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Športni oddelek

"Namesto bogastva izberi znanje;
kajti bogastvo je prehodno, znanje pa večno."
(Sokrat)

Že šesto leto zapored na šoli razpisujemo oddelek za športnike. Kaj 
športnik pridobi z vpisom v športni oddelek? 

• V tem oddelku poučuje ekipa učiteljev, ki se zaveda zahtevnosti 
usklajevanja športa in šole. Učitelji dijake športnike zelo dobro poz-
najo in jih spremljajo vsa štiri leta, poleg tega so razredniki povezani 
s trenerji in klubi posameznih dijakov. 

• Dijaku športniku, ki je zaradi narave treninga veliko odsoten od po-
uka, omogočimo prilagoditve pri  opravljanju obveznosti ter druge 
oblike pomoči. 

• Dijaki imajo možnost brezplačnega fotokopiranja zapiskov v šolski 
knjižnici.  

• Organiziramo individualno učno pomoč učiteljev ter pomoč dijakov 
višjih letnikov v času, ko so dijaki športniki v šoli. Pri razporejanju 
učne pomoči smo zelo prilagodljivi.

• Dijakom glede na športne obveznosti ponujamo možnost prilagodi-
tve ocenjevalnih rokov in pridobivanja ocen do konca avgusta. 

• Eno tedensko uro športne vzgoje za prvi semester  v 2. in 3. letniku 
realiziramo v obliki športnega tabora z dodanimi vsebinami s pod-
ročja razvoja kompetence učenja učenja. 

• Dijakom je v sodelovanju s trenerji ponujena možnost, da v času 
športne vzgoje realizirajo del programa popoldanskih treningov. 
Tako so dijaki lahko razbremenjeni določenih popoldanskih obve-
znosti v klubu. 

• Delo v tem oddelku temelji na redni komunikaciji med dijaki, starši, 
trenerji (klubom oz. reprezentanco) in šolo. 

V športni oddelek se lahko vpiše vsak, ki se aktivno ukvarja s špor-
tom. V primeru omejitve bodo imeli prednost perspektivni športniki 
ter dijaki z višjim številom točk iz osnovne šole, odločali pa se bomo 
tudi glede na športne dosežke ter obseg obveznosti v športu. 

Kot dijak Gimnazije Škofja Loka 
sem v štirih letih pridobil zna-
nje, ki mi bo omogočalo na-
daljnji študij. Zaradi športnih 
aktivnosti imam nekoliko manj 
časa, zato so mi prilagoditve v 

športnem oddelku in razumevajoči pro-
fesorji omogočili prijetnejše šolanje. Zelo 
sem zadovoljen tudi z vzdušjem na gim-
naziji in z odnosom profesorjev, saj so ti 
vedno pripravljeni pomagati. Najlepši del 
gimnazijskih let pa je bil zame sklepanje 
novih prijateljstev in pridobivanje po-
membnih izkušenj, ki bodo, prav tako kot 
prijateljstva, z mano ostale vse življenje.
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