ZA KOGA?
Program je namenjen aktivnim športnikom, ki želijo uskladiti svoje
športne obveznosti in gimnazijski program ter uspešno opraviti
splošno maturo.

VPISNI POGOJI
Učenci, ki se bodo prijavljali v program gimnazija (športni
oddelek), morajo šoli posredovati naslednja dokazila:
 zdravniško potrdilo, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih
ovir za izobraževanje;
 izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna
športna zveza potrdi, da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje
v uradnem tekmovanju športne zveze;


s strani društva ali kluba potrjen obrazec, na katerem je izjava
trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o
perspektivnosti mladega športnika, podatki o programu treniranja in
tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;


potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih
zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

KONTAKTI
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazijska cesta 10, 1420 TRBOVLJE
Telefon: 03 56 25 500
Faks: 03 56 255 08
Internet: http://www.gess.si
Elektronska pošta: tajnistvo@gess.si

POSEBNOSTI ŠPORTNEGA
ODDELKA

Program je enak gimnazijskemu (splošna gimnazija) s posameznimi
prilagoditvami. Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in
tretjem letniku večje število ur športne vzgoje ter prilagojeno
razporeditev enoletnih predmetov (glasba in likovna umetnost).
Po končanem štiriletnem izobraževanju opravlja dijak
splošno maturo. Priprava na maturo v 4. letniku poteka enako kot v
programu splošne gimnazije.
Dijaki imajo, poleg razrednika, še pedagoškega in športnega koordinatorja. Pedagoški koordinator predstavlja vez med profesorji in
dijaki, športni pa usklajuje ure športne vzgoje ter jih prilagaja
dijakom v sodelovanju s trenerji posameznih klubov, kar omogoča
tudi dobro opremljena šolska telovadnica s fitnesom.

V ŠPORTNEM ODDELKU OMOGOČAMO
INDIVIDUALNI PROGRAM
GLEDE NA ŠPORTNE OBVEZNOSTI DIJAKA.

ŠPORTNI TABORI
Športni oddelki so normativno manjši in omogočajo
individualno delo ter izjemno povezanost dijakov. Dijakom
omogočimo udeležbo na športnih taborih, kjer se spoznajo z novimi športi, aktivno preživljajo čas v naravi, močno
utrdijo medsebojne vezi, preizkušajo sodelovalno učenje.
Za zimski tabor je odlično poskrbljeno v Kranjski Gori, v
toplejših dneh pa obiščemo Osilnico s čisto Kolpo in
neokrnjeno naravo.

Športni tabor v Kranjski Gori

Veliko adrenalina!

»Sodelovati v programu gimnazija, kar mi omogoča podlago za
naprej, in ob tem intenzivno trenirati to, kar me najbolj veseli, je
bilo vse, kar sem potrebovala. Zelo sem vesela, da sem
se odločila za to šolo. Zdi se mi, da
imamo zahteven program, le-tega
pa nam profesorji olajšajo in
izboljšajo s pomočjo in konzultacijami.
Pred začetkom sem bila skeptična
o tem, kako bom usklajevala šport
in šolo, vendar sem ugotovila, da s
tem ni težav. S šolo sem zelo zadovoljna
in ni mi žal za to odločitev!«
Ema Kurent,
plesalka

»Za šolanje v GESŠ
Trbovlje sem se odločil, ker
ponuja dobro podlago za nadaljnji študij. Prav tako mi je
všeč športni
oddelek, saj uvaja več
športa, spraševanje je
napovedano …«
Juš Navratil,
nogometaš

»Za športni oddelek GESŠ Trbovlje sem se odločila, ker je gimnazija
najbližje mojemu domu in ker nisem bila prepričana, s čim bi se v
življenju ukvarjala. Definitivno mi ni žal in bi odločitev,
če bi še enkrat zbirala, ponovno ponovila.
V šoli se počutim domače,
profesorji so
razumevajoči
glede naših
športnih
obveznosti in
tako brez
problema
usklajujem šolo
s športom. V teh
4-ih letih pričakujem,
da bom dobila vso
potrebno izobrazbo,
da bom brez težav
opravila maturo in se
vpisala na fakulteto,
ki me bo veselila!«
Barbara Haberl,
karateistka

“V vseh športnih oddelkih
je čutiti dobro klimo,
zavzetost, delavnost in
vztrajnost. Športniki so
SUPER!”
Majda Škrinar Majdič,
prof. matematike,
pedagoška
koordinatorica

Prva generacija
športnikov nas je
razveselila z zlatim
maturantom
Jušem Navratilom.

Rene Bučar, rokometaš

Katja Sihur, atletinja

Aljaž Kastelic, smučar

Barbara Haberl, Luka Ferlin,
Luka Perc, Urša Haberl, karateisti

PODPORA DIJAKOM
NA UČNEM PODROČJU
Šport in intenzivno ukvarjanje z njim zahteva od mladih veliko odrekanja,
fizičnih in psihičnih naporov. V GESŠ Trbovlje želimo mladim športnikom
pomagati, da, poleg športnih, dosežejo tudi učne uspehe. Tako dijakom v
športnih oddelkih nudimo dodatne ure za razlago in konzultacije, ocenjevanje izven rednih terminov in možnost osebnih izobraževalnih načrtov
za dijake, ki zaradi športa največ izostajajo (npr. smučarji). Pri urah športne vzgoje, ki jih je precej več kot v splošni gimnaziji, izvajamo tudi individualne vaje po nasvetu posameznih trenerjev.

Žiga Šintler, plavalec

