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prEdŠOLSKA VZgOjA
gImNAZIjA
UmEtNIšKA gImNAZIJA – pLEsNA smER; mOdUL B: sOdOBNI pLEs
UmEtNIšKA gImNAZIJA – smER gLEdALIšČE IN FILm

predšolska vzgoja:
• naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok
• poklic: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
•  nadaljevanje študija: neposreden vpis v vse programe višjega

strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne študijske
programe 1. bolonjske stopnje; možnost vpisa tudi na univerzitetne
študijske programe 1. bolonjske stopnje z dodatnim pogojem

gimnazija in umetniška gimnazija:
• naziv: /
• poklic: /
• nadaljevanje študija: vpis na katerokoli nadaljnjo stopnjo izobraževanja

884 dijakov v 32 oddelkih

Prometno je šola dobro dostopna,
mestni avtobusi številka: 6, 8, 11,18, 20.

ekskurzije, kulturne prireditve, projektni dan
športni dnevi, delavnice, tabori, izmenjave

Dijaški dom Bežigrad, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana

krožki, abonmaji, CPP, prva pomoč, tečaji tujih jezikov, 
pevski zbor, tekmovanja v znanju, prostovoljno delo,  
plesni treningi, glasbeno udejstvovanje, ŠILA, 
gledališke uprizoritve, razstave, koncerti

Erasmus+ projekt Z roko v roki gradimo mostove, projekt Terapevtski 
pes v šoli, projekt Podvig, projekt Unesco, program Šola 
ambasadorka Evropskega parlamenta.

V primeru omejitve vpisa se upoštevajo zaključne ocene obveznih 
predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Učenci lahko pridobijo največ 175 točk.
Če se na spodnji meji razvrsti več učencev z istim številom točk, 
se s soglasjem staršev pri teh učencih opravi izbira na podlagi točk, 
ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja.
Za vpis v program umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: 
sodobni ples morajo učenci uspešno opraviti preizkus plesne nadarjenosti, 
ki obsega plesno vajo, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije 
in krajšo improvizacijo. K prijavi za vpis morajo predložiti tudi 
zdravniško potrdilo.



Pouk, obšolske dejavnosti 
in materialni Pogoji
pouk poteka na dveh lokacijah:
• na Kardeljevi ploščadi 28a (stavba B)
• na Kardeljevi ploščadi 16 (stavba A)

Pouk poteka v dopoldanskem času, začenja se praviloma ob 8.00 
in se zaključi do 14.15 ali 15.55 (umetniška gimnazija).

Poteka v učilnicah, opremljenih s sodobno video in računalniško tehnologijo (omogočen je brezžični 
dostop do interneta), v sodobnih plesnih dvoranah in učilnicah, prirejenih za odrske nastope. Pouk je 
dopolnjen z vajami, laboratorijskim delom, s terenskim delom, raziskovalnimi nalogami, projekti ter 
ekskurzijami, delavnicami, obiski kulturnih prireditev, tabori in športnimi dnevi. Dijakom so na voljo 
različni krožki in tečaji, izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada in uporaba garderobnih omaric. Krožke
in tečaje dijaki ob začetku posameznega leta lahko izberejo iz ponudbe, ki jo pripravijo učitelji
(npr. inštrumentalni sestav, ŠILA – šolska impro liga, osnove znakovnega sporazumevanja z malčki, 
vesoljski klub, čustva – priprava na tekmovanje iz psihologije, likovni krožek, LGBT krožek, šolski 
bend, kemijski krožek, igrarije, dekliški zbor SVŠGUGL, strojno šivanje, krožek ruščine, rap in hip hop, 
uprizoritveni krožek, tečaj francoščine, psihična priprava na (glasbeni) nastop, novinarski krožek, 
prostovoljstvo s Šapo …).

vPis v šolskem letu         
2021/2022
Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

• Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
• Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
• Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 3 oddelki (84 dijakov)
• Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

Vse pomembne informacije bodo objavljene v Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove 
za šolsko leto 2021/2022.

POTEK VPISA:

• Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 4. 3. 2021.
• Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 17. 3. 2021.
• Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 2. 4. 2021.
• Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 8. 4. 2021.
• Morebitni prenosi prijav – do 22. 4. 2021.
• Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa

(če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 27. 5. 2021.
• Vpis bo potekal po 16. 6. 2021 – glede na navodila srednje šole.

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih 
predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.
V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo 
pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja 
iz slovenščine in matematike.
V šolskem letu 2020/2021 je bil vpis omejen v vseh naših programih.



Predšolska vZgoja
Prenovljeni program predšolska vzgoja je zasnovan kompetenčno, sestavljen je iz različnih 
obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, 
izbirnosti ter odprtemu kurikulu. 

V program se vpisujejo učenci, ki jih zanimajo pedagoško delo, razvoj in vzgoja otrok 
ter imajo izrazit socialni čut. So ustvarjalni in v osnovni šoli uspešni. Program jim nudi 
tudi razvoj sposobnosti na glasbenem, likovnem, plesnem in športnem področju.

Program predšolska vzgoja traja 4 leta in vključuje tudi številne splošnoizobraževalne predmete 
(slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, 
fizika, kemija, biologija, športna vzgoja).

Poleg splošnoizobraževalnih predmetov je v predmetniku pester izbor obveznih 
in izbirnih strokovnih modulov.

Med obvezne strokovne module spadajo: veščine sporazumevanja, pedagogika in pedagoški 
pristopi v predšolskem obdobju, kurikulum oddelka v vrtcu, razvoj in učenje predšolskega otroka, 
varno in zdravo okolje, igre za otroke, ustvarjalno izražanje, naravoslovje za otroke, družboslovje 
za otroke, matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok, informativno komunikacijska tehnologija. 

Med izbirne module, ki jih dijaki izberejo v 4. letniku, pa spadajo likovno izražanje, glasbeno izražanje, 
plesno izražanje, šport za otroke in multimedije. V sklopu odprtega kurikula dijaki v 4. letniku lahko 
izbirajo med različnimi delavnicami za otroke npr. znakovno sporazumevanje z malčki, likovna delavnica, 
otrok in pes, naravoslovni projekti v vrtcu, tuji jezik za otroke ...

Del izobraževanja poteka v vrtcih, pri bodočih delodajalcih. 
Dijaki 1., 2. in 3. letnika imajo ta del izobraževanja strnjen – en teden v vsakem letniku. 
V 4. letniku opravljajo praktično usposabljanje z delom v vrtcu predvidoma en dan v tednu  
skozi vse šolsko leto. Pri izbiri vrtca upoštevamo dijakove želje. V sklopu praktičnega usposabljanja 
naši dijaki sodelujejo tudi na javnih prireditvah za otroke. 

Po uspešno zaključenem četrtem letniku in opravljeni poklicni maturi, ki obsega 
2 splošna in 2 strokovna predmeta, dijak pridobi naziv vzgojitelj predšolskih otrok/
vzgojiteljica predšolskih otrok.

PREDMETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 140 105 105 137
Matematika 105 105 105 68
Tuji jezik 105 105 105 102
Umetnost - Likovna u. 68

Glasba 34
Zgodovina 68 68
Geografija 68 68
Sociologija 68
Psihologija 68
Fizika 70
Kemija 70
Biologija 68 68
Športna vzgoja 102 68 102 68
Obvezni strokovni moduli
Veščine sporazumevanja 34 68
Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju 34 68
Razvoj in učenje predšolskega otroka 68 68
Varno in zdravo okolje 34 34 34
Kurikulum oddelka v vrtcu 34 68
Igre za otroke 68
Ustvarjalno izražanje
                Glasba 68 68 68
                Ples 68 68
                Likovna umetnost 68 102
Matematika za otroke 102
Jezikovno izražanje otrok 68
Naravoslovje za otroke 68
Družboslovje za otroke 68
Informativno komunikacijska tehnologija 34 34
Izbirni strokovni moduli 102
Likovno izražanje 102 ali
Glasbeno izražanje 102 ali
Plesno izražanje 102 ali
Šport za otroke 102 ali
Multimedije 102
Praktično izobraževanje v šoli 34 34 68 34
Praktično izobraževanje pri delodajalcu 38 38 76 228
Aktivno državljanstvo 35
Interesne dejavnosti 

96 96 61 64

Odprti kurikulum  320
Instrument in različne delavnice 11,6 11,6 80 80



gimnaZija
Gimnazijski program zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki predstavlja skupni temelj 
za vse usmeritve univerzitetnega študija. Izobraževanje traja 4 leta, dijak ga zaključi z maturo. 
V program gimnazija se vpisujejo vedoželjni in ustvarjalni učenci, ki si želijo pridobiti široko 
splošno izobrazbo in nadaljevati študij na univerzi; po uspehu so odlični ali prav dobri učenci.

Na naši šoli si prizadevamo ustvariti gimnazijo, ki daje kvalitetno znanje, v prijetnem vzdušju 
razvijamo kritičnost, ustvarjalnost ter zavest o skupnih vrednotah družbe, v kateri živimo 
(spoštovanje različnosti, solidarnost, pravičnost …).

Program zagotavlja izbirnost, preko katere dijaki razvijajo svoje interese tako na naravoslovnem, 
družboslovnem in jezikovnem področju kot na kulturnem in umetniškem področju. 
V predmetnik Gimnazije uvajamo tudi ITS (interdisciplinarni tematski sklop), ki je namenjen 
povezovanju in nadgradnji znanja različnih predmetov/področij. ITS dijaki izberejo iz ponudbe 
šole in imajo preko tega možnost poglabljati znanje družboslovja, naravoslovja in umetnostne 
zgodovine.

Za splošni gimnazijski program, ki ga izvajamo, je značila temeljita in kakovostna priprava na maturo. 
V 4. letniku so ure za izbirne predmete namenjene pripravi na maturo in odvisne od dijakove izbire 
predmetov na maturi.   

Šola omogoča pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov.

Obvezno učenje tujih jezikov: angleščina predstavlja prvi tuji jezik. 
Kot drugi tuji jezik dijaki izberejo nemščino, francoščino, španščino ali ruščino.
Glede na interes se lahko oblikujejo posebne skupine 
z nadaljevalno nemščino za tiste dijake, ki so imeli 3 leta nemščino kot izbirni predmet v OŠ. 
Ob zadostnem interesu se dijaki lahko fakultativno učijo nemščino, 
francoščino, španščino, ruščino, kitajščino ali japonščino. 

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča 4. letnik in opravi maturo, ki obsega izpite 
iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov.

PREDMETNIK PROGRAMA SPLOŠNA GIMNAZIJA

PREDMETI
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto

Obvezni predmeti

Slovenščina 140 140 140 140

Matematika 140 140 140 140

Prvi tuji jezik 105 105 105 105

Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 105 105 105 105

Zgodovina 70 70 70 70

Športna vzgoja 105 105 105 105

Glasba 70

Likovna umetnost 70

Geografija 70 70 70

Biologija 70 70 70

Kemija 70 70 70

Fizika 70 70 70

Psihologija 70

Sociologija 70

Filozofija 70

Informatika 70

Izbirni predmeti 280-420

Interdisciplinarni tematski sklop * 105 105

 Aktivno državljanstvo 35

 Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30

* V okviru izbirnih predmetov šola ponudi ITS, ki vključuje medpredmetno izvajanje najmanj
3 predmetov iz obveznega in/ali izbirnega dela programa.



umetniška gimnaZija – 
Plesna smer; 
modul b: sodobni Ples
S šolskim letom 1999/2000 je bil v Sloveniji prvič uveden program umetniška gimnazija, smer 
sodobni ples, ki ga od takrat edini izvajamo na naši šoli. Program umetniška gimnazija je zahteven, 
zato je smiselno, da se vpišejo vedoželjni in vztrajni učenci z odličnim ali prav dobrim uspehom. 
Pred vpisom je potrebno opraviti preizkus plesne nadarjenosti, prijavi za vpis pa predložiti 
zdravniško potrdilo.

Pouk je deljen na teoretični in praktični del. Strokovni predmeti – sodobne plesne tehnike, ustvarjalna 
delavnica, balet, uporabna anatomija, glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti – so pomemben 
del strokovnega izobraževanja bodočega umetnika. Znanja, ki jih dijaki pridobijo v štirih letih, jim 
pomagajo razvijati lastni jaz pri oblikovanju plesnega izraza.  Delo, ki je praktične in teoretične narave, 
poteka kontinuirano vsa štiri leta. Plesne tehnike se izmenjujejo, dopolnjujejo in stopnjujejo po 
težavnosti vsako leto izobraževanja v programu.

Dijaki razvijajo nadarjenost za ples in pridobivajo široko paleto znanj s poudarkom na razvoju
individualnih kvalitet. Smer sodobni ples vpliva na razvoj pozitivne samopodobe dijaka skozi 
spoznavanje, sprejemanje in izražanje njegovih potencialov ter posledično odseva  kritičen in 
konstruktiven  odnos do okolice in družbe.

Dijaki umetniške gimnazije se kot drugi tuji jezik učijo nemščino, francoščino, španščino ali ruščino. 
Izbor tujega jezika je odvisen od prijav. Program zaključijo z maturo, ki jim omogoča nadaljevanje 
študija v univerzitetnih študijskih programih. 

Preizkus plesne nadarjenosti obsega:
• plesno vajo, ki jo vodi plesni pedagog in je namenjena oceni osnovnega plesno-tehničnega predznanja;
• predstavitev kratke kompozicije ali koreografije brez glasbene spremljave, ki jo pripravijo kandidati sami;

traja  približno 2 minuti, z njo se preverja sposobnost interpretacije;
• krajšo improvizacijo, ki jo kandidati pripravijo po navodilih komisije; z njo se ugotavlja stopnja

lastne ustvarjalnosti.

PREDMETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE - PLESNA SMER; MODUL B: SODOBNI PLES
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto

I - Obvezni predmeti

Slovenščina 140 140 140 140

Matematika 140 140 140 140

Prvi tuji jezik 105 105 105 105

Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 105 105 105 105

Zgodovina 70 70 70

Geografija 105

Biologija, kemija, fizika* 140 140

Psihologija 70

Sociologija 70

Filozofija 70

Likovna umetnost 35

Informatika 70

Sodobne plesne tehnike 210 210 210 210

Balet 105 105 105 105

Glasba 70

Zgodovina plesa in odrske umetnosti 35 35 35 70

II - Izbirni predmeti 70

III – Plesno ustvarjanje

Ustvarjalne delavnice 105 105 175 245

III - Druge oblike samostojnega ali skupinskega dela

Aktivno državljanstvo 35

Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30

*Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.



umetniška gimnaZija –  
SMER GLEDALIŠČE IN FILM

Od šolskega leta 2017/2018 izvajamo prenovljen program Umetniška gimnazija – smer gledališče in 
film. Dijaki spoznavajo gledališko umetnost, doživljajo umetniške izkušnje, ustvarjajo, poustvarjajo 
in pridobivajo teoretična znanja s področij gledališča, plesa, videa in filma. Hkrati se po gimnazijskem 
programu pripravljajo na maturo, ki jim omogoča nadaljevanje študija v univerzitetnih študijskih 
programih. 

Program zasleduje splošne cilje gimnazijskega programa ter specifične cilje umetniške gimnazije, ki so 
usmerjeni v doseganje znanj, sposobnosti, veščin in odnosov na področju gledališke in filmske umetnosti 
pri dijakih. 

Preko strokovnih predmetov in delavnic (zgodovina in teorija gledališča in filma; igra in govor, impro, gib, 
zvok in glasba, vizualna delavnica; snemanje in montaža, scenarij in režija, filmski zvok, nastopanje pred 
kamero, posebne avdiovizualne tehnike in elementi) dijaki usvajajo veščine telesnega in govornega 
izražanja, pridobivajo temeljna teoretična in praktična znanja s področja scenskih umetnosti in novih 
medijev, zlasti s področij gledališča in filma ter spoznavajo svetovno in slovensko zgodovino in teorijo 
dramske umetnosti, gledališča in filma in krepijo odnos do tovrstne umetnostne dediščine.
Kot drugi tuji jezik se dijaki umetniške gimnazije lahko učijo nemščino, francoščino, španščino ali ruščino.
Program umetniške gimnazije je zahteven, zato je smiselno, da se vpišejo vedoželjni in vztrajni učenci 
z odličnim ali prav dobrim uspehom. 

PREDMETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA – SMER GLEDALIŠČE IN FILM
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto št. ur na leto

Obvezni predmeti

Slovenščina 140 140 140 140

Matematika 140 140 140 140

Prvi tuji jezik 105 105 105 105

Drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP, RU, IT) 105 105 105 105

Športna vzgoja 105 105 105 105

Zgodovina 70 70 70

Geografija 70 70

Biologija, kemija, fizika** 70 + 70 70 + 70

Psihologija 70

Sociologija 70

Filozofija 70

Glasba 35 

Likovna umetnost 35 

Informatika 70

Zgodovina in teorija gledališča in filma*** 105 105 105 105

Izbirni strokovni predmet (gledališko ustvarjanje ali filmsko ustvarjanje)**** 70 70

Izbirni predmeti 70-210

Gledališke in filmske delavnice* (Igra in govor, Fotografija in film, Gib, Impro) 175 210

Gledališke ali filmske delavnice* (Igra in govor, Gib, Impro, Vizualna delavnica, 
zvok in glasba; Snemanje in montaža, Scenarij in režija, Filmski zvok, 
Nastopanje pred kamero, Posebne avdiovizualne tehnike in elementi)

140-280 140-210

Aktivno državljanstvo 35
Obvezne izbirne vsebine 90 90 55 30

Pojasnila k predmetniku 
* Druge oblike samostojnega in skupinskega dela – obvezne delavnice in izbirne delavnice.
** Šola ponudi 2 naravoslovna predmeta v skupnem obsegu 280 ur in 35 ur obveznih izbirnih vsebin ekologije.
*** Zgodovina in teorija gledališča in filma je izbirni maturitetni predmet.
**** Dijak izbere sklop gledaliških delavnic ali sklop filmskih delavnic glede na izbirni strokovni predmet.
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Dogajanje na SVŠGUGL 

1949–2019
70 let programa predšolske vzgoje
1989–2019
30 let splošne gimnazije
1999–2019
20 let umetniške gimnazije 
• sodobni ples
• dramsko gledališka smer
• smer gledališče in film




