Inženir 1    
Erudio    1 
Ni oddal prijave 7 2 3 5 


Skupaj 21 15 29 29 


> Izvajanje preventivnih dejavnosti: razredne ure smo namenili varovanju okolja, zdravemu načinu življenja, 
kakovostni izrabi prostega časa, zmanjšanju kajenja (v 4.a je samo pet kadilcev) in prenašanju vrednot na mlajše 
generacije dijakov. Opominjali smo dijake med urami, naj ne uporabljajo telefonov, npr.: pri ŠVZ telefoni ostanejo 
v garderobi. Sami profesorji smo jim za zgled tudi pri odnosu profesor – dijak in opozarjamo na bolj spoštljiv odnos 
do sošolcev in ostalih profesorjev. 


> Spremljanje dosežkov dijakov na področju učnega uspeha, izostankov in vzgojne problematike: izostanki 
dijakov se ne razlikujejo od prejšnjih let. Posamezni dijaki veliko izostajajo, ostali hodijo v šolo. Razredniki redno 
komuniciramo s starši in jih opozarjamo na ocene, kjer je to potrebno. Starši večino izostankov opravičijo. 
Alternativni vzgojni ukrep dijakom prinaša dodatno delo, ki ga ne izvedejo; v 4. letniku so se odločili, da je zanje 
preprosteje, če dobijo vzgojni ukrep. 


> Uspeh: primerjalni podatki o uspehu oddelkov 4. letnika ob koncu pouka so prikazani v preglednici 5. 


Preglednica 5 
 % pozitivnih št. odličnih št. izpitov 
IP, razred 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 Maj 2021/22 
GT, 4. A 81 79 64 3   2   3     3     5     8 
MT, 4. B 90 83 90 5 11   6     6     9     2 


MT, 4. C 79 86 57 4   9   1   12     3     3 
MT, 4. D 80 79 90 2   6   4     4   14     2 


MT, 4. E 90 75 77 3   6   4     4     7     6 
MT, 4. F 87 93 72 8   9   4     2     3     3 
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4 REZULTATI IN UGOTOVITVE STROKOVNIH AKTIVOV 


4.1 Aktiv slovenskega jezika 


> Cankarjevo tekmovanje: šolskega tekmovanja se je pod mentorstvom prof. Jožeta Iskre udeležila ena dijakinja 
3. letnika in pod mentorstvom prof. Barbare Iskra Šarec 11 dijakov 1. in 2. letnika. Od začetka šolskega leta so vsak 
teden potekale priprave preko Zooma. Dijaki so dosegli: 1 bronasto priznanje v 3. letniku in 5 bronastih priznanj v 
kategoriji 1. in 2. letnika. Dve dijakinji 1. in 2. letnika sta se uvrstili na regijsko tekmovanje ter dosegli srebrno 
priznanje. 


> Dejavnosti v okviru mednarodnega projekta Story Valley: udeležba na predavanju begunke Maide Džinić, 
snemanje intervjujev z begunci, prebiranje romanov z begunsko tematiko, delavnica v treh delih z novinarko Kristino 
Božič, ustvarjanje in izdaja posebne številke šolskega časopisa Pixel z begunsko tematiko, ogled filma v Kinoteki in 
predavanje predstavnika Kinoteke, 9.–11. 3. 2022 sodelovanje pri gostovanju tujih študentov in profesorjev, ki 
sodelujejo pri projektu.  


> Zgodba Graditi prihodnost: na uvodnih urah slovenščine smo profesorji slovenščine dijakom prebrali motivacijsko 
zgodbo, po kateri naj bi bolje razumeli, kako pomembno je, da se v življenju pri vsaki stvari potrudijo po svojih 
najboljših močeh. 


> Šolsko glasilo Mi mladci: prispevke dijakov je zbrala in uredila mentorica prof. Milena Černe; glasilo je izšlo pred 
informativnima dnevoma, tiskano je v nakladi 250 izvodov in v elektronski obliki objavljeno na spletni strani šole. 


> Šolski časopis Pixel: pod mentorstvom prof. Martine Holešek sta uspešno izšli dve redni številki časopisa, pod 
mentorstvom prof. Barbare Iskra Šarec pa še posebna tematska številka, namenjena begunski tematiki. 


> Prijava na razpis in prošnja (PUD): na pobudo Lee Golob, organizatorke PUD, smo profesorji slovenščine z dijaki 
drugih letnikov obdelali dve besedilni vrsti, ki sicer nista del učnega načrta za 2. letnik: prijava na razpis in prošnja, 
ter tako pripravili dijake, da bodo delodajalcem v prošnjah za PUD pošiljali ustrezna besedila z vsemi potrebnimi 
sestavnimi deli. 


> Kulturni dan: zaradi slabe epidemiološke situacije v začetku šolskega leta ta dejavnost ni bila načrtovana; vendar 
smo 25. 3. 2022 uspešno izpeljali kulturni dan v MGL (ogled predstave Tih vdih za dijake 3. in 4. letnika) in 
Cankarjevem domu (ogled predstave Reformatorji na odru za dijake 1. in 2. letnika). 


> Šolska prireditev: tudi te dejavnosti nismo načrtovali, vendar smo jo uspešno realizirali 26. 4. 2022 v Koloseju. 


> Mednarodni natečaj Na krilih metulja: pod mentorstvom prof. Martine Holešek je dijakinja osvojila prvo nagrado. 


> Dramski krožek: pod mentorstvom knjižničarke Darinke Kepec so dijaki dramskega krožka kljub slabi epidemiološki 
situaciji pripravili krajšo uprizoritev prirejenega besedila Pri pouku na šolski prireditvi in recital na šolski proslavi ob 
dnevu državnosti.  


 


4.2 Aktiv tujih jezikov 


> Prireditve v organizaciji dijakov: načrtovanih dejavnosti (obisk Dedka Mraza med dijaki in razpis natečaja za 
oblikovanje dijaškega znaka) zaradi omejitev, povezanih s koronavirusom, nismo izvedli. Edina prireditev, ki smo jo 
izvedli, je bilo tekmovanje pustnih mask preko družbenih omrežij, na katerem je sodelovalo okoli 10 dijakov. 


> Krožki: povečano število objav za dijake na družbenih omrežjih (vrste krožkov + objave dosežkov dijakov) – odziv 
dijakov na družbenih omrežjih je izredno pozitiven. 


> Tekmovanje iz angleščine IATEFL za 3. letnike: profesorji angleščine smo med dijaki tretjih letnikov zbrali prijave 
(10 do 15 dijakov) in jih pripravljali na tekmovanje, ki je bilo izvedeno 31. 1. 2022. Število dijakov, ki so letos 
sodelovali, je primerljivo s preteklimi leti, prav tako njihovi dosežki. 


 


4.3 Družboslovni aktiv 


> Športna tekmovanja: dijaki so se udeležili tekmovanj v streljanju, lokostrelstvu in akvatlonu. Največji uspeh je 
dosegla dijakinja 1. f, ki je postala državna prvakinja v streljanju z zračno pištolo. 
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> Trajno učenje in poudarjanje pripadnosti dijakov SMGŠ, osebni zgled: izvajalo se je na ravni razreda in šolske 
skupnosti. Profesorji smo konstantno poudarjali splošne civilizacijske vrednote in jih posredovali dijakom z osebnim 
zgledom. To nalogo je potrebno razumeti kot dolgoročen proces, saj rezultati niso enostavno merljivi. Nivo znanja 
dijakov smo spremljali pri vsakem predmetu posebej; znanje pri dijakih variira, predvsem so velike razlike glede na 
predznanje, ki so ga dobili že v osnovni šoli. Čistoča učilnic in šole je v glavnem zadovoljiva z redkimi izjemami. 


> Tekmovanje iz zgodovine: priprave na državno tekmovanje je z dijaki izvajal prof. Andrej Pastar, poleg pregleda 
literature so srečanja z dijaki preko Zooma potekala v popoldanskem času. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 19 
dijakov, 6 dijakov je prejelo bronasto priznanje, državnega tekmovanja pa sta se udeležila dva dijaka, a žal brez večjih 
uspehov. 


> Projekt Story Valley: prof. Andrej Pastar je izvajal predavanja za dijake preko Zooma, se udeleževal rednih 
videokonferenc s tujimi in domačimi partnerji ter drugih dejavnosti.  


 


4.4 Naravoslovni aktiv 


> Priprave na PM: priprave iz matematike so potekale tekom šolskega leta. Rezultati so po zaključku mature 
zadovoljivi. 


> Spremljanje dosežkov dijakov na področju učnega uspeha, izostankov in vzgojne problematike ter krepitev 
sodelovanja s starši in drugimi deležniki: učni uspeh dijakov je boljši pri vseh naravoslovnih predmetih. Izostankov 
dijakov pa je bilo več, vendar je to povezano z epidemiološko situacijo (nekateri dijaki niso obiskovali pouka, ker niso 
izpolnjevali pogojev PCT). 


> Naravoslovni dan: dejavnosti je organizirala prof. Mateja Jakob, izvedene so bile med 20. in 22. junijem 2022. 


> Projekt MEPI: profesorja Mateja Jakob in Neven Šverko sta med šolskim letom izvajala projekt MEPI, v sklopu 
katerega sta spremljala napredek dijakov, vključenih v ta projekt. Dijaki so opravljali dejavnosti iz treh področij: 
veščina, šport in prostovoljstvo. Ob koncu pouka, 18. in 19. junija 2022, je bila opravljena pustolovska odprava, med 
katero so dijaki pod nadzorom mentorjev prvi dan prehodili pot od Velikih Lašč do Novega Pota, kjer so prespali v 
šotorih, naslednji dan pa so prehodili pot od Novega Pota do Rašice. Pri kandidatih, ki so se udeležili projekta, 
opažamo povišano motivacijo za sodelovanje pri pouku in ostalih aktivnostih, ki jih nudi šola. 


> Delavnice za 1. letnike – učenje učenja matematike, iskanje informacij: delavnice so bile izvedene v septembru 
in naj bi prinesle boljši uspeh dijakov pri matematiki v prvem letniku.  
Ugotovitve: delavnice so bile učinkovite, ker imamo letos manj popravnih izpitov pri predmetu matematika, 
povprečni učni uspeh vseh dijakov pri matematiki je višji. Povišan je tudi interes dijakov za dodatne aktivnosti v 
okviru predmeta matematika. Letos smo prvič imeli dijaka, ki se je po šolskem tekmovanju iz matematike uvrstil na 
državno tekmovanje. 


 


4.5 Aktiv priprave in medijev 


> Poenotenje ocenjevanja na nivoju strokovnih modulov: učitelji, ki poučujemo isti strokovni modul, smo poenotili 
ocenjevanje pri modulih GOB, KTR, MOB (2. in 4. letnik), TRE (2., 3. in 4. letnik), IKT, MMP, OPI, NTE. Ni prišlo do 
poenotenja ocenjevanja znanja pri modulu ISZ (2. letnik). Dvig nivoja znanja dijakov učitelji strokovnih modulov z 
doslednostjo izvajamo pri pregledovanju in ocenjevanju znanja. 


> Primerjava povprečnih ocen pri strokovnih modulih pri različnih učiteljih: učitelji smo se držali dogovora o 
poenotenju ocenjevanja. Pri pisnem ocenjevanju ugotavljamo, da se v prvem roku ocenjevanja udeleži večina 
dijakov. Opažamo, da so odstopanja ocen pri istem modulu pri različnih oddelkih maksimalno za 0,8 ocene. 
Povprečje ocen: IKT: 2,2–3,4; MOB3: 2,1–2,7; MOB4: 2,5–3,3; ANI: 3,0–3,4; KTR: 1,6–3,4; TRE4: 2,7–3,4 (razreda C in 
D). Odstopata IKT, kjer ima najnižje povprečje 1. F, in KTR, kjer je najmanj uspešen 4. C.  


> Uspeh dijakov na poklicni maturi: aktiv predlaga, da se predpreizkus izvede na način, kot poteka pisni del poklicne 
mature (ena sobota v mesecu marcu za vse dijake). Z dostopnimi javno objavljenimi  izpitnimi polami naj pred 
izvedbo predpreizkusa vsak ocenjevalec z dijaki svojih razredov izvede pregled/ponovitev vsebin. Priporočljivo je, da 







7 


se vsi člani strokovnega aktiva seznanijo z vsebino predmetnega izpitnega kataloga za 2. predmet PM. Predpreizkus 
mature je potekal v vseh oddelkih 4. letnika programa MT. Glede na zbrane podatke se je predpreizkusa udeležila 
večina dijakov, vendar pa dijaki pridobivajo relativno slabe rezultate. Navadno en dijak na oddelek pridobi število 
točk, pri katerem bi lahko govorili o pozitivni oceni. 


> Alternativni vzgojni ukrepi (izdelek z uspešnim zagovorom): razrednik 4. C je izvedel postopek alternativnega 
vzgojnega ukrepa z dijakom, ki je že dosegel 20 neopravičenih ur. Razrednik 3. E je izvedel alternativne vzgojne 
ukrepe z dijaki, ki so dosegli več kot 10 neopravičenih ur. Alternativni vzgojni ukrep dijakom prinaša dodatno delo, 
ki ga ne izvedejo. V 4. letniku so se odločili, da je za njih preprosteje, če dobijo vzgojni ukrep. 


> Sodelovanje z mentorico dijaške skupnosti: mentorici dijaške skupnosti je bil omogočen dostop do šolskega  
računa IG. Z objavami na družbenih omrežjih želimo pridobiti tudi pozitiven odziv bivših dijakov in na ta način 
dvigniti ugled šole – aktivnosti se izvajajo, vendar je ta proces dolgoročen, o rezultatih še ne moremo govoriti. 


> Predstavitev poklicne poti oz. nadaljevanja izobraževanja 4. letnikom: učiteljici strokovnih modulov, Lea Golob 
in Iva Molek, sta v sodelovanju s pomočnikom ravnateljice organizirali obisk dijakov na Kariernem sejmu 2021; dijaki 
so pridobivali informacije, znanja in veščine za vstop na trg dela ter posameznikovo nadgradnjo kariere; skupine 
dijakov so v razredih uspešno predstavile zbrane informacije. Delavnico »Karierni labirint« je Zavod Nefiks izvedel 7. 
in 8. 12. 2021. S strani dijakov 4. letnika je bila dobro sprejeta in ocenjena s povprečno oceno 7 (7. 12. 2021) in 8,3 (8. 
12. 2021). Dijaki so bili z delavnico zadovoljni, pridobili so tudi nekatera nova znanja. S strani izvajalcev pa je bilo 
izpostavljeno njihovo nesodelovanje, kar otežuje možnost še kvalitetnejše izpeljave delavnice.  


> Sodelovanje z zunanjimi izvajalci iz gospodarstva: učitelji strokovnih modulov izvajajo povezovanje z 
gospodarstvom prek različnih dejavnosti in natečajev. Uspešno izvedeni projekti in javne objave o njih in sodelovanju 
šole: Festival Kinotrip – aktivno sodelovanje dijakov pri izvedbi snemanja, montaže in fotografiranja dogodka; 
animacijska delavnica z animatorko Julio Peguet (22. do 26. 11. 2021) – udeležilo se je je 10 dijakov 3. letnika; 
delavnica Sinhronih šumov s predavateljem Miho Šajnom (december 2021) – udeležili so se je dijaki 4. B in 4. C; 
projekt načrtovanja CGP za podjetje KOVIKOR – sodelovanje dijakov; videoprodukciji igranih oglasov za MOL – 
sodelovanje dijakov. Natečaj Trstika – poslanih 24 likovnih del; natečaj Evropa v šoli  – na regionalno raven poslanih 
5 likovnih del, vsa dela so se uvrstila na nacionalno raven; dva dijaka sta sodelovala tudi s fotografskimi deli ter se 
uvrstila na nacionalno raven. Organizatorka PUD je sodelovala z delodajalci, dijaki, starši in razredniki za uspešno 
izvedbo PUD. 


> Mednarodne izmenjave: v sklopu mednarodne izmenjave projekta Story Valley je bila izvedena mobilnost na 
Škotsko; v marcu 2022 pa je v sklopu tega projekta mednarodno izmenjavo gostila naša šola. Aktivno so bili vključeni 
dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika (več kot 30 dijakov), ki so v projektu sodelovali na različne načine (pisanje zgodb za šolski 
časopis, oblikovanje celostne grafične podobe projekta in raznih materialov, načrtovanje spletne strani, snemanje, 
fotografiranje). V sklopu ERASMUS+ sta bili izvedeni mednarodni izmenjavi na Malto; v oktobru 2021 se je izmenjave 
udeležilo 10 dijakov programa MT; v aprilu 2022 pa se je izmenjave udeležilo 6 dijakov MT. K aprilskemu terminu so 
bili povabljeni tudi dijaki GT, vendar se izmenjave niso udeležili. Koordinator projektov o izvedenih aktivnostih 
pripravlja poročila in druge materiale za javno objavo ter diseminacijo projektov. 


> Tematske delavnice: za 4. letnike sta bili izvedeni tematski delavnici: Veščine vitkega podjetništva, GEA College, 
David Arnež, mag. posl. ved; Avtorstvo, avtorske pravice, citiranje ter navajanje virov in literature, dr. Gorazd 
Golob. Prva delavnica je namenjena spodbujanju samoiniciativnosti in podjetnosti, vsebine drugega predavanja pa 
so za dijake pomembne pri izvedbi 4. predmeta poklicne mature, pri izdelavi projektne dokumentacije dijakom 
predavanje bistveno pripomore k primernemu načinu navajanja virov in literature. 


 


4.6 Aktiv tiska in dodelave 


> Povabilo bivših dijakov, zaposlenih v grafični dejavnosti: dva bivša dijaka, ki uspešno delata v grafični dejavnosti, 
sta sedanjim dijakom prenesla svoje izkušnje. Silvo Novak, tehnični svetovalec v podjetju Sava Print, je 15. decembra 
2021 dijakom predstavil novo generacijo popolnoma na novo razvite kompresibilne gumi napone SAVA GOLD. 
Razložil je prednosti novo zasnovanega izdelka, ki namesto tekstilne plasti nadomešča dodaten sloj volumensko 
stisljive gume. Glavne prednosti so: večja vzdržljivost, manjša poraba energije, manjši iztis oz. realni ugrez, 
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standardizirana tiskarska gradacija. Gregor Lavrič je 20. aprila 2022 dijakom 4. a oddelka programa grafični tehnik 
predstavil svojo poklicno kariero z začetkom izobraževanja na naši šoli. Študij je nadaljeval na NTF, študijskem 
programu grafična tehnika. Trenutno je zaposlen na ICP v Ljubljani, kjer dela kot samostojni raziskovalec na 
področju tiska ter mehanskega in grafičnega preskušanja materialov in različne embalaže. Odzivi naših dijakov so 
bili zelo pozitivni, kar so potrdili na podlagi evalvacijskega vprašalnika.  Dijaki so na koncu zastavljali zanimiva 
vprašanja tako na temo predstavitve kot tudi v povezavi s poklicnim področjem grafičnega tehnika. V strokovnem 
aktivu smo mnenja, da je tak strokovnjak vsekakor velika popestritev pouka, saj ima specifična znanja na 
strokovnem področju, do katerih učitelj težje pride. Poleg tega na ta način lahko vzdržujemo prepotrebne stike med 
šolo in industrijo. 


> Sodelovanje na mednarodnem tiskarskem tekmovanju: tekmovanje je potekalo v Bratislavi od 22. do 25. junija 
2022. V letošnjem letu so se učitelji udeležili mednarodnega tekmovanja z namenom ogleda poteka tekmovanja in 
vključitve naših dijakov na tekmovanje v naslednjem šolskem letu. Ogledali so si potek tekmovanja v  ofsetnem tisku 
in izsekovanju predhodno tiskane embalaže v dveh barvah, ki so jih morali dijaki predhodno zmešati po vzorcu iz 
barvne zbirke Pantone. Učitelji so navezali zelo veliko stikov s predstavniki različnih šol, ki so sodelovale na tem 
tekmovanju: Praga, Brno, Olomuc, Beograd in Bratislava. 


 


4.7 Dijaška skupnost (poročilo mentorice) 


> Informativni dan: sodelovalo je 16 dijakov 3. in 4. letnika iz obeh izobraževalnih programov. Dijaki so aktivno 
sodelovali pri promociji šole v sklopu informativnega dneva. Objave na družbenih omrežjih so bile izredno pozitivno 
sprejete, »storyji« so dosegli  530–620 profilov, sam profil pa je dobil tudi približno 150 novih sledilcev. Dijaki so 
posneli tudi predstavitvena videa, ki sta na družbenih omrežjih dosegla več kot 1300/900 (MT/GT) ogledov. 


> Pust: z objavo je na družbenih omrežjih sodelovalo 10 pustnih mask. Odziv je bil precejšen, zmagovalna maska je 
dobila več kot 60 všečkov, »storyji« pa so imeli doseg 530–610 profilov. 


> Izboljšave na šoli: na sestankih dijaške skupnosti so dijaki v letošnjem šolskem letu podali nekaj predlogov, večina 
je bila realiziranih (odprta vrata na Pokopališko ulico, namestitev razkužilnikov na hodnike, odprtje menze, izvedba 
maturantskega plesa ipd.). Na zadnjem sestanku novih predlogov za izboljšave ni bilo.  


> Anketa o zadovoljstvu dijakov: anketa je bila izpeljana, dijaki so ocenili svojo stopnjo strinjanja s trditvijo »Vpis na 
SMGŠ bi priporočal tudi drugim.« na lestvici od 0 (zagotovo ne) do 10 (zagotovo da). Sodelovalo je 600 dijakov; indeks 
NPS = −37.  
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Priloga 1 


AKCIJSKI NAČRT samoevalvacije za šolsko leto 2021/2022 
 
V šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti za dvig kakovosti na področju učenja in poučevanja, 
dijake ozaveščali o ugledu in si prizadevali za dvig ugleda šole. 


PREDNOSTNO PODROČJE KAKOVOSTI > učenje in poučevanje (dosežki dijakov) 


IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV CILJEV 
 
 
 
 


> razvijanje veščin pisnega in ustnega sporazumevanja 
> razvijanje kompetence učenje učenja 
> razvijanje veščin projektnega dela 
> medpredmetno povezovanje z upoštevanjem zahtev na trgu dela 
> spodbujanje samoiniciativnosti in odgovornosti 
> sprejemanje vrednot, ki so pomembne za posameznika, okolje in razvoj 
> ozaveščanje dijakov, da s svojim ravnanjem sooblikujejo ugled šole 


CILJ   Ozaveščanje dijakov o ugledu in dvig ugleda šole 


DEJAVNOSTI   NOSILEC 
DEJAVNOSTI  


VKLJUČENI V 
DEJAVNOST  


ROKI ZA IZVEDBO 
DEJAVNOSTI 


POTREBNI VIRI 


Oblikovanje smernic za delo 
razrednikov in strokovnih 
aktivov 


Preverjanje/posodobitev 
meril in kriterijev ocenjevanja 
znanja 
Določitev meril in postopka 
za podeljevanje pohval, 
nagrad, priznanj ... za izjemne 
dosežkov dijakov 
Organizacija krožkov, debat, 
delavnic, tekmovanj, 
ekskurzij ... 
Promocija šole znotraj in 
izven SMGŠ 
Evalvacija napredka 
Izvedba tematske konference  


> ravnateljica 
> pomočnik 


ravnateljice 
> šolski tim za 


samoevalvacijo 
> vodje aktivov 


razrednikov 
> vodje strokovnih 


aktivov 
> mentorica 


dijaške 
skupnosti 


> administrator 
spletne strani  


> svetovalni 
delavki 


> razredniki 
> strokovni aktivi 
> učiteljski zbor 
> svetovalni 


delavki 
> dijaška skupnost 
> dijaki 
> starši 


> šolsko leto 
2021/2022 


> september 2021 
> januar 2022 
> junij/julij 2022 


> dokumenti v SŠ, šolska 
pravila, pravila šolske 
prehrane 


> zunanji predavatelji, bivši 
dijaki, socialni partnerji 


> knjižnično gradivo, 
fotokopije, dostopna  
oprema IKT, aplikacija 
eAsistent, www.smgs.si 


> refleksije, ankete, 
evalvacije dejavnosti 


MERILA, PODATKI IN 
ANALIZIRANJE PODATKOV 


> oblikovane smernice za delo aktivov razrednikov 
> oblikovane smernice za delo strokovnih aktivov 
> oblikovani cilji, navodila, merila in kriteriji za načrtovanje in vrednotenje dejavnosti 


ZBIRANJE PODATKOV > razredniki, vodje aktivov razrednikov 
> učitelji, vodje strokovnih aktivov 
> mentorica dijaške skupnosti 
> pomočnik ravnateljice 
> svetovalni delavki 
> šolski tim za samoevalvacijo 


UPORABA UGOTOVITEV > za spremljanje kakovosti, ugotavljanje močnih in šibkih področij, načrtovanje dejavnosti 
za dvig kakovosti na izbranih področjih Modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 
področju vzgoje in izobraževanja 


VAROVANJE IN 
DOSTOPNOST PODATKOV  


> varovanje v skladu s Pravilnikom o šolski dokumentaciji 


PREDSTAVITEV 
UGOTOVITEV 


> pedagoška konferenca, tematska konferenca – učiteljski zbor 
> dijaška skupnost – predstavitev dijakom 
> razredne ure – predstavitev dijakom 
> roditeljski sestanki, svet staršev – predstavitev staršem 
> svet SMGŠ – predstavitev skupaj z realizacijo LDN 
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SMERNICE za aktive razrednikov v šolskem letu 2021/2022 


1. letniki > uvajanje dijakov v novo šolsko okolje 
> imenovanje začasnega, v.d. predsednika za prvi oz. prva dva meseca 
> seznanjanje dijakov in staršev z dokumenti v SŠ, poslanstvom, vizijo in vrednotami šole 
> ozaveščanje dijakov o različnih oblikah odvisnosti in vzrokih zanje 
> izvajanje preventivnih dejavnosti: seznanjanje dijakov z varstvom okolja, zdravim 


načinom življenja in izrabo prostega časa, o varovanju pred nevarnostmi in različnimi 
tveganji 


2. letniki > spodbujanje dijakov k samoiniciativnosti in podjetnosti – priprava na vstop na trg dela 
> spodbujanje odgovornega odnosa do poteka in izvedbe praktičnega usposabljanja z 


delom pri delodajalcih (PUD) 
> ozaveščanje dijakov o različnih oblikah odvisnosti – tehnologija in vzrokih zanje 
> izvajanje preventivnih dejavnosti: seznanjanje dijakov z varstvom okolja, zdravim 


načinom življenja in izrabo prostega časa, o varovanju pred nevarnostmi in različnimi 
tveganji 


3. letniki > spodbujanje dijakov k samoiniciativnosti in podjetnosti – odgovoren odnos do PUD 
> spodbujanje odgovornosti do lastnih odločitev – področje izbirnosti v 4. letniku 
> ozaveščanje dijakov o različnih oblikah odvisnosti in njihovih vplivih na udeležence v 


prometu 
> izvajanje preventivnih dejavnosti: seznanjanje dijakov s pomenom varnosti v prometu, z 


varstvom okolja, zdravim načinom življenja in izrabo prostega časa, o varovanju pred 
nevarnostmi in različnimi tveganji 


4. letniki > spodbujanje dijakov k samoiniciativnosti in podjetnosti 
> spodbujanje odgovornosti do lastnih odločitev – odgovoren odnos do obveznosti pri 


poklicni maturi; odločitev o nadaljnji karierni poti – zaposlitev/študij; samostojno 
pridobivanje informacij, vpisni postopek za nadaljnji študij ... 


> ozaveščanje dijakov o pomenu avtorskih pravic 
> izvajanje preventivnih dejavnosti: seznanjanje dijakov z varstvom okolja, zdravim 


načinom življenja in izrabo prostega časa, o varovanju pred nevarnostmi in različnimi 
tveganji 


 


V vseh aktivih: 
> spremljanje dosežkov dijakov na področju učnega uspeha, izostankov in vzgojne problematike ter krepitev 


sodelovanja s starši in drugimi deležniki. 
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SMERNICE za strokovne aktive v šolskem letu 2021/2022 
(predlogi aktivov, predstavljeni na tematski konferenci avgusta 2021) 


SLO > promocija šole (objave na spletni strani in izven SMGŠ – prispevki dijakov in učiteljev ...) 
> nagrade za dijake – priprava meril in postopka 
> tekmovanja, ekskurzije, krožki, interesne dejavnosti ...  
> »zgodba« 


ANG > spoznavni izlet za 1. letnike 
> prireditve v organizaciji dijakov 
> krožki (večja sledljivost, objava dosežkov, družbena omrežja) 
> natečaj za dijake (oblikovanje dijaškega znaka) 


DRU > dvig nivoja znanja dijakov 
> osebni zgled učiteljev, spoštovanje dogovorov 
> skrb za čistočo učilnic, hodnikov 


NAR > delavnica za 1. letnike – učenje učenja matematike, iskanje informacij 
> spoznavni tabor/teden komunikacije 
> debatni krožek 
> »vikend« priprave na PM 


TDO > strokovne ekskurzije, grafična tekmovanja 
> sodelovanje s podjetji, bivšimi dijaki 
> ozaveščanje dijakov programa GT, da je njihov poklic cenjen, iskan 


PiM > dvig nivoja znanja dijakov 
> alternativni vzgojni ukrepi 
> aktivna vključitev dijaške skupnosti (povratne informacije o ugledu šole) 
> vključevanje dijakov v projekte in sodelovanje z gospodarstvom 
> mednarodne izmenjave 
> tematske delavnice 


 





