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Šolska kronika 2019/20 

Od 2. septembra  2019 

Vpis v izobraževanje odraslih 2019/20 Za šolsko leto 2019/20 smo vpisovali 

odrasle v programih ekonomski tehnik. 

In ekonomska gimnazija. Na spletni 

strani smo objavili kontakte učiteljev, 

nosilcev predmetov in modulov. 

2. september 2019 

Prvi šolski dan v šolskem letu 2019/20 Dijaki prvih letnikov imajo uvodno 

srečanje z ravnateljico in svojimi 

razredniki. 

Dijaki višjih letnikov začnejo z razredno uro in 

nadaljujejo s poukom.  

 

 

 

aktivnostmi. 

3. septembra 2019 

Abonmaji Razpisa za dijaša  abonmaja  v Drami in MGL 

Ljubljana  

9. september 2019 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu 

za jesenski rok poklicne mature 

Tajnica ŠMK PM 

10. september 2019 

 1. roditeljski sestanek  
 Za vse razrede na šoli.   

 Prisotni razredniki.                                                                   

24. september 2019 

Ekskurzije Dijaki od 1. do 3. letnika so imeli ekskurzije 

po Sloveniji, dijaki 4. letnika so šli v tujino 

(Hrvaška) 

26. september 2019 

Šolsko tekmovanje iz Logike Tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov. 

Bronasto priznanje sta dobila dva dijaka. 
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1. oktober 2019 

 Projekt OBJEM 
Nadaljujemo s projektom OBJEM- Bralna 

pismenost in razvoj slovenščine kot učnega 

jezika. 

 

 

 

 

 

Prvi teden oktobra 2019 

Športni tabor Dijaki 1A, 1B, 2B in 2C razreda so bili na 

športnem taboru. 

oktober 2019 

Srednješolsko nogometno tekmovanje Fantej so dosegli odlično 5/6 mesto s srčno 

borbo. Njihova rezervna klop je bila prekratka. 
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5. december 2019 

Tekmovanje v odbojki 
Dijakinje so zaključile srednješolsko 

tekmovanje v odbojki 

Od 4. do 6. novembra 2019 

Športni tabor Dijaki 1C in 2A razreda so bili na športnem 

taboru. 

10. november 2019 

Delovna praksa v tujini 

 

10 dijakov se je vrnilo z delovne prakse v Malagi, 

kjer so si nabirali delovne izkušnje in utrjevali 

španski in angleški jezik. 

 

13. november 2019 

 1. skupne govorilne ure  Vsi učitelji 

27. november 2019 

 Spletno tekmovanje v znanju angleškega jezika 

 

Dijaki so bili uspešni na tekmovanju Best In 

English 

Od 11. novembra do 8. decembra 2019 

Haiku v angleškem jeziku Udeležili smo se državnega tekmovanja za 

najboljši haiku v angleščini in prišli v finale. 
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11. december 2019 

Obisk gledališča za 1. letnike Dijaki so si v dvorani Španski borci ogledali 

predstavo v angleščini, Tom Sawyer. 

12. december 2019 

Eko kviz 
Dijaki 1. in 2. letnikov so se udeležili 

srednješolskega tekmovanja Ekokviz. 

Dijakinja je dobila bronasto priznanje. 

Od 18. do 24. decembra 2019 

 

Podjetniški teden 

Dijaki od drugega do četrtega letnika so 

sodelovali na 8. Roškem podjetniškem tednu. 

Zopet so imeli veliko zanimivih idej. 

15. januar 2020 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

 

Vsi učitelji. Pregled stanja in načrti do konca 

šolskega leta. 

 16. januar 2020 

Tekmovanje iz znanja psihologije 
Dijaki tretjih letnikov so bili uspešni na 

1. tekmovanju iz znanja psihologije. 

Dijakinja je dobila bronasto priznanje. 

22. januar 2020 

2. roditeljski sestanek Razredniki, šolska svetovalka in tajnica ŠMK 

PM  

24. in 25. januar 2020 

12. informativa 

 

Tudi letos smo sodelovali na Informativi, 

sejmu izobraževanja in poklicev 

28. januar 2020 

Športni dan Vsi dijaki in učitelji so sodelovali v različnih 

dejavnostih športnega dne. 
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3. februar 2020 

Vključili smo se v projekt: Vsak dijak šteje!  Štiričlanska delovna skupina učiteljic bo 

naredila načrt za preprečevanje zgodnjega 

opuščanja šolanja. 

 

Od 3. do 12. februarja 2020 

Zimski rok poklicne mature  Na šoli je potekala Poklicna matura. Za 

nemoten potek je skrbela tajnica poklicne 

mature in zaposleni. 

6.  februar 2020 

Ob Slovenskem kulturnem prazniku Dijaki so šli v City teater in  si ogledali Boksarsko 

srce 

 

 

14. in 15. februar 2020 

Informativni dan Vsi učitelji in dijaki 1,. in 2. letnika.                                     

Obiskovalce so sprejeli učitelji informatorji, jim 

dali osnovne informacije, potem pa so z 

njihovo pomočjo, pomočjo dijakov in 

zemljevida, iskali učilnice z izzivi in 

zanimivostmi.   

3. marec 2020 

2. skupne govorilne ure  Vsi učitelji 

13. marec 2020 

Izredna pedagoška konferenca Predavanja in delavnice za učitelje, da so  

dobili orodja za izvajanje pouka na daljavo 

Od 18. maja do 26. maja 2020 

Priprava na maturo Ob upoštevanju navodil UJVZ smo izvajali 

pripravo na maturo na šoli. Dijaki in učitelji 

smo dobili navodila za vedenje v šoli in njeni 

okolici. 
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Od 30. maja do 23. junija 2020 

Spomladanski rok poklicne mature Za nemoten potek je skrbela tajnica poklicne 

mature in zaposleni. 

Od 3. do 14. junija 2020 

Delovna praksa 
 Dijaki drugih in tretjih letnikov so opravljali 

delovno prakso pri različnih delodajalcih. 

15. junij 2020 

Konec dela na daljavo Vsi zaposleni smo se vrnili v šolo. 

24. junij 2020 

Proslava ob Dnevu državnost in podelitev 

spričeval 

Vsi dijaki od 1. do 3. letnika, razredniki in 

nadomestni razredniki. 

Zaradi COVID 19 je bila podelitev na dvorišču pred 

šolo, ob različnih urah, proslava pa posneta.                                                         

Od 1. do 3. julija 2020 

Popravni, dopolnilni in diferencialni 

izpiti 

Vsi zaposleni 
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7. julij 2020 

Podelitev spričeval Poklicne mature 
Zaradi COVID 19 je bila podelitev na 

dvorišču pred šolo. Od zaposlenih so bili 

prisotni ravnateljica, tajnica mature in 

razredniki. 

Od 17.do 24. avgusta 2020 

Popravni, dopolnilni in diferencialni izpiti  
Vsi zaposleni 

21. in 24. avgusta 2020 

Uporaba spletnih učilnic Seminar za učitelje. 

 Od 24. avgusta do 3. septembra 2020 

Jesenski rok poklicne 
Za nemoten potek je skrbela tajnica poklicne 

mature in zaposleni. 

 


