
Sklad Sveta staršev

Sklad sveta staršev in solidarnostni sklad delujeta v okviru 
šolskega sklada, v katerem se zbirajo sredstva iz rednega 
mesečnega prispevka staršev za projekte in za delovanje 
šolskih društev.
  

Upravni odbor Sklada Sveta staršev smo v šolskem letu 
2019/2020 sestavljali Vanja Clemente (predsednica), Tina 
Roš in Sanela Prpič kot predstavnici staršev, Slavica Kršinar 
(podpredsednica), Bojana Vrščaj Mihelčič, Marinka Dervarič 
kot predstavniki šole in predstavnik dijakov (predsednik 
Dijaške skupnosti Jap Eržen. Po novem letu je funkcijo 
predsednika dijaške skupnosti prevzel Luka Kink. Na sejah 
sta sodelovali tudi vabljeni Milena Vidmar in Irena Jarc.
V  šolskem letu 2019/2020 se je v sklad odločilo prispevati 
63,35%, s čimer smo pridobili približno  16.155,00 evrov 
sredstev.
Med prijavljenimi projekti so bili lani izbrani naslednji: 
informativna zloženka, Spoznavni dan za dijake prvega 
letnika splošnih oddelkov, Tuji učitelji  pri pouku nemščine 
in francoščine, sofinancira se avtobusni prevoz dijakov in 
dveh spremljevalcev za potrebe izmenjave z Nizozemsko, 
Obnova šolskega observatorija, Esej v naravi 2020, Dogodki 
šolskega kulturnega društva, Nagradni izlet za najuspešnejši 
oddelek, Šolska zabava, Filmski večer, nakup supov, Modul 
2. letniki – Naša naravna in kulturna dediščina, Uglasitev in 
obnova pianina, Matematični tabor, Glasbeno – gledališki 
avtorski projekt, Spoznavni dan za dijake prvega letnika 
športnih oddelkov. 
Solidarnostni podsklad je na korespondenčni sejah 
obravnaval dva primera in pri tem v celoti sledil utemeljitvi 
svetovalne službe in predlogu razrednika.

Zaradi izrednih razmer v drugi polovici šolskega leta nekateri 
projekti niso bili realizirani. Izvedbo načrtujemo v šolskem 
letu 2020/2021.

Za šolsko leto 2020/2021 so bili predlagani naslednji projekti:

1. Izmenjava z Udens College (Nizozemska)
Nosilec projekta: Vinko Horvat
Izmenjava z Udens College poteka v dveh delih. En teden 
dijake z nizozemske šole gosti naša šola – tako so nizozemski 
dijaki gostje pri starših naših dijakov, drugi teden izmenjave 
pa so naši dijaki gostje na Nizozemskem. 
Med izmenjavo dijaki gostje, s pomočjo predstavitev, 
predstavijo značilnosti države, ki jo obiskujejo. Izmenjava je 
namenjena tudi spoznavanju drugačnih kultur in navad ter 
druženju.
Potrebna sredstva: 2.000,00 €

2. Spoznavni dan za dijake prvega letnika – športni oddelki
Nosilec projekta: mag. Jaka Fetih
Za dijake v športnih oddelkih v istem času kot spoznavne 
dneve za splošne oddelke načrtujemo štiridnevno šolo 
v naravi v Savudriji. Dijaki se tam hitreje spoznajo ter 
vzpostavijo odnose. Poleg športnih aktivnosti imajo tam še, 
učni in družabni program, v katerem sodelujejo razrednik, 
ravnatelj in šolska psihologinja.
Potrebna sredstva: 800,00 € (sofinanciranje avtobusnega 
prevoza)

3. Spoznavni dan za dijake prvega letnika splošnih 
oddelkov
Nosilka projekta: mag. Polona Cesar
Za dijake prvega letnika splošnih oddelkov organiziramo 
vsako leto v začetku septembra dvodnevni spoznavni dan 
v Bohinju. Dijaki, ki prihajajo iz različnih osnovnih šol, se 
v naravnem, športnem in sproščenem okolju hitreje in lažje 
spoznajo ter vzpostavijo odnose, v katerih bodo preživeli 
naslednja štiri leta. Dijaki v Bohinju veslajo v kanujih 
po jezeru, plezajo v naravni skali, kolesarijo, imajo lažji 
planinski izlet okoli jezera, organizirane socialne igre s šolsko 
psihologinjo, predavanje ravnatelja o šoli in šolskem utripu, z 
njimi pa je ves čas tudi njihov razrednik.
Potrebna sredstva: 1.900,00 € (sofinanciranje avtobusnega 
prevoza)

4. Tujejezični učitelji pri pouku 2. tujega jezika (nemščine 
in francoščine)
Nosilci projekta:  Aktiv 2. tujega jezika
Dijaki pogosto izrazijo željo po pogostejšem govornem 
izražanju, izražanju mnenja, željo po diskusiji ter da se 
zavedajo pomembnosti jezikovne produkcije. Pri učenju 
tujega jezika gre tudi za prenašanje in integriranje ciljne 
kulture jezika. Poleg usvajanja jezikovnih vsebin in 
spretnosti učenje vključuje tudi spremembe samopodobe in 
privzemanje novih družbenih ter kulturnih vzorcev vedenja. 
Učenje tujega jezika ima pomemben vpliv na socialno naravo 
učenca. Z naravnim govorcem dijaki osmislijo učenje, 
dobivajo dodatno motivacijo ter znanja širokega kulturno-
socialnega spektra. Dijaki dobijo globlji vpogled v kulturo ter 
način življenja. Tujejezični učitelj prinese v razred tudi novo 
dinamiko, nadgradnjo učnega programa in popestritev. 
Potrebna sredstva: 3.300 € (nemščina: 2.100 €, francoščina: 
1.200 €)

5. Nagradni izlet za najupešnejši oddelek
Nosilec projekta: Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid
Projekt se neprekinjeno izvaja že vrsto let. Odobrena sredstva 
namenimo najuspešnejši oddelčni skupnosti na šoli. Delo 
dijakov ocenjujejo njihovi profesorji med poukom in izven 
njega, s posebej izdelanim točkovnikom se vrednoti njihov 
šolski uspeh in vsi uspehi na tekmovanjih (v znanju in 
športu). Ob koncu šolskega leta oz. na začetku novega se 
ngrajeni dijaki z razrednikom odpravijo na nagradni izlet.
Cilj projekta je spodbujati dijake k čim večji udeležbi v 
šolskih in izvenšolskih dejavnostih, motivirati jih k višjim 
dosežkom na šolskem, raziskovalnem in športne področju 
ter krepiti medsebojno sodelovanje.
Potrebna sredstva: 1.000,00 €

6. Dijaški športni večer
Nosilec projekta: Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid
Športni večer bi potekal  v večernih urah v športni dvorani. 
Izbrali bi  popularen šport. Večer ne bi imel značaja 
medrazrednega tekmovanja. Organizirali bi turnir, v katerem 
bi se ekipe tvorile, kakor bi hoteli oz. se prijavljali dijaki (tudi 
ne glede na spol). S tem bi  vzpodbudili dijake k dodatni 
telesni aktivnosti ter izboljšali medoddelčne odnose. 
Potrebna sredstva: 300,00 € (prigrizki, pijača, nagrade, 
honorar “sodnikov”)
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7. Nakup napihljivih supov
Nosilec projekta: Primož Praprotnik
S supi bomo lahko veslali obkroženi s prijatelji na drugačnih 
izletih. Uživali bomo lahko v neokrnjeni naravi ob slovenskih 
rekah, jezerih in primorju. Veslaških izletov se bodo 
lahko udeleževali vsi dijaki in dijakinje saj za veslanje ne 
potrebujemo predhodnih izkušenj. Potrebujemo le veselje do 
vodnih radosti in druženja. 
Supi se bodo uporabljali za izvedbo aktivnosti v okviru 
izbirnih športnih aktivnosti, pri izvedbi letnih šol v naravi in 
pri organizaciji športnih dni.
Potrebna sredstva: 1.000,00 €

8. Modul: Naša naravna in kulturna dediščina
Nosilci projekta: Aktiv profesoric modula: Snežana Sotlar, 
Damjana Ivan, Eva Jeler Fegeš, mag. Maja Polak
Modularni pouk je del obveznega programa za dijake 
splošnih oddelkov drugega letnika. Dijaki bodo pri modulu 
spoznali, kaj obsega in kakšen pomen ima slovenska naravna 
in kulturna dediščine. Seznanili se bodo z varovanjem 
dediščine in s primeri, ki kažejo, kako z njo ravnamo.
Z obiskom Prirodoslovnega muzeja, Mestnega muzeja, 
Plečnikove hiše in Narodnega muzeja bodo dijaki 
neposredno spoznali bogastvo in raznolikost slovenske 
naravne in kulturne dediščine. V okviru modula bo potekalo 
tudi poldnevno terensko delo na Ljubljanskem barju.
Potrebna sredstva: 500,00 € (sofinanciranje avtobusnega 
prevoza)

9. Esej v naravi 2021
Nosilec projekta: Aktiv profesoric slovenščine
V šolskem letu 2020/21 se  bodo dijaki za maturitetni esej 
ukvarjali s tematskim sklopom Razmerja med generacijami.  
Preučevali bodo romana Figa in Konje krast. Na esejističnem 
taboru, na katerem bo izpostavljen primerjalni vidik 
med romanoma, bodo udeleženci vodeno in poglobljeno 
analizirali maturitetna besedila in tvorili eseje. Cilj projekta 
je omogočiti najuspešnejšim maturantom še dodatno znanje 
ter razvijanje bralne in pisne zmožnosti.
Potrebna sredstva: 1.500,00 €

10. Kulturni dogodki na Gimnaziji Šentvid
Nosilec projekta: Šolsko kulturno društvo
Šolsko kulturno društvo v šolskem letu 2020/2021 načrtuje 
nov cikel kulturnih dogodkov. Literarni večeri, glasbeni 

koncerti ter slikarska in fotografska razstava so namenjeni 
vsem dijakom in so del gimnazijskega (ob)šolskega dogajanja.
Potrebna sredstva: 950,00 €

11. Nakup testerjev za merjenje kortizola (raziskovalna 
naloga)
Nosilka projekta: Tjaša Medvešek
S pomočjo odobrenih sredstev, bi kupili testerje za merjenje 
kortizola v slini, s pomočjo katerih bi lahko izvedli zelo 
zanimivo in obsežno raziskovalno nalogo, ki bi bila 
nadgradnja že opravljenih raziskovalnih nalog na to temo. Le 
ta pa bi s svojimi rezultati pripomogla k povečanju pomena 
vivarija v šoli. Po zaključku lanske raziskovalne naloge, smo 
dijakom ponudili možnost sproščanja s pomočjo živali. Svoje 
ugotovitve bi lahko razširile še v druge šole in jih na ta način 
spodbudili k takemu načinu zmanjševanja stresa. V svetu je 
zmanjševanje stresa s pomočjo živali že precej razširjeno. S 
tako raziskovalno nalogo pa bi kot šola lahko naredili velik 
korak k razširjenosti le tega tudi na območju Slovenije. Hkrati 
bi to pomenilo večjo prepoznavnost šole in veliko pozitivnih 
učinkov na dijake šole.
Potrebna sredstva: 1.000, 00 €

www.sentvid.org
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