
RAZSTAVNA DEJAVNOST
Ponosni smo na bogato razstavno dejavnost. V šolski galeriji 
pripravimo na leto več razstav, na katerih se predstavijo naši 
dijaki in gostujoči umetniki. Nekatere razstave dijakov si je 
mogoče ogledati kot gostujoče razstave po knjižnicah, osnovnih 
šolah in v prostorih Finančne uprave Kranj. Z umetniki Likovnega 
društva Kranj smo na šoli pod mentorstvom akademskega slikarja 
Klavdija Tutte postavili prvo stalno didaktično zbirko likovnih del na 
slovenskih srednjih šolah. Predstavljenih je 40 umetnikov in več 
kot 100 umetniških del. 
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MODERNO OPREMLJENA ŠOLA
Naša šola je stara dobro desetletje, učilnice so opremljene z modernimi 
računalniki in didaktičnimi pripomočki. Sodobna in dobro opremljena 
šola omogoča dijakom, da se naučijo uporabljati različne računalnike, v 
različnih operacijskih sistemih, zato pridobijo veliko uporabnega znanja. 
V sodobno opremljenem laboratoriju in specializiranih učilnicah dijaki 
izvajajo fizikalne, kemijske in biološke poskuse.

Dijaki imajo na naši gimnaziji tudi dobre pogoje za učenje športne 
vzgoje. Ob odlično opremljeni veliki dvorani, ki se lahko pregradi, 
plezalni steni in veliki plesni dvorani imamo tudi zunanja igrišča za 
košarko, nogomet, odbojko na mivki in stezo za tek; tako da vse ure 
športne vzgoje izvajamo na šoli in ne na oddaljenih nadomestnih 
lokacijah.
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ŠPORT na GFP
Na Gimnaziji Franceta Prešerna ima tretjina dijakov status športnika. Več kot 
desetletje imamo športni oddelek ekonomske gimnazije, ki je edini v 
Sloveniji v strokovnih gimnazijah. V šolskem letu 2021/22 bomo prvič učence 
vpisali tudi v ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE. Športni oddelki s prilagojenim 
načinom dela omogočajo najboljše možne pogoje za usklajevanje šole in 
športa. V športnem oddelku je največ 22 dijakov. Pomagajo jim koordinatorji 
in razrednik, ki ima izkušnje s poučevanjem dijakov športnikov. Omogočamo 
tudi izobraževanje na daljavo, dodatne individualne ure učne pomoči, 
možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici, individualno obravnavo 
s fizioterapevtom, sodelovanje s psihologom in (individualno) prilagojen urnik 
glede na treninge.

Našo gimnazijo so obiskovali mnogi izvrstni slovenski športniki: Primož 
Roglič, brata Peter in Domen Prevc, Anamarija Lampič, Žan Košir, 
Vesna Fabjan, Grega Žemlja, Anže Lanišek, Štefan Hadalin, zlati 
maturant Alex Cisar in mnogi drugi.

MEDNARODNI PROJEKTI
V okviru mednarodnih projektov Comenius so bili naši dijaki v preteklih letih na 
Češkem, Madžarskem, Portugalskem, v Španiji, Franciji, Italiji,  Bolgariji, Litvi in na 
Malti, gostili smo tudi dijakinje z Nove Zelandije.

Najbolj se veselimo vsakoletnih izmenjav s pobrateno Gimnazijo Svetozar Marković 
iz Novega Sada in izmenjave z nizozemskimi prijatelji iz srednje šole Van der 
Capellen iz mesta Zwolle. Tradicionalni postajata tudi izmenjavi s francoskimi 
dijaki gimnazije Cordouan iz mesta Royan in z gimnazijci iz Bordeauxa.

Dijaki GFP se udeležujejo tudi mednarodnih izmenjav (nekajmesečnih ali celo-
letnih) in odhajajo v Združene države Amerike, na Portugalsko … Na GFP pa 
gostimo dijake iz tujine, npr. Belgije …

Več let smo tudi del skupnosti eTwinning, kjer smo prejeli že več nagrad.

PROSTOVOLJSTVO in HUMANITARNA 
DEJAVNOST 

Različne prostovoljske dejavnosti na naši šoli razvijamo že vrsto let. Radi 
sodelujemo pri povezovanju generacij in bogatenju medčloveških odnosov. 
Starostnikom v Domu starejših občanov v Preddvoru polepšamo decembrske 
dni. Za obdarovanje prispevamo simbolične zneske in vsem oskrbovancem 
pripravimo darila ter jih razveselimo z zabavno-kulturnim programom. 

Zbiramo tudi papir, obleko, zamaške …, zbrana sredstva namenjamo pomoči 
potrebnim. Ob koncu leta s prireditvijo Prešerno in dobrodelno dijaki pomagajo 
sošolcem, ki so v socialni stiski. 

Tisti dijaki, ki sodelujejo v mednarodnem programu MEPI, tudi s 
prostovoljstvom napredujejo do zlatega priznanja.

DELAVNICE in PODJETNIŠKI KROŽKI  
za OSNOVNOŠOLCE
Na naši gimnaziji se zavedamo, kako pomembno je za doseganje dobrih 
rezultatov učencev in dijakov sodelovati z različnimi udeleženci vzgoje in 
izobraževanja, zato organiziramo različne delavnice za osnovnošolce. Med 
jesenskimi počitnicami organiziramo ustvarjalne delavnice, na katerih se 
osnovnošolci in naši dijaki na kreativen, a obenem zabaven način naučijo 
mnogo novega. Med šolski letom se nam osnovnošolci pridružijo na 
naravoslovno-tehničnih dneh. Na delavnicah izvajamo zanimive fizikalne, 
kemijske in biološke poskuse.

Sodelujemo pri organizaciji podjetniških krožkov po osnovnih šolah, s 
SPIRITOM, Fakulteto za organizacijske vede, Mestno občino Kranj, Kovačnico, 
Obrtno zbornico in mnogimi podjetji. 
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PROGRAMI 
Na Gimnaziji Franceta Prešerna se lahko izobražujete v programih: 
gimnazija, ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE, ekonomska gimnazija, 
športni oddelek ekonomske gimnazije. Vsi štirje programi se zaključijo s 
splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske 
programe. Športni oddelek gimnazije je nov program, v katerega bomo prvič 
vpisovali devetošolce v šol. l. 2021/22. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prepoznalo potrebe učencev 
športnikov in naše kakovostno delo ter nam omogočilo, da vpisujemo tudi v 
ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE, s tem se bomo lahko izognili tudi omejitvi 
vpisa, ki smo ga imeli zadnja leta.

Učimo se s sodobnimi učnimi pristopi, s timskimi in medpredmetnimi urami, 
s projektnim in raziskovalnim poukom, učenjem učenja … Na naši gimnaziji 
boste lahko nadaljevali z učenjem angleščine, za drugi tuji jezik pa dijaki 
izberejo nemščino, francoščino ali španščino, kot tretji jezik na gimnaziji 
tudi ruščino.

Na GFP že več kot deset let izvajamo program nemške jezikovne diplome 
(DSD). Ko dijaki zaključijo program, pridobijo mednarodni certifikat, diplomo 
DSD.


