
POGOSTA VPRAŠANJA 

Koliko oddelkov 1. letnikov boste vpisali v šolskem letu 2022/23? 

Vpisali bomo 150 dijakov, to je 5 oddelkov 1. letnikov. 

 

Med katerimi tujimi jeziki lahko izbiram? 

Na Gimnaziji Moste je prvi tuji jezik angleščina, kot drugi tuj jezik pa lahko dijaki izberejo nemščino, 

francoščino, španščino ali italijanščino. Ker se trudimo dijakom omogočiti učenje jezika, ki so ga 

navedli ob vpisu, imamo tudi kombinirane razrede (npr. polovica dijakov se uči nemško, polovica 

špansko). 

 

Je ocenjevanje znanja napovedano? 

Dijaki ob začetku ocenjevalnega obdobja dobijo datume za pisna ocenjevanja, za ustna se dogovarjajo 

sproti in so prav tako napovedana.  

 

Imajo dijaki garderobne omarice? 

Dijaki ob začetku šolskega leta dobijo svojo garderobno omarico, ki je njihova vsa leta šolanja.  

 

Kako pridem do šole? 

Do Gimnazije Moste se lahko pripeljete z avtobusom št. 2, 9, 11, 20 in 25 ter izstopite na postajališču 

Tržnica Moste. Lahko se pripeljete z vlakom in izstopite na postajališču Vodmat, ki je od šole 

oddaljeno nekaj 100 metrov. Dobro je poskrbljeno tudi za kolesarje, saj je ob šoli kolesarnica, ki jo 

varnostnik po začetku pouka zaklene. 

 

Se lahko naročim na malico in/ali kosilo? 

Dijaki se lahko naročijo na malico, za katero imajo celo šolsko uro časa. Nanjo se za več tednov 

vnaprej naročijo prek spleta. Izbirajo lahko med več meniji – toplim, hladnim, mesnim, 

vegetarijanskim … Če bi bilo veliko prijav, bi organizirali tudi kosilo. 

 

Pričakujete omejitev vpisa? 

V zadnjih letih je bila omejitev vpisa. V šolskem letu 2021/22 je bilo v 1. krogu za vpis treba zbrati 

133 točk, v drugem pa 157. 

 

Kdaj poteka pouk? Je samo dopoldan? 

Pouk se začne ob 8.00, nekajkrat na leto tudi s preduro (7.10) zaradi vaj iz fizike, kemije, biologije in 

informatike, ter končujte ob 14. 35. Posebnost urnika je prosta ura za malico. 

 



Si lahko učbenike izposodim na šoli? 

Da, na šoli imamo učbeniški sklad, ki dijakom vseh letnikov omogoča izposojo učbenikov. 

 

Kaj šola ponuja poleg pouka? 

Na šoli ponujamo pester nabor dejavnosti – športni krožki (košarka, nogomet, rokomet, odbojka), 

literarno glasilo, pevski zbor, MEPI, ekskurzije … Kaj vse smo v preteklih letih ponudili, si lahko 

preberete na šolski spletni strani. 

 

Kako je s športniki? Imate športne razrede, statuse?  

Že več let imamo tudi športne oddelke, pridobili smo namreč certifikat OK Slovenije ŠPORTNIKOM 

PRIJAZNA ŠOLA. Tudi če dijak športnik ni v športnem razredu, lahko pridobi status športnika. Enako 

velja za dijake, ki se ukvarjajo s kulturno-umetniškimi dejavnostmi. 


