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GIMNAZIJA CELJE ‒ CENTER 
gimnazija, umetniška gimnazija  – likovna smer, predšolska vzgoja

Naslov: Kosovelova ulica 1, 3000 Celje

Ravnatelj: Gregor Deleja
Pomočnika ravnatelja: Saša Ogrizek, Rok Lipnik

Vodja programa gimnazija: Barbara Arzenšek
Vodja programa predšolska vzgoja: Barbara Arlič Kerstein
Vodja programa umetniška gimnazija – likovna smer: Otmar Uranjek

Svetovalni delavki: Helena Maher Resinovič, Nives Laul

Telefonske številke:
tajništvo   03 428 57 00, 041 750 217
zbornica  03 428 57 04
svetovalna služba 03 428 57 11, 03 428 57 15, 030 611 180

E-pošta: info@gcc.si 
Spletna stran: www.gcc.si
Spletna stran za osnovnošolce (info dnevi): https://info.gcc.si/



Ponosni člani nacionalnih in mednarodnih združenj:
Evropska točka za nadarjene dijake ‒ European Talent Support Network, 
Konfucijeva učilnica, Unesco ASP-mreža, Model United Nations,
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, Model evropskega parlamenta,
Kulturna šola, Zdrava šola, Naj športna šola, Šolski ekovrt, Junaki našega časa, 
ESS, Erasmus+ in AFS-šola, MEPI ‒ mednarodno priznanje za mlade, Eduroam
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kratek vodnik 
skozi 12 mesecev 
na #enostavnodrugačni šoli

Izdalo in založilo: ravnateljstvo GCC
Jezikovni pregled:  L. K. Bertoncelj, S. Marguč, N. Grobelnik

Ilustracije: Barbara Lipnik, nekdanja dijakinja umetniške gimnazije, sedaj 
študentka Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Fotografije: Arhiv GCC 
Oblikovanje in prelom: A. Pečnik
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#vizijaGCC – ŠOLA, kjer smo!

Spoštovanje in razvijanje osebnostnih lastnosti dijakov in učiteljev, negovanje etičnih vrednot, s kako-
vostnim strokovnim in vzgojnim delom spodbujanje dijakov k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in 
doseganju čim boljših učno-vzgojnih rezultatov, gradnja varne šole s poštenimi in odprtimi medsebojnimi 
odnosi ter druženje v številnih obšolskih dejavnostih.

#šolavsepovsod – GCC v živo in na daljavo …
bodisi v šoli, v mestu, v domovini, v svetu ali doma – GCC je vsepovsod :) S priložnostmi, ki so nam jih 
ponudile spremenjene okoliščine šolanja med epidemijo, smo na GCC razvili svoje učinkovite rešitve, s 
katerimi nismo obvladali le šolanja od doma, ampak poenostavili tudi različne postopke (od vpisa v sre-
dnjo šolo, različnih prošenj, prijav in odjav, administrativnih postopkov, enotne komunikacije in e-šolske-
ga dela v programih MS Teams in Moodle), obogatili pouk v šoli z inovativnimi učnimi izzivi in avtentičnimi 
nalogami –  vse s ciljem, da izkoristimo tehnološke prednosti, ki nam jih ponujata čas in razvoj, da se tako 
še bolj približamo številnim dijakom, ki se ob šoli profesionalno ukvarjajo tudi s športom, umetnostjo in 
raziskovalnim delom, da obšolske dejavnosti omogočimo tudi tistim, ki v šolo prihajajo od daleč in so ve-
zani na urnike javnih prevozov, dolgotrajno odsotnim dijakom in tudi tistim, ki mogoče v popoldanskem 
času ali ob koncih tedna potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Vse z iskreno željo, da tako prihranimo 
čas za tisto bistveno: to so pristni odnosi, ki jih želimo razvijati skupaj in če je le mogoče v živo – med po-
ukom, na terenu in v praksi, pri obšolskih dejavnostih in projektih ter na ekskurzijah po Sloveniji in tujini. 
Trudimo se, da je #šolavsepovsod najboljši in najustvarjalnejši del najstniških let.



GCC, šola s tradicijo, a zazrta v 
prihodnost … 

Šola domuje v mogočni vogalni sece-
sijski stavbi iz leta 1912. Skozi čas so 
v njej izvajali mnoge izobraževalne 
programe, ob osamosvojitvi Sloveni-
je pa se je kot Gimnazija Celje – Cen-
ter  uveljavila s tremi – gimnazija, 
predšolska vzgoja in umetniška gim-
nazija – likovna smer. V njih se v dob-
rih delovnih pogojih in v zelo pozitiv-
nem vzdušju odvija izjemno pestro in 
kreativno življenje šole, katere duša 
združuje bogato preteklost z močno 
in jasno vizijo prihodnosti.

SEPTEMBER

#dogajase

Prvi šolski dan, sejem rabljenih učbenikov, spoznav-
ni dan in fazanovanje, pohodniški športni dan, je-
senski karierni dan, roditeljski sestanki, tečaji športa 
za dijake PV (pohodništvo, rolanje, drsanje), nagra-
dni izleti (tutorji, raziskovalci, nagrajeni dijaki), sku-
pna uvodna učna ura umetnosti za dijake 1. letnika, 
prva karierna razredna ura za četrtošolce, druženje 
generacij Naših 100 + …, projekt Celje, mesto moje 
mladosti, knjižnično-informacijska vzgoja in začetek 
GCC-bralne značke, projekt Rastem s knjigo, matu-
rantske ekskurzije, sprejem zlatih maturantov, ENO 
tree planting in Pozdrav ptic miru, fotografiranje 
oddelčnih skupnosti, volitve predstavnikov Dijaške 
skupnosti GCC in Dijaškega razvojnega tima GCC, 
uvodni sestanki obšolskih dejavnosti in predsta-
vitve novih projektov ter krožkov, teden evropske 
kulturne dediščine, jesensko zasedanje Mladinskega 
Evropskega parlamenta, tekmovanja iz znanja (logi-
ka, zgodovina), športna tekmovanja (atletika), zače-
tek literarnih, umetniških in raziskovalnih natečajev, 
Noč raziskovalcev, evropski športni dan za dijake 1. 
letnika in Dan slovenskega športa, začetek študijskih 
svetovanj za dijake 3. in 4. letnika, začetek različnih 
predavanj in delavnic, umetniška rezidenca Art of 
nature in likovna kolonija na Planini pri Sevnici itd.GCC
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GCC, šola enakih možnosti za vse 
dijake, šola za življenje …

Šola je široko prepoznavna po nadar-
jenih in zelo aktivnih dijakih. Razve-
jana infrastruktura, ki združuje bo-
gato preteklost in najnovejšo učno 
tehnologijo, omogoča kakovostno 
izvajanje programov. Pouk in več 
kot 70 obšolskih dejavnosti poteka-
jo v klasičnih učilnicah, opremljenih 
z IKT, kjer stole občasno zamenja-
jo fitžoge, v modernih laboratorijih, 
specializiranih učilnicah, v učilnicah 
za problemski pouk, kjer je tudi virtu-
alni avgmentirani peskovnik, pa tudi 
v bogati knjižnici, posebni Konfucije-
vi učilnici, v veliki športni dvorani, v 
zunanji učilnici, v ekovrtu v šolskem 
parku, na zunanjih športnih površi-
nah, na terenu in v partnerskih orga-
nizacijah doma in po svetu. Dijakom 
so na voljo tudi prostori za prosti čas 
in rekreacijo, v kleti šole pa je tudi 
soba pobega (Escape Room).

#dogajase

Začetek šolskih športnih lig in rekreacije med 
glavnimi odmori ob sredah, začetek programa 
FITnajstnik, praksa za dijake 4. letnika PV, pla-
valni tečaj za prvošolce programa PV, slovenski 
dnevi UG (likovni tabor), začetek delavnic za dija-
ke UG v CSU, urbanistične delavnice za dijake 4. 
letnika UG in novinarska konferenca, prve pripra-
ve programa MEPI, začetek nacionalnih debatnih 
turnirjev, prva družboslovna in naravoslovna 
predavanja in delavnice, prvi Sledkov tematski 
teden, kostanjev piknik pred jesenskimi počit-
nicami, tradicionalni dobrodelni koncert dijaške 
skupnosti, začetek prakse v tujini za dijake PV, 
prve obvezne ekskurzije za dijake UG, terenske 
vaje pri izbirnih maturitetnih predmetih, zače-
tek umetniški delavnic v CSU za dijake UG, prva 
glasbena matineja, začetek gledališke in filmske 
vzgoje, prva oddaja zgodovinskega radia, zače-
tek delavnic za otroke celjskih vrtcev v Herma-
novem brlogu in Tehnoparku, prireditev in razsta-
va ob dnevu reformacije, razpis natečaja za Naj 
kratko zgodbo, tekmovanja iz znanja (sladkorna 
bolezen, Čmrlj, razvedrilna matematika, Mathe-
matics without borders), športna tekmovanja (ro-
komet), nagradni izlet za najbralce, prve izbirne 
ekskurzije in jesenska izbirna počitniška ekskur-
zija ter jesenske počitnice  …

OKTOBER
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GCC, združeni v različnosti …

Športniki, kulturniki, tekmovalci v 
znanju, umetniki, raziskovalci in dija-
ki, ki se vzporedno izobražujejo, ima-
jo posebne statuse oz. prilagoditve 
obveznosti, šola pa s številnimi inte-
resnimi dejavnostmi, šolskimi, nacio-
nalnimi in mednarodnimi projekti ter 
veliko partnersko in socialno mrežo 
ves čas spreminja svojo podobo. GCC 
je aktivna nacionalna in mednaro-
dna točka za nadarjene, veliko časa 
pa posvečamo tudi celostnemu ka-
riernemu razvoju dijakov in zaposle-
nih. Smo aktivni člani mednarodnih 
združenj Unesco, Listina raznolikosti, 
MUN/MEP, Konfucijevih učilnic, MEPI, 
AFS in Zdravih šol, GCC pa je tudi 
Šola ambasadorka Evropskega parla-
menta.

NOVEMBER

#dogajase

Program Učenje učenja za dijake 1. 
letnika, začetek kariernih programov 
za vse dijake, podjetniški jesenski 
teden, druga glasbena matineja, druge 
priprave programa MEPI, drugi Sledkov 
tematski teden ob mednarodnem 
dnevu strpnosti, Unescov projekt 
Veselje do znanosti, slovensko-ruski 
glasbeno-plesno-literarni večer Poezija 
iz samovarja, debatni turnirji, različna 
predavanja in delavnice, začetek 
aktivnosti na PV za otroke celjskih in 
okoliških vrtcev na GCC, praksa za 
dijake 2. letnika PV,  obvezne ekskurzije 
za dijake UG in nadaljevanje izbirnih 
ekskurzij, prijava k sodelovanju na 
raziskovalnem natečaju Mladi za Celje, 
druga oddaja zgodovinskega radia, 
tekmovanja iz znanja (Cankarjevo 
priznanje, Evrošola, Best in English, 
Mathematics without borders, logika, 
Bober, Matemček, sladkorna bolezen, 
naravoslovje), natečaj za Naj kratko 
zgodbo in Naj novotvorjenko GCC, 
tečaj slovenskega znakovnega jezika, 
športna tekmovanja (odbojka, košarka) 
… 
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#enostavnodrugačni

#ujemisvojesanje



GCC, povezuje in osrečuje … 

V zelo aktivni Dijaški skupnosti GCC 
deluje tudi Dijaški razvojni tim GCC, 
ki vsako leto organizira več družabnih 
prireditev, tematskih tednov in 
projektov, skrbi pa tudi za aktivno 
mrežo tutorjev in prostovoljcev. 
Kot ena redkih šol v državi se lahko 
pohvalimo z Društvom GCC, ki 
združuje nekdanje dijake in intenzivno 
sodeluje s šolo, zlasti pri projektih 
in kariernem razvoju naših dijakov. 
Zavedamo se, da je varno okolje ena 
temeljnih vrednot sodobnega sveta, 
zato razvijamo pozitivne odnose in 
si prizadevamo za dobro, solidarnost 
in enake možnosti za vse dijake. To 
uresničujemo z zelo dejavnim Šolskim 
skladom GCC, Dijaško skupnostjo GCC, 
številnimi humanitarnimi projekti, 
aktivnim svetovalnim delom, dobrim 
sodelovanjem s starši, s šolskimi organi 
in z lokalnim okoljem. Za obširno in 
predano delo v prostovoljstvu je 
Slovenska filantropija podelila 
Gimnaziji Celje ‒ Center naziv 
Junaki našega časa.

#dogajase

Ta veseli dan kulture in pode-
litev šolskih Prešernovih pri-
znanj ter nagrad za najboljšo 
kratko zgodbo, Centrovizija, 
odprtja razstav likovnih iz-
delkov dijakov UG, nacionalni 
debatni turnirji in turnir Win-
ter Holidays Open v Zagrebu, 
predpraznična izbirna eks-
kurzija, premiera novoletne 
pravljice v izvedbi dijakov 3. 
letnika PV, razpis za literarno 
glasilo Podstrešje, Miklavžev 
koncert, različne dobrodelne 
akcije in Anina zvezdica, pro-
jekt GCC-osrečuje, tretji Sled-
kov tematski teden, zimski 

karierni dan z mini informati-
vo GCC, menjava urnika, 
prireditev Bela snežinka za di-
jake UG, prireditev Veseli de-
cember, dnevi drugačne šole 
(OIV in ID), tretja glasbena 
matineja, gledališka in filmska 
vzgoja, različna predavanja in 
delavnice, obeležitev dneva 
samostojnosti in enotnosti, 
tretja oddaja zgodovinskega 
radia, tekmovanja iz znanja 
(astronomija ekokviz, razve-
drilna matematika, angle-
ščina), športna tekmovanja 
(odbojka, košarka), božično
-novoletne počitnice … 

DECEMBER
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GCC, šola v centru mesta in 
prihodnosti … 
Enostavno drugačna!

Sledimo sodobnim pedagoškim tren-
dom, smo del mreže šol s kulturno
-umetnostno, gledališko in filmsko 
vzgojo ter referenčna šola za delo 
z nadarjenimi. Poudarjamo celostni 
razvoj, ustvarjalnost, inovativnost, 
podjetnost, spodbudna in nova učna 
okolja, aktivno učenje in tako zago-
tavljamo trajnostni razvoj. K temu 
sodijo tudi pouk s tabličnimi računal-
niki iPad, problemski pouk in vključe-
vanje podjetnostnih vsebin v pouk, 
avtentične naloge in raziskovalno 
delo, sodelovanje z gospodarstvom 
in znanstveno-raziskovalnimi insti-
tucijami, šola pa je vključena tudi v 
svetovno wi-fi-omrežje Eduroam.

#dogajase

Novoletni koncert, četrti Sledkov 
tematski teden, filmska in gledališka 
vzgoja, tretje priprave MEPI in podelitev 
bronastih ter srebrnih priznanj, 
premiera zimske pravljice z naukom 
tretješolcev PV, priprave na preizkus 
likovne nadarjenosti za osnovnošolce, 
odprtje razstave likovnih izdelkov 
dijakov UG v Žalcu, intenzivne vaje 
DPZ in FaVoZe, debatni turnirji, različna 
predavanja in delavnice, zaključek 
prvega ocenjevalnega obdobja, 
začetek priprav na maturo za dijake 3. 
letnika, obvezne ekskurzije za dijake 
UG, zimski športni dan, teden pisanja 
z roko, izmenjave med programi, 
četrta oddaja zgodovinskega radia, 
tradicionalno srečanje z likovnimi 
pedagogi, tekmovanja iz znanja (World 
Scholars Cup, Evropske statistične igre, 
psihologija, nemščina, astronomija, 
geografija, SiYPT, fizikalni sefi, 
slovenščina, biologija, naravoslovje), 
športna tekmovanja (nogomet) …

JANUAR
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GCC, kjer svet postaja učilnica … 

Pouk velikokrat presega klasično delo v učilnicah 
in poudarja sodelovalno učenje ter projektno 
delo. Temeljnih vrednot šole ne uresničujemo 
samo s članstvom v mednarodnih mrežah, 
ampak tudi s tedenskimi in večmesečnimi 
izmenjavami v tujini za učitelje in dijake vseh 
programov. Smo akreditirana organizacija 
programa Erasmus+, ki našim dijakom in 
učiteljem omogoča številne mednarodne 
izmenjave ter prakso v tujini. Smo ena prvih šol 
na Štajerskem, ki je sistematično začela uvajati 
program MEPI – mednarodno priznanje za 
mlade, edina srednja šola v Sloveniji z nazivom 
Kulturna šola 2015–2020, že več let zapored pa 
smo prejeli tudi priznanje Naj športna šola. Leta 
2019 je mednarodni kitajski inštitut Hanban 
GCC podelil tudi status Konfucijeve učilnice. Za 
svoje inovativno delo smo leta 2015 prejeli 
priznanje Blaža Kumerdeja, tj. najvišje 
priznanje v slovenskem šolstvu, leta 2018 
srebrni celjski grb, leta 2019 pa priznanje 
Jabolko kakovosti, ki ga Center Republike 
Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja 
podeljuje za izjemne dosežke na področju 
internacionalizacije šolstva, leta 2021 
pa še Evropsko nagrado za inovativno 
poučevanje. 

#dogajase

Praksa v tujini za dijake PV, začetek 
kratkih dijaških izmenjav (Trst, 
Nizozemska, Poljska, Nemčija, 
Avstrija, Danska, Srbija), pustovanje, 
tretja glasbena matineja, karierni 
konec tedna, Unesco projekt 
Veselje do znanosti, premiera nove 
gledališke produkcije Središča, 
projekt GCC ima talent za kulturo, 
informativni dnevi, Sledkov peti 
tematski teden, turneja glasbenih 
sestavov GCC ob slovenskem 
kulturnem prazniku, smučarski 
tečaj za drugošolce programa PV, 
zimska počitniška izbirna ekskurzija, 
praksa za dijake 1. letnika PV, 
peta oddaja zgodovinskega radia, 
različna predavanja in delavnice, 
začetek prijav k aprilskim obveznim 
izbirnim vsebinam, maturantski ples, 
tekmovanja iz znanja (memoriada, 
angleščina, nemščina, fizika, 
Slovenščina ima dolg jezik), zimske 
počitnice …

FEBRUAR
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GCC, kjer se sliši glas vseh … 

Ponosni smo na številne dijake in 
učitelje, ki se aktivno vključujejo v 
najrazličnejše družbene in strokovne 
razprave ter skrbijo, da se šola vedno 
odziva na aktualna dogajanja v ožjem 
in širšem okolju. Dijaki se redno 
udeležujejo družbenoangažiranih 
natečajev, za kritične debate pa ni 
poskrbljeno le v Debatnem klubu 
GCC, ampak tudi v ciklu humanističnih 
predavanj, delavnic in taborov 
Koristnost nekoristnega. Sodelujemo 
tudi z inštituti, organizacijami, s 
fakultetami doma in v tujini. Spletni 
časopis Sledko redno prinaša 
aktualne in razmišljujoče vsebine, 
dijaški literarni časopis Podstrešje 
pa vsako pomlad najboljše literarne 
prispevke tekočega šolskega leta. 

#dogajase

Preizkus likovne nadarjenosti za 
osnovnošolce, izmenjava učiteljev 
(Licej F. Prešerna Trst), poskusna 
matura, mednarodni debatni turnir v 
Ljutomeru, GCC na Altermedu, šesti 
Sledkov tematski teden, prireditev 
ob svetovnem dnevu poezije, festival 
dijaške ustvarjalnosti 3-KONS, Rusijada, 
menjava urnika, praksa za dijake 3. 
letnika PV, obeležitev svetovnega dneva 
vode, šesta oddaja zgodovinskega radia, 
dejavnosti za vrtčevske otroke na GCC, 
premiera nove gledališke produkcije, 
predavanja in delavnice, gledališka in 
filmska vzgoja, tekmovanja iz znanja 
(španščina, fizika, geografija, kemija, 
slovenščina, matematika, angleščina, 
filozofija, biologija, statistika, poslovna 
in finančna matematika, memoriada, 
raziskovalno delo), pomladanski 
roditeljski sestanki, športna tekmovanja 
(smučanje in deskanje) …

MAREC
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#enostavnodrugačni



GCC, kjer se srečujeta formalno 
in neformalno izobraževanje po 
meri dijakov …

Formalno izobraževanje premišljeno 
nadgrajujemo z ekskurzijami po Slo-
veniji, Evropi in svetu, izmenjavami 
dijakov in učiteljev s partnerskimi 
šolami po vsem svetu ter s pestro 
ponudbo obšolskih aktivnosti, kjer 
dijaki pridobivajo znanje in številne 
spretnosti, ob katerih se celostno 
razvijajo in jih prenašajo v prakso in 
življenje. K večji kakovosti pouka pri-
pomore tudi sodelovanje tujejezičnih 
asistentov – naravnih govorcev pri 
1., 2. in 3. tujem jeziku (angleščina, 
nemščina, španščina, francoščina, 
italijanščina, ruščina, kitajščina), jezi-
kovni krožki (korejščina, japonščina, 
latinščina, znakovni jezik za vse dija-
ke in nemščina za dijake predšolske 
vzgoje), ob tem pa tudi sodelovanja 
z veleposlaništvi, s tujimi inštituti v 
Sloveniji ter z ostalimi vzgojno-izo-
braževalnimi organizacijami in pod-
jetji po vsej državi.

#dogajase

Premiera ekopravljice tretješolcev PV, 
Vrtiljak, sedma oddaja zgodovinskega 
radia, Sledkov teden zdrave šole, 
sodelovanje v občinskem projektu 
Dan zdravja, debatni turnir, strnjena 
tedenska praksa za dijake 1. in 2. letnika 
PV, pomladni koncert, OIV, ID in izbirne 
ekskurzije po Sloveniji in Evropi, dnevi 
drugačne šole, počitniška prvomajska 
izbirna ekskurzija, nagradni izlet za 
akvariste in športnike, Rock'n'šport in 
dan športa, teden knjige, skupne priprave 
vseh stopenj programa MEPI in prve 
poskusne odprave, projektni dan Otroci in 
naravoslovje za dijake PV, občinske pevske 
revije in državno pevsko tekmovanje v 
Zagorju ali Celju, predavanja in delavnice, 
gledališka vzgoja, tekmovanja iz znanja 
(matematika, geografija, španščina, fizika, 
statistika, AYPT), športna tekmovanja 
(kros), prvomajske počitnice …

APRIL
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#ujemisvojesanje



#ujemisvojesanje

GCC, s sodelovanjem do 
uspehov …

Dijaški razvojni tim, pedagoški kolegij 
in strokovni aktivi v nenehnem dialogu 
skrbijo za učinkovito analizo preteklih 
šolskih let in za načrtovanje prihodnjih 
z mislijo, da mora biti uspešna šola 
kritično prilagojena zahtevam časa in 
prostora. Učitelji in dijaki radi delijo 
dobre prakse tudi z ostalimi, zato so 
dijaki aktivni tudi v Dijaški organizaciji 
Slovenije, učitelji pa so člani različnih 
strokovnih komisij in združenj. Zelo 
veliko nam pomeni uspešen in aktiven 
dialog z okoljem, ki ga uresničujemo s 
številnimi sodelovanji in projekti s celj-
skimi zavodi, šolami in z vsakomeseč-
nimi prireditvami, odprtimi za javnost. 
Na GCC smo ponosni tudi na to, da 
je naša športna dvorana pogosto pri-
zorišče najrazličnejših nacionalnih in 
mednarodnih dogodkov in da je v njej 
sedež Ženskega košarkarskega kluba 
Cinkarna Celje, ki sodi med najboljše 
v Evropi.

#dogajase

Začetek pomladanskega roka 
mature za četrtošolce, likovna 
tabora za dijake 2. in 3. letnika UG, 
Evropska vas in Teden EU, izlet 
najkulturnikov iz regije, odprtje 
študijske razstave likovnih 
izdelkov dijakov UG v Osrednji 
knjižnici Celje in razstave v CSU, 
osma oddaja zgodovinskega 
radia, orientacijski športni dan, 
sprejemi najuspešnejših dijakov, 
prireditev Akademija, valeta za 
dijake 4. letnika, poskusne in 
pustolovske odprave programa 
MEPI, predstavitev izbirnih 
predmetov dijakom 1. letnika in 
prijave k izbirnim maturitetnim 
predmetom za dijake 2. 
letnika, državno srečanje 
mladih raziskovalcev, podelitev 
spričeval četrtošolcem, zaključni 
piknik maturantov v  parku za 
šolo, predaja ključa, predaja 
čopiča, predmetni izpiti za 

četrtošolce, umetniški dan za 
dijake UG, obvezne ekskurzije 
za dijake 2. in 3. letnika PV, 
nagradni izlet za športnike, 
ekskurzija v Ščjolkovo (Rusija), 
strnjene priprave na maturo za 
dijake 4. letnika in matematični 
maturitetni maraton, projekt 
Igre v gozdu za dijake 1. letnika 
PV, Jane's Walk za dijake 3. in 4. 
letnika UG, tekmovanja iz znanja 
(kemija), športna tekmovanja 
(šolski plesni festival, odbojka na 
mivki) … 

MAJ
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#enostavnodrugačni



GCC, odličnost, 
ki presega ocene …

Dijaki GCC dosegajo visoke učne 
uspehe, odlične uvrstitve na nacio-
nalnih in mednarodnih tekmovanjih 
iz znanja in športa, zavidljive dosež-
ke v umetnosti ter pri raziskovalnem 
in prostovoljnem delu. Večkrat smo 
že ponovili tudi stoodstotni uspeh pri 
splošni in poklicni maturi, ponosni pa 
smo tudi, da visok rezultat pri maturi 
omogoča večini dijakov vpis na njiho-
ve prve študijske želje v Sloveniji in 
tujini. Še posebej ponosni pa smo na 
dijake, ki šolsko delo uspešno zdru-
žujejo z negovanjem svojih močnih 
področij v obšolskih dejavnostih in 
se udejstvujejo tudi v svojih lokalnih 
okoljih.

#dogajase

Nadaljevanje pomladanskega roka 
mature, atletski športni dan, Sledkov 
tematski teden ob zaključku šolskega 
leta, filmska vzgoja, raziskovalni 
tabor, strokovne ekskurzije, projekt 
Zlato jabolko, obvezne ekskurzije, 
vpis bodočih prvošolcev, ocenjevalna 
konferenca, podelitev spričeval in 
proslava ob dnevu državnosti, sejem 
rabljenih učbenikov, poskusne in 
pustolovske odprave programa MEPI, 
tradicionalni sestanek s predstavniki 
vrtcev celjske regije, priprave na 
popravne izpite, začetek poletnega 
izpitnega obdobja, predmetni izpiti za 
dijake 3. letnika, tekmovanja iz znanja 
(World Scholar's Cup, olimpijade in 
mednarodna tekmovanja), koncert 
glasbenikov z GCC ob koncu šolskega 
leta, Poletna muzejska noč na GCC, 
GCC-letni kino, tradicionalna poletna 
turneja FaVoZe ob dnevu državnosti, 
poletna izbirna ekskurzija, začetek 
poletnih počitnic za dijake  …

JUNIJ

#ujemisvojesanje
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#enostavnodrugačni



GCC – vznemirljivo poletje … 

Smo šola z vetrom v laseh in s 
svetlobo v očeh ter s pogumnim 
korakom, usmerjenim v svet, ki ga 
bodo krojile prihajajoče generacije 
mladih.

#dogajase

Slavnostni podelitvi maturitetnih 
spričeval poklicne in splošne mature, 
poletne ekskurzije, počitniško 
delo na GCC, aktivno načrtovanje 
novega šolskega leta, poskusne in 
pustolovske odprave programa MEPI 
na srebrni in zlati stopnji (Slovenija 
in tujina), strokovna ekskurzija 
učiteljskega zbora, OIV za učitelje, 
zaključna in uvodna konferenca, 
priprave na avgustovski izpitni 
rok in jesensko maturo, delavnice 
angleškega jezika za bodoče 
prvošolce, poletne počitnice,

JULIJ IN AVGUST
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#enostavnodrugačni



#naGCCdogaja
Obšolske in prostočasne dejavnosti, projekti

GCC slovi po izjemno razvitem in pestrem obšolskem 
življenju. Številne obšolske dejavnosti, ki so 
večinoma skupne za dijake vseh treh programov, 
organizirajo dijaki sami ali v sodelovanju z mentorji 
(učitelji in zunanjimi sodelavci). Potekajo pred šolo 
in po njej na GCC, na drugih lokacijah in tudi na 
daljavo.

ŠPORT, REKREACIJA, MEPI

UMETNOST 
Športne šolske lige in medoddelčna športna 
tekmovanja, fitnes, namiznoteniška miza, 
intervalna vadba, individualna vadba, šah, bridž, 
gorsko kolesarjenje, MEPI – mednarodno priznanje 
za mlade, hip-hop in šovdens, standardni plesi, 
FITnajstnik.

Dekliški  pevski  zbor GCC, FaVoZa, Nonet GCC, 
The  Šlagers, LPS in priložnostne inštrumentalne 
zasedbe, Grafika GCC, F. U. G. – fakultativno 
umetniško gibanje, GCC-transforma, fotoklub, 
videokrožek, GCC-VideOris in Slovenščina ima dolg 
jezik, Klub ljubiteljev muzejev in galerij, lutkovno-
glasbeni krožek, Orff, priprave na sprejemne izpite 

na Fakulteti za arhitekturo, ALUO, pedagoških 
fakultetah in Akademiji za glasbo v Ljubljani, 
dnevi in teden evropske kulturne dediščine in 
teden Jane's Walk in urbanizem, Ustvarjalnice ...), 
sodobni in izrazni ples, K-pop plesi, pletenje ... 

SLOVENŠČINA IN GLEDALIŠČE
Klub  ljubiteljev  gledališča, Rastem  s  knjigo, Ta  
veseli  dan  kulture  in šolska  Prešernova  priznanja, 
GCC  ima  talent za  kulturo, Bralni  klub in bralna 
značka, natečaj  za  Naj  kratko  zgodbo, literarna 
revija Podstrešje, GCC-poeti, Impro liga GCC, 
gledališka skupina Središče in Mišelovka, dramska 
skupina GCC, tehnično-scenski krožek, slovenski 
znakovni jezik ...

MATEMATIKA, FINANCE IN KALIGRAFIJA 
Radi  pišemo z roko, kaligrafske delavnice, tehnike 
pomnjenja, Mathematics withouth borders, dodatni 
pouk  matematike, logike, statistike, poslovne in 
finančne matematike ...

NARAVOSLOVJE 
Ekovrt  GCC, Eko GCC, akvaristika, Ekoradio in 
videoblog, fizikalno-astronomski  krožek, SiYPT in 



AYPT, fizikalni sefi, AJKTM – ali je kaj trden most, soba 
pobega, kemijski  krožek, biološki krožek in biološke 
ulice, H2Student, naravoslovni tabori ...
 
DRUŽBOSLOVJE,
NOVINARSTVO, PROSTOVOLJSTVO 
Sledko, Klub  zgodovinarjev GCC, Klub ljubiteljev 
slapov GCC, Evrošola, Debatni  klub in MUN/MEP 
– Model združenih narodov/Model evropskega 
parlamenta, Eureka, talent, Šola ambasadorka EP, 
UNESCO, prostovoljno  delo, supervizorji, Anina 
zvezdica, GCC-osrečuje, #enostavnoČLOVEK, 
supervizorji, Človek in kozmos, Pišem  za  pravice, 
Koristnost nekoristnega – cikel humanističnih 
predavanj in tabori, Evropska  vas, World Scholar's 
Cup ...  

TUJI  JEZIKI 
Konfucijeva učilnica, Konfucijev krožek, Have  
fun  club, Deutsch Extra, japonščina, korejščina, 
latinščina, nemščina in španščina na PV, bralna  
značka/tekmovanja  v  tujih  jezikih,  Best in English 
...

PODJETNIŠTVO, VODITELJSTVO, KARIERA, 
INFORMATIKA 
Karierni  klub in karierne sobote, @GCCStartUp – 
podjetniški krožek in Social Impact Award, podjetniški 
vikend, GCC-tutorji, Moderator bom!, @GCCInfo – 
računalniško-programerski krožek, GCC-3D ...

MEDNARODNI PROJEKTI IN IZMENJAVE  
Mednarodne izmenjave  dijakov –  Erasmus+, 
AFS, Aiesec, Voluntariat, EVS, stalne izmenjave z 
Nizozemsko, s Švedsko, z Italijo, s Poljsko, praksa v 
tujini ...

RAZISKOVANJE (raziskovalna  dejavnost  in  projekt  
Kreativni generator ...)

Dodatni pouk in priprave na tekmovanja (šolska, 
regijska, državna, mednarodna) in  olimpijade (jeziki, 
matematika, naravoslovje, družboslovje). 

Društvo GCC in klub alumnov šole

Preživljanje prostih ur na GCC (stara telovadnica 
in fitnes, zunanje športne površine,  zunanja učilnica 
in terasa za šolo, namizni tenis in pikado na galeriji 
športne dvorane, kabinet dijaške skupnosti v 
pritličju, soba pobega v kleti pod staro telovadnico, 
Konfucijeva učilnica, knjižnica, jedilnica ...). 



Projekti nacionalnih in mednarodnih združenj: 
Zdrava šola, Šolski ekovrt, Unesco ASP-mreža, 
MUN/MEP, Konfucijeva učilnica, Kulturna šola, MEPI, 
Šola ambasadorka EP, Grammar eSchools, Eduro-
am, projekti programov Erasmus+ in AFS: praksa 
dijakov PV v tujini, medkulturni projekti – priložnost 
za učenje in sodelovanje, Izobraževalno središče 
GCC, Točka za nadarjene, Odprta učna okolja, Bina 
mira/Stopnja miru, For a Europe diversity ‒ Hear 
our voices as the key for peace, Social Europe – 
Challenge migration: street art, Let’s play to classi-
fy surfaces, Uvajanje inovativnih učnih okolij, Delo 
z nadarjenimi dijaki, Will to MotivatE(U), The new 
yo(E)U, YESSS – youth entrepreneurs at seconda-
ry schools, MEYE – mathematics in early educati-
on, Students on the Move, EU@Home,  Depend, 
Make Sense, Mladi in mediji; ESS-projekti: Munera 
3, RaST – razvojno središče talentov, Podvig – pod-
jetnost v gimnazijah, Izzivi medkulturnega sode-

lovanja, Inovativna učna okolja, podprta z IKT – 
Inovativna pedagogika 1/1, Vodenje in upravljanje 
inovativnih učnih okolij, Formativno spremljanje, 
Razumevanje filma s Slovensko Kinoteko  – filmska 
vzgoja, Mreža referenčnih šol za delo z nadarjeni-
mi dijaki, Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje; 
šolski projekti: Celje, mesto moje mladosti, Zla-
to jabolko, Rastem s knjigo, Igre v gozdu, Otroci 
in naravoslovje, S pravljico na pot, Ustvarjalnice, 
ostali projekti: Srečevanja, Evropa v šoli, Mi smo 
za strpnost in Pišemo za pravice, Koristnost neko-
ristnega in Družbo(s)lovci, EkoGCC, Teden in dnevi 
evropske kulturne dediščine, Veselje do znanosti, 
Pozdrav ptic miru, Evropska vas, Oblečene knjige, 
Radi pišemo z roko, Noč branja, umetniški projekti 
s Centrom sodobnih umetnosti Celje, stalna pro-
jektna sodelovanja z vrtci, z osnovnimi, s srednji-
mi šolami, fakultetami in z  inštituti iz Slovenije in 
tujine).

PROJEKTI
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#FAQ
Pogosta vprašanja devetošolcev 
in njihovih staršev ...

Kako je z malico na GCC ‒ kakšne so možnosti 
zanjo v bližnji okolici šole in kako dolgi so 
odmori?
Na šoli je poskrbljeno za toplo prehrano dijakov, 
ki jo zagotavljamo v sodelovanju s Srednjo šolo za 
gostinstvo in turizem Celje. Dijaki lahko vsak dan 
izbirajo med tremi toplimi meniji, na voljo so tudi 
hladna malica, solatni bife in zajtrki. Malicajo lahko 
med glavnim odmorom, ki je dolg 25 minut (oz. 35 
minut ob sredah, ko so na urniku razredne ure). 
Hladno malico lahko prevzamejo kadarkoli (podalj-
ševanje odmorov bi podaljšalo pouk in posledično 
bi se pojavile težave s prevozi). Dijaki pa si malico 
lahko kupijo tudi v bližnjih pekarnah.

Kakšni so odnosi med profesorji in dijaki?
Na šoli se dijaki in profesorji trudimo za korektne 
medsebojne odnose, ki jih krepimo tako pri pouku 
kot pri druženju v projektih, na ekskurzijah in dru-
gih obšolskih dejavnostih. Profesorji imajo za dija-
ke tudi redne tedenske govorilne ure.

Kakšno je vzdušje na šoli?
Trudimo se za sproščeno vzdušje in ga spodbuja-
mo. Zagotavljanje varnosti in medsebojnega spo-

štovanja sta za nas zelo pomembni vrednoti. Prijet-
no vzdušje na šoli ustvarjajo tudi številne obšolske 
dejavnosti, pester utrip med odmori, ki ga obli-
kujemo skupaj s programi Zdrave šole in Unesco 
ASP-mrežo, med OIV, z interesnimi dejavnostmi ter 
dejavnostmi dijaške skupnosti in spletnega časopi-
sa Sledko (tematski dnevi in tedni, bazar znanja, 
projekt Veselje do znanosti, pustovanje, veseli de-
cember, koncerti ...). 

Ali je res, da dijaki ne smejo vstopati v šolo 
skozi glavni vhod?
Ne, dijaki lahko v šolo vstopajo skozi vse vhode. 

Kako strogo je pravilo preobuvanja v copate?
Zgradba GCC je spomeniško zaščitena, zato se tru-
dimo za ohranjanje izvirnega, več kot 100 let sta-
rega stavbnega pohištva in tal (parket). Na hodni-
kih vzdržujemo čistočo, še posebej ob deževnih 
dnevih in v zimskih mesecih. Dijakom se ni treba 
preobuvati, imajo pa to možnost, saj ima v kletnih 
prostorih vsak od njih prostor v garderobni omarici. 

Ali ima vsak dijak svojo garderobno omarico? 
Garderobno omarico si praviloma delita dva dijaka. 
V omaricah lahko dijaki puščajo obutev in vrhnja 
oblačila, tako da jim teh stvari ni treba nositi iz 
učilnice v učilnico. 



Kdaj se šola odpre in kdaj zapre? Kje lahko 
dijaki čakajo, če nimajo pouka?
V šolo je med šolskim letom mogoče vstopati med 
6.00 in 16.00. Če dijaki nimajo pouka, lahko po-
čakajo v prosti učilnici, jedilnici, kabinetu dijaške 
skupnosti ali šolski knjižnici.

Kdaj se začenja in končuje pouk? Kako po-
gosto se menja urnik?
1. ura se prične ob 7.55, občasno imajo dijaki tudi 
preduro, ki se prične ob 7.05. V predurah sta or-
ganizirana tudi dodatni in dopolnilni pouk. Dijaki 
praviloma zaključujejo s poukom ob 14.00 (7. ura), 
občasno tudi ob 14.50 (8. ura) ali 13.10 (6. ura). 
Urnik se zaradi objektivnih razlogov menja nava-
dno trikrat na leto.

Ali sta začetek in konec pouka usklajena z 
javnimi prevozi (avtobusi, železnica)?
Da. Dijakom, ki imajo izjemno slabe prometne po-
vezave, omogočimo zamujanje pouka oz. predčas-
no odhajanje.

Ali šola sodeluje z dijaškim domom?
Da. Dobro.

Kako pogosti so roditeljski sestanki in govo-
rilne ure?
Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilno uro v 

dopoldanskem času, enkrat mesečno (praviloma 
drugi četrtek v mesecu) imamo skupne govorilne 
ure od 17.00 do 18.00. V šolskem letu sta dva ro-
diteljska sestanka (september, februar oz. marec).

Kako poteka obveščanje dijakov in staršev?
Sporočila objavljamo na šolski spletni strani (http://
www.gcc.si/) in na družbenih omrežjih (FB, Twitter 
in Instagram), posredujemo jih po šolskem ozvoče-
nju in po elektronski pošti preko eAsistenta (starši) 
in MS Teams (dijaki, učitelji).

Ali je na šoli dijakom dovoljena uporaba pa-
metnih naprav? Kako je z dostopom do wi-
fija?
GCC je šola, kjer učitelji občasno uporabljajo tudi 
metode pedagogike 1 na 1, ki spodbuja uporabo 
sodobnih tehnologij pri pouku. Na voljo so šolske 
tablice (iPad), velikokrat pa dijaki pri pouku upora-
bljajo tudi svoje naprave (metoda BYOD). Vsi dijaki 
imajo dostop do brezžičnega omrežja Eduroam, ki 
ponuja dostopne točke po vsem svetu. Dostopa ne 
omejujemo, za varno uporabo pametnih naprav pa 
imamo pravila, ki jih morajo spoštovati tako dijaki 
kot učitelji.

Kaj so to obvezne izbirne vsebine, interesne 
dejavnosti in kako se izvajajo na GCC? 
Obvezne izbirne vsebine (OIV) in interesne dejav-



nosti (ID) so del predmetnika vseh programov. V 
1., 2. in 3. letniku obsegajo po 90 ur, v 4. pa 30. 
Izvajamo jih v treh terminih (jesenski, zimski in 
pomladanski). Tedaj ne izvajamo pouka po urniku, 
ampak se dijaki vključujejo v zanimive delavnice z 
različnih predmetnih področij, športa, udeležujejo 
se izbirnih ekskurzij, organiziramo pa tudi aktualna 
predavanja … Maturanti med OIV/ID izvedejo tudi 
maturantsko ekskurzijo. 

Kakšna je ponudba tujih jezikov? Ali šola so-
deluje z naravnimi govorci? Ali se lahko dijak 
predšolske vzgoje uči tudi več tujih jezikov?
Prvi tuji jezik je v vseh treh programih angleščina. 
Dijaki gimnazije lahko kot drugi tuji jezik izbirajo 
med nemščino, španščino in ruščino, dijaki ume-
tniške gimnazije pa imajo kot drugi tuji jezik nem-
ščino. Kot tretji tuji jezik lahko vsi dijaki programov 
gimnazija in umetniška gimnazija izbirajo med 
španščino, nemščino, italijanščino, francoščino, 
ruščino in kitajščino. Japonščino, korejščino,  latin-
ščino, arabščino in znakovni jezik ponujamo v obli-
ki krožkov. Tudi dijaki programa predšolska vzgoja 
imajo možnost fakultativnega učenja tujih jezikov. 
Šola redno sodeluje z naravnimi govorci vseh jezi-
kov, ki se poučujejo na GCC.

Ali lahko na šoli dijaki predšolske vzgoje po-
leg poklicne mature opravljajo tudi t. i. 5. 

predmet?
Da. Dijaki programa predšolska vzgoja lahko op-
ravljajo na šoli 5. predmet splošne mature in sku-
paj z gimnazijci obiskujejo tudi priprave na maturo.

Kako so sicer organizirane priprave na ma-
turo?
V programih gimnazija in umetniška gimnazija 
organiziramo priprave na maturo že v 3. letniku, 
ko se dijaki odločijo tudi za višjo raven temeljnih 
maturitetnih predmetov. Za te v 4. letniku organi-
ziramo še dodatne ure (matematika, slovenščina) 
oz. jih razdelimo v skupine (angleščina). Za dijake 
programa predšolska vzgoja pa v 4. letniku orga-
niziramo skupine glede na njihovo odločitev, ali 
bodo na poklicni maturi opravljali angleški jezik ali 
matematiko.

Ali je res, da se lahko kot maturant umetni-
ške gimnazije ‒ likovna smer vpišeš na kate-
rikoli študij?
Da. Program se zaključi s splošno maturo, ki je 
vstopnica za vse univerzitetne in ostale višje- in 
visokošolske študije v Sloveniji in tujini. Približno 
polovica dijakov UG-likovna smer nadaljuje študij 
na umetniških visokošolskih zavodih, polovica pa 
se odloča za najrazličnejše druge študije. Tistim, ki 
se odločajo za študij, ki zahteva več naravoslovne-
ga predznanja, v zadnjem letniku omogočamo tudi 



dodatne priprave na maturo.

Kakšna je razlika med gimnazijo in strokovno 
šolo? Kakšne možnosti za študij imajo dijaki, 
ki končajo program predšolska vzgoja?
Razlika je v zaključku šolanja in posledično tudi 
v zahtevnosti. Splošna matura s tremi obveznimi 
(slovenščina, matematika, tuji jezik) in dvema iz-
birnima predmetoma odpira vrata na vse univer-
zitetne (in ostale) študije v naši državi in veliko 
večino študijev v tujini, poklicna matura s štirimi 
predmeti (slovenščina, matematika ali anglešči-
na, vzgoja predšolskega otroka in izpitni nastop z 
zagovorom) pa omogoča napredovanje na višje-
šolske in visokošolske strokovne študije, kakršen 
je npr. študij predšolske vzgoje. V kombinaciji s t. 
i. 5. predmetom in opravljeno poklicno maturo je 
mogoč vpis tudi na nekatere univerzitetne študije; 
pogoje za to vsako leto znova določijo fakultete, 
objavljeni pa so v Razpisu za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študijske programe.

Kako je s prakso v programu predšolska 
vzgoja?
Praksa je del predmetnika programa. V 1. in 2. 
letniku poteka strnjena enotedenska praksa, v 3. 
in 4. letniku pa so dijaki na praksi 5 mesecev po en 
dan na teden. V 2., 3. in 4. letniku se lahko odločijo 
tudi za prakso v tujini (program Erasmus+).

Ali obstaja kakšna svetovalna skupina za di-
jake oz. svetovalno delo?
Šolsko svetovalno delo na šoli izvajata psihologinji 
mag. Helena Maher Resinovič in Nives Laul. De-
lovni čas svetovalne službe je od 8.00 do 15.00. 
Vsak oddelek 1. letnika ima skupino tutorjev, to so  
dijaki višjih letnikov, ki pomagajo in svetujejo prvo-
šolcem, če imajo ti kakšne učne ali osebnostne te-
žave. Na šoli je zaživela tudi skupina supervizorji, 
ki se ukvarja s samopodobo, osebnostjo rastjo in 
mnogimi drugimi psihološkimi temami. Dijaki se 
srečujejo dva- do trikrat mesečno. Na vsakem sre-
čanju je prisotna vsaj ena od psihologinj, občasno 
pa se jim pridružijo tudi zunanji gostje. Na šoli de-
lujeta tudi skupina Moderator bom (razvoj komu-
nikacijskih in voditeljskih spretnosti) ter karierni 
klub, v katerega se vključujejo zlasti dijaki višjih 
letnikov, pogosto pa organiziramo tudi predavanja 
in delavnice na temo osebnostnega razvoja.

Ali je za dijake z odločbami o usmeritvi s po-
sebnimi potrebami način dela prilagojen?
Da. Dijakom, ki imajo odločbo o usmeritvi Zavoda 
RS za šolstvo, pripravimo individualizirane progra-
me, v katerih natančno opredelimo posebnosti in 
prilagoditve. Učitelji redno izvajajo ure dodatne 
strokovne pomoči. Svetovalna služba koordinira 
vse aktivnosti, povezane z dijaki s posebnimi po-
trebami.



Kako poteka delo z nadarjenimi dijaki? Ali 
imajo uspešni dijaki kakšne prilagoditve?
GCC je prepoznana točka za nadarjene (European 
Talent Support Network) in referenčna šola v mre-
ži šol za delo z nadarjenimi dijaki, ki jo koordinira 
ZRSŠ. Nadarjenim dijakom ponujamo dodatni pouk 
pri številnih predmetih, priprave na tekmovanja, 
na njihovo željo jim pripravimo individualizirani 
načrt izobraževanja. Na pobudo dijakov vsako leto 
nastajajo tudi novi krožki, kjer lahko dijaki poglab-
ljajo svoje znanje in razvijajo talente.

Ali je za dijake, ki imajo pri posameznih pred-
metih težave, organizirana kakšna pomoč?
Na šoli ponujamo tudi t. i. ure dopolnilnega pouka 
za dijake vseh treh programov, zlasti pri temeljnih 
maturitetnih predmetih, največkrat med prostimi 
predurami ali po pouku. V 1. in 2. letniku je to 
redna praksa, v višjih letnikih pa organiziramo 
ure dopolnilnega pouka na željo dijakov. Zelo 
dobro deluje tudi mreža učnih tutorjev (dijakov in 
nekdanjih dijakov), ki so na voljo za individualno 
učno pomoč. To izvajajo tudi nekateri učitelji.

Ali so ustna ocenjevanja na GCC napoveda-
na? Kako pa je s pisnimi ocenjevanji?
Na GCC spodbujamo tudi odgovornost dijakov, 
tako da splošnega napovedanega ustnega ocenje-
vanja ni. Se pa dijaki z vsakim učiteljem na začet-

ku šolskega leta dogovorijo o sistemu pridobivanja 
ustnih ocen, ki mu lahko brez težav sledijo. Pisna 
ocenjevanja se napovedo na začetku vsakega oce-
njevalnega obdobja in se uskladijo ob vsaki menja-
vi urnika.

Katere športne površine ima šola in ali jih 
lahko dijaki uporabljajo tudi med prostimi 
urami? So med prostimi urami na voljo še ka-
teri drugi prostori?
Šola ima veliko športno dvorano in staro telovadni-
co, fitnes, zunanja igrišča in plesno dvorano. Dijaki 
lahko med prostimi urami uporabljajo te površine, 
zanje pa so med glavnimi odmori organizirane tudi 
športne lige in občasne rekreativne dejavnosti v 
projektu Zdrava šola. Med odmori radi uporabljajo 
tudi igrišča in fitnes, na galeriji športne dvorane 
in ob igrišču pa lahko ves čas igrajo namizni tenis. 
Dijaki proste ure radi preživljajo tudi v kabinetu di-
jaške skupnosti, ki je namenjen samo njim, v šolski 
knjižnici in tudi v kleti pod staro telovadnico, kjer 
je šolska soba pobega. 

Ali lahko dijaki na šoli dobijo status in kakšne 
vrste statusov obstajajo?
Da. Nov pravilnik odpravlja ime »status« in uvaja 
novo poimenovanje – prilagoditev obveznosti di-
jaku v srednji šoli. Gre za prilagoditve, kot so do-
govorno ustno ocenjevanje, dogovorno pisanje te-



stov, manjše število ocen, opravljanje predmetnih 
izpitov … Prilagoditve imajo dijaki, ki se vzporedno 
izobražujejo, vrhunski in perspektivni športniki, 
raziskovalci, tekmovalci, prostovoljci. Dijakom, ki 
delajo raziskovalne naloge, ki so uspešni na naci-
onalnih tekmovanjih iz znanja, ki se pripravljajo za 
nastope in tekmovanja v šoli in zunaj nje ali sode-
lujejo, nastopajo in tekmujejo v sekcijah kulturnih, 
mladinskih in športnih društev, ter tisti, ki sodelu-
jejo v glasbenih zasedbah šole, lahko šola stalno 
ali začasno prilagodi obveznosti. 
 
Kako je poskrbljeno za varnost dijakov? Ali 
ima šola varnostnike?
Dobro sodelovanje vseh na šoli omogoča varno in 
prijetno vzdušje, zato varnostniki niso potrebni. 
Šola in njena okolica sta varovani z videonadzo-
rom. Vsak dan dva dijaka dežurata (v garderobi in 
pri glavnem vhodu). Dijaki so seznanjeni s šolski-
mi pravili, ki veljajo tudi na šolskih ekskurzijah in 
pri drugih organiziranih aktivnostih. Organiziramo 
tudi razredne ekipe prve pomoči – za dijake, ki jih 
to delo zanima, organiziramo delavnice s predava-
nji in praktičnimi usposabljanji za prvo pomoč.

Ali se veliko prvošolcev prepiše v prvem letu 
šolanja na druge šole?
Kadar dijaki ugotovijo, da njihova izbira programa 
ni bila prava, se odločijo za prepis – lahko znotraj 

GCC ali na kakšno drugo šolo. Prepisov ni veliko.

Katere projekte organizira šola?
GCC je članica številnih nacionalnih in mednaro-
dnih partnerskih združenj, tako da je projektno do-
gajanje zelo pestro. Za vsakega dijaka (in učitelja) 
se najde projekt, v katerem lahko razvija svoje ta-
lente in potenciale. Ob nacionalnih in mednarodnih 
projektih pa pripravljamo tudi številne šolske, ki jih 
spodbudijo dijaki in mentorji. Ti se vežejo zlasti na 
posebnosti posameznega izobraževalnega progra-
ma. Dijakom in učiteljem omogočamo tudi števil-
ne učne izmenjave s tujino. Dijaki programa pred-
šolska vzgoja imajo možnost opravljanja prakse 
v tujini. Vsi aktualni projekti so zbrani v poglavju 
#naGCCdogaja.

Kaj se zgodi ob omejitvi vpisa?
Če je vpis omejen, je postopek omejitve in izbi-
re kandidatov posebej določen. Izbira kandidatov 
se opravi v dveh krogih. Šola glede na merila, ki 
jih določa Razpis za vpis, izbere kandidate za 90 
% razpisanih mest. V drugem krogu lahko tisti, 
ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavlje-
ni, kandidirajo za mesto v preostalih 10 % vpisnih 
mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis, in na vsa še 
prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo omejitve 
vpisa. V drugem krogu lahko učenci napišejo do 
10 srednješolskih programov, tudi tiste, ki so imeli 



omejen vpis. Če je vpis na določenem srednješolskem 
programu omejen, se pri razvrščanju kandidatov upo-
števajo ocene 7., 8. in 9. razreda. Točke iz nacionalnih 
preizkusov znanja se upoštevajo le, če je na zadnjem 
mestu več kandidatov z enakim številom točk iz ocen. 
 
Ali se lahko dijaki in starši v delo šole vključuje-
jo tudi z različnimi idejami in predlogi?
Da. Njihovih konstruktivnih predlogov smo vedno ve-
seli. Dijaki lahko na razrednih urah, na sestankih dija-
ške skupnosti ali na razgovoru z ravnateljem izrazijo 
svoje predloge. Dijaški razvojni tim (DRT) je posveto-
valni organ ravnatelja. Na spletni strani je t. i. Nabiral-
nik idej, kamor lahko dijaki in starši posredujejo svoje 
ideje. Starši lahko svoje predloge izrazijo na govoril-
nih urah, roditeljskih sestankih ali na sestankih Sveta 
staršev GCC. Za dijake in starše šola redno pripravlja 
tudi različna izobraževanja z gostujočimi predavatelji. 

Ali na šoli deluje Šolski sklad oz. kako je s pod-
poro dijakom iz socialno šibkejših okolij?
Da. Zelo aktiven Šolski sklad GCC se skupaj s šolo 
trudi zagotavljati enake možnosti za dijake vseh treh 
programov, tako pri nadstandardnih storitvah kot 
tudi pri pomoči socialno ogroženim dijakom. Sklad 
nameni približno 50 % sredstev pomoči socialno 
šibkim dijakom, ostala pa nadstandardu in razvijanju 
ustvarjalnosti. Nadzor nad porabo sredstev izvaja 
upravni odbor, ki ga vodijo starši. Šolski sklad se 

financira tudi z donacijami 0,5 % dohodnine, in 
sicer v sodelovanju s Skladom 0,5.

Ali na šoli deluje učbeniški sklad?
Ne. Na šoli v zadnjih letih uspešno izvajamo 
akcijo Podari knjigo, s čimer socialno šibkejšim 
dijakom omogočimo dostop do brezplačnih 
učbenikov. Nekaj sredstev za nakup učbenikov 
namenimo tudi iz Šolskega sklada GCC. Junija 
in septembra organiziramo sejem rabljenih 
učbenikov, kjer lahko dijaki kupijo učbenike po 
bistveno ugodnejših cenah kot v knjigarnah. Pri 
posameznih predmetih postopno prehajamo 
na e-učbenike. Pri temeljnih maturitetnih 
predmetih dijaki želijo imeti svoje učbenike, saj 
jih potrebujejo v 4. letniku za pripravo na maturo.

Ali je srednja šola težka?
Odgovora naših dijakov sta da in ne. Menijo, da je 
to, ali je srednja šola težka, stvar osebne odločit-
ve in odnosov. Vsekakor se delo na (ob)šolskem 
področju obrestuje. Učenje in znanje v vseh nju-
nih pojavnih oblikah sta največji naložbi za živ-
ljenje.
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#gimnazija

Smo uspešna, v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznana gimnazija, ki omogoča svojim dija-
kom razvoj vseh njihovih sposobnosti in talentov ter jih opremlja z znanjem in s spretnostmi, ki jih bodo 
potrebovali pri študiju doma ali v tujini, pri svojem delu in v življenju.

• Pestra izbira drugih tujih jezikov (nemščina, španščina, ruščina) in izbirnih predmetov v 2. in 3. letniku 
(tretji tuji jezik: španščina, nemščina, ruščina, italijanščina, francoščina, kitajščina), javno nastopanje, 
raziskovalno delo in potrošništvo v odgovornosti za trajnostni razvoj,
• pouk z naravnimi govorci pri vseh jezikih, ki jih poučujemo na GCC, jezikovni krožki (japonščina, 
korejščina, latinščina, arabščina, znakovni jezik),
• občasni pouk s tabličnimi računalniki iPad,
• začetek priprav na maturo pri dveh izbirnih predmetih že v 3. letniku, dodatne ure za višjo in   
osnovno raven tujega jezika in matematike v 4. letniku, dodatna ura priprav na maturo iz matematike v 
3. letniku,
• dopolnilni pouk, dodatna strokovna pomoč in tutorstvo; dodatni pouk, priprave na tekmovanja,   
projektno in raziskovalno delo v vseh letnikih,
• filmska vzgoja (vsi letniki) in gledališki abonma (2. in 3. letnik),
• številne obšolske dejavnosti, pestra ponudba programov obveznih izbirnih vsebin, šolskih, 
nacionalnih in mednarodnih projektov, 
• skrb za karierni razvoj in možnost opravljanja obveznosti oz. dela gimnazijskega pouka na 
partnerskih šolah v tujini,
• splošna matura kot vstopnica za vse univerzitetne programe v Sloveniji in tujini.

GCC
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#   IZBIRNI PREDMET za 2. in 3. letnik:  tretji tuji jezik, javno nastopanje, potrošništvo v odgovornosti za 
      trajnostni razvoj, projektno delo z osnovami raziskovalnega dela  
*   DELITVE V SKUPINE.

PREDMETI ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN
SLOVENŠČINA 4 4 4 5
MATEMATIKA 4 4 4 + 1 5
PRVI TUJI JEZIK (ANG) 3 3 3 4
DRUGI TUJI JEZIK 
(NEM, ŠPA, RUS) 

3 3 3 3

ZGODOVINA 2 2 2 2
ŠPORTNA VZGOJA 3 3 3 3
GLASBA 1,5 / / /
LIK. UMETNOST 1,5 / / /
GEOGRAFIJA 2 2 2 /
BIOLOGIJA *2 *2 *2 /
KEMIJA *2 *2 *2 /
FIZIKA *2 *2 *2 /
PSIHOLOGIJA / / 2 /
SOCIOLOGIJA / 2 / /
FILOZOFIJA / / / 2
INFORMATIKA *2 / / /

IZBIRNI 
PREDMETI ZA
PRIPRAVO NA MATURO

/ / 2 6–10

SKUPAJ 32 31 31–32 30–34
OBVEZNE 
IZBIRNE VSEBINE

90 (letno) 90 (letno) 90 (letno) 30 (letno)

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

 

  

 

  
   

  
   

 

  

#3. TUJI JEZIK ALI 
INTERDISCIPLINARNI 
TEMATSKI SKLOP                                                                 
TJ3, ITS        

/ (2) (1) /



#umetniška gimnazija – likovna smer

V programu umetniška gimnazija si želimo, da bi, upoštevajoč družbene okoliščine, s premišljeno kom-
binacijo predpisanega predmetnika ter interesnih in obšolskih dejavnosti čim bolje uskladili pridobivanje 
splošnega in strokovnega znanja in dijake kakovostno pripravili na življenje ter pestro ponudbo študijskih 
programov tako na umetniških kot na neumetniških smereh. 

• Preizkus likovne nadarjenosti pred vpisom (risanje po modelu, ploskovno-barvni preizkus, 
konstrukcijsko-prostorski preizkus – več na www.gcc.si),
• dobra kombinacija splošnih in strokovnih predmetov (manj naravoslovja, prilagojeni družboslovni 
predmeti, veliko izkustvenega učenja),
• zanimivi strokovni predmeti, s katerimi se poglablja znanje likovne teorije, umetnostne zgodovine, 
obvladovanja prostora in njegovih zakonitosti, spoznavanje s kulturno dediščino,
• strokovni tabori (kiparstvo, fotografija …),
• občasni pouk s tabličnimi računalniki iPad,
• gostovanja tujih in domačih umetnikov ter delavnice v Centru sodobne umetnosti Celje,
• umetnostnozgodovinske izbirne in obvezne ekskurzije po Sloveniji, Evropi in svetu,
• filmska vzgoja (vsi letniki) in gledališki abonma (2. in 3. letnik),
• izbirni tretji tuji jezik (francoščina, italijanščina, španščina, ruščina, kitajščina) in jezikovni krožki 
(japonščina, korejščina, latinščina, arabščina, znakovni jezik),
• splošna matura kot vstopnica za VSE univerzitetne programe – za maturo lahko dijaki poleg ostalih 
predmetov izberejo tudi umetnostno zgodovino in likovno teorijo.

GCC
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BIVALNA KULTURA** / / 3 + 1 2 + 2
PLASTIČNO OBLIKOV. / / 2 /
RISANJE IN SLIKANJE 3 3 3 3
OSNOVE VAROVANJA
DEDIŠČINE

/ / 2 /

IZBIRNI PREDMETI 
ZA PNM / / 1 6–8 

SKUPAJ 36 35 35 34–36

OBVEZNE 
IZBIRNE VSEBINE

90 (letno) 90 (letno) 90 (letno) 30 (letno)

*  IZBIRNI PREDMET za 2. in 3.  letnik: tretji tuji jezik (ITA, FRA, ŠPA, NEJ, KIT, RUS), potrošništvo v odgovornosti 
   za trajnostni razvoj, ali raziskovalno delo. Izbirni predmet za dijake UG ni obvezen.

** DOPOLNITEV predmeta z urami uporabne kemije (3. letnik) in terenskega dela (4. letnik).

PREDMETI ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN
SLOVENŠČINA 4 4 4 4 + 1
MATEMATIKA 4 4 4 4 + 1
PRVI TUJI JEZIK (ANG) 3 3 3 3 + 1

DRUGI TUJI JEZIK (NEM) 3 2 2 3
*IZBIRNI PREDMET
(3. TJ ALI ITS) / (2) (1) /

ZGODOVINA 2 2 2 /
ŠPORTNA VZGOJA 3 3 3 3
GEOGRAFIJA 2 1 / /
GLASBA 2 / / /
BIOLOGIJA 2 2,5 / /
FIZIKA 2 2,5 / /
PSIHOLOGIJA / 2 / /
SOC. ALI FIL. / / / 2

INFORMATIKA 2 / / /
UM. ZGODOVINA / 2 3 2

PRED. TEHNIKE 2 2 / /

LIKOVNA TEORIJA 2 2 2 /

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

  
 

  
 

 
  

  

  
  



#Predšolska vzgoja

Vrednote, ki nas vodijo, so znanje, ustvarjalnost, sodelovanje, strpnost in ljubezen. Veselje do življenja, ki 
ga gradimo z odgovornim delom, lepimi odnosi in umetnostjo, se odraža v delu in osebnostih vseh nas.

• Poseben program, v katerem se prepletajo glasba, ples, likovno ustvarjanje, športne aktivnosti, igre za 
otroke in ostali strokovni moduli, pedagogika in psihologija ter vsi splošnoizobraževalni predmeti,
• vsi dijaki se učijo igrati tudi glasbila (klavir, zvončki, flavtice, ukulele …) – predznanje instrumenta ni 
potrebno,
• vsakoletne interesne dejavnosti, ki vključujejo učenje igranja na Orffova glasbila, izdelavo lutk, obvlado-
vanje različnih veščin, športne spretnosti (rolanje, drsanje, plavanje, smučanje, pohodništvo),
• projektni dnevi, kjer dijaki na zabaven način pridobivajo mnoga praktična znanja, 
• filmska vzgoja (vsi letniki) in gledališki abonma (2. in 3. letnik),
• praktično izobraževanje v vrtcih – hospitacije  in redna učna praksa,  možnost učne prakse v tujini (Se-
verna Irska, Malta, Irska, Velika Britanija, Španija, Portugalska …), 
• izbirno učenje nemškega jezika pri interesnih dejavnostih in jezikovni krožki (japonščina, korejščina, 
latinščina, arabščina, znakovni jezik), delo s predšolskimi otroki v Konfucijevi učilnici,  
• številne obvezne in izbirne strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini.

Pogoji za vpis
Uspešno zaključena osnovna šola, pomembno pa je tudi, da bodoče dijake veseli glasbeno, plesno in li-
kovno ustvarjanje ter delo z otroki. Predznanje instrumenta ni potrebno.

Zaključek šolanja
Program se zaključi s poklicno maturo iz štirih predmetov – takrat dijaki pridobijo naziv vzgojitelj/-ica 
predšolskih otrok. Študij lahko nadaljujejo na predšolski vzgoji na pedagoški fakulteti ali v katerem koli 
visokošolskem strokovnem programu. Z opravljanjem t. i. dodatnega predmeta na splošni maturi pa se 
lahko vpišejo tudi v mnoge univerzitetne programe.



PREDMETI ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN
SLOVENŠČINA 4 4 3 3
MATEMATIKA 3 3 3 3
TUJI JEZIK 3 3 3 3
UMETNOST 3 3 3 /
ZGODOVINA 2 2 / /
GEOGRAFIJA 2 2 / /
SOCIOLOGIJA / 2 / /
PSIHOLOGIJA / 2 / /
FIZIKA 2* / / /
KEMIJA 2* / / /
BIOLOGIJA 2* 2* / /
ŠPORTNA VZGOJA 2,5 2 2 3
VEŠČINE SPORAZUMEVANJA / / / 3

PED. IN PED. PRISTOPI  V PRED. OBD. / / 1 2

RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOL. OTROKA / / 2 2
VARNO IN ZDRAVO OKOLJE / / 2 1
KURIKUL ODDELKA V VRTCU 1 / / 2
IGRE ZA OTROKA 2 / / /

# IZBIRNI MODUL ZA 4. LETNIK: likovno, glasbeno in plesno izražanje, šport za otroke, tuji jezik za otroke
* GLEJ DELITEV V SKUPINE. 
** INSTRUMENT: klavir (1.–3. letnik), klavir ali ukulele (4. letnik).
***  VELJA ZA GENERACIJE, VPISANE OD ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 DALJE.

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

USTVARJALNO IZRAŽANJE 2,77** 2,77** 2,66** 2,91**

INSTRUMENT** 0,18 0,35 0,35 0,17
MATEMATIKA ZA OTROKE / / 2 /
JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK / / 2 /

NARAVOSLOVJE ZA OTROKA / 2 + 1 / /

DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKA / / 2 + 1 /

TUJI JEZIK ZA OTROKA / / 2 /

INFOR.- KOMUNIKACIJSKA TEH.  2*
*IZBIRNI MODUL 3

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 1 TEDEN (38 ur),    2 TEDNA (76 ur) 4 TEDNI (152 ur)
3 TEDNI (114 ur)***

4 TEDNI (152 ur)

SKUPAJ 33,45 33,29 32,08 28,08

INTERESNE DEJAVNOSTI 96 (letno) 96 (letno) 96 (letno) 64 (letno)

/
/ /
/ /
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#GCCJunak
Himna Gimnazije Celje ‒ Center 

V Celju ponosno se dviga v nebo,
zgodovinsko mogočna, zgrajena trdno.
V centru kraljuje hiša učenosti,
gimnazija naša, zakladnica modrosti.

Šola je dost velka za vse,
velik zanimivih lahk srečaš tle.
Programu zdrave šole zvesto sledimo,
z božično večerjo ljudi pogostimo.

Teden popestrimo z dnevi OIV,
to je ekskluzivno sam na GCC.
Kjerkoli ta teden ti boš preživel,
garantirano noro dobr se boš mel.

GCC v centru mesta in prihodnosti,
GCC naj združuje naše poti,
GCC z nami živi.

Glasba zveni v vsaki od zasedb,
Šlagersi, FaVoZa, DPZ, Nonet.
Igralci za vas imamo gledališče,
impro, slam, na odru je igrišče.

V debatnem klubu širte besedišče,
na GCC talente se poišče.
Ko gimnazijo našo dokončaš,
dobro znanje za maturo imaš.

Brez strahu lahk študij nadaljuješ,
pritiskom drugih ljudi kljubuješ.
O prihodnosti mirno premišljuješ,
glej ga, junaka, na GCC izšolanga prvaka!

GCC v centru mesta in prihodnosti,
GCC naj združuje naše poti,
GCC z nami živi.
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V debatnem klubu širte besedišče,
na GCC talente se poišče.
Ko gimnazijo našo dokončaš,
dobro znanje za maturo imaš.

Brez strahu lahk študij nadaljuješ,
pritiskom drugih ljudi kljubuješ.
O prihodnosti mirno premišljuješ,
glej ga, junaka, na GCC izšolanga prvaka!

GCC v centru mesta in prihodnosti,
GCC naj združuje naše poti,
GCC z nami živi.

Avtorji besedila: Marko Petriček, Luka Skočir in Matej Zidarn
Avtorja glasbe: Janez Skaza in Sašo Šonc
Avtorja aranžmaja: Janez Skaza in Sašo Šonc

GCC
ABC








