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1 UVOD 

1.1 Poslanstvo in vizija šole 

Vizija naše šole  

 

V šolskem letu 2020/2021 smo uspešno uresničevali poslanstvo in vizijo šole. Kljub epidemiji 

COVID-19 smo se trudili za kakovosten pouk, ki je v večjem delu potekal na daljavo, 

stimulativno okolje za učenje in poučevanje ter osebnostno rast dijakov in zaposlenih. 

2 DELAVCI IN ORGANI ŠOLE 

2.1 Vodstvo šole 

V šolskem letu 2020/2021 smo vodstvo Srednje zdravstvene in kemijske šole predstavljale 

ravnateljica Damjana Papež, prof., ter pomočnici ravnateljice mag. Katja Hrovat, prof., in Petra 

Žibert, prof. 

Ravnateljica in pomočnici ravnateljice smo spremljale in organizirale vzgojno-izobraževalno 

delo, ga nadzorovale ter dajale izvedbena navodila.  

 

Posebna pozornost je bila namenjena naslednjim nalogam: 

 skrb za ohranjanje in dvig kakovosti izobraževanja,  

 izvajanje higienskih ukrepov, 

 skrb za zdravje na delovnem mestu,  

 promocija šole (e-DOV, e-INF …). 

 

Delo je bilo intenzivno. Menimo, da je bila večina zastavljenih ciljev v letnem delovnem načrtu 

izpolnjena.  

 

2.2 Svet staršev 

Svet staršev se je sestal na dveh sestankih, ki sta potekala videokonferenčno. Prvo srečanje je 

potekalo 17. septembra 2020. Na septembrskem sestanku je bila za predsednico sveta staršev 

soglasno potrjena Tatjana Lokar Zidar, predstavnica Z2b, ki je to funkcijo opravljala že lansko 

šolsko leto. Za namestnico predsednice je bila soglasno potrjena Andreja Kastelic, predstavnica 

F4a. Člani sveta so bili seznanjeni s poročilom o delu za šolsko leto 2019/2020 (Poročilo o 

izvedbi letnega delovnega načrta) ter smernicami za delo v šolskem letu 2020/2021 (Letni 

delovni načrt).  

Ravnateljica je izpostavila glavne dosežke, projekte in aktivnosti preteklega šolskega leta. 

Poseben poudarek je namenila izvedbi pouka na daljavo ter aktivnostim in ukrepom, 

(zagotavljanje varnih pogojev za izvedbo pouka, nošenje mask, razkuževanje …), povezanim 

z epidemijo COVID-19.  

 

Drugo srečanje je potekalo 30. marca 2021. Ravnateljica je predstavila potek šolskega leta v 

luči epidemije COVID-19. Starše je seznanila s Šolskimi pravili o ocenjevanju, ki so bila 

posodobljena glede na izvedbo pouka na daljavo. 

Sodelovanje med člani sveta staršev ter vodstvom šole je bilo konstruktivno, kar je prispevalo 

k večji kakovosti dela šole.  
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2.3 Strokovni delavci šole 

2.3.1 Delo strokovnih aktivov 

 

Vsi aktivi so pripravili kurikule za posamezne predmete, minimalne standarde znanja in načrte 

ter kriterije ocenjevanja za vse izobraževalne programe, ki jih izvajamo na šoli. Učitelji so 

pripravili letne delovne načrte, iLDN-je, kurikule, kataloge znanj za predmete odprtega 

kurikula, gradiva in učne pripomočke ter redno skrbeli za šolsko dokumentacijo. Skozi celo 

šolsko leto so po potrebi nudili dodatno učno pomoč vsem dijakom, še posebej pa dijakom z 

odločbami o usmeritvi, tujcem, dijakom športnikom in nadarjenim dijakom. Pomoč se je 

izvajala tudi v času pouka na daljavo. Pri svojem delu so konstruktivno sodelovali z vodstvom 

šole, starši in šolsko svetovalno službo. Tudi letošnje šolsko leto je zaznamovala epidemija 

COVID-19. Šola je potekala v živo od 1. 9. do 16. 10. 2020. Od 19. 10. 2020 do 19. 2. 2021 je 

pouk potekal na daljavo za vse dijake. 22. 2. 2021 so se v šolo vrnili dijaki zaključnih letnikov 

ter dijaki nižjih letnikov za izvedbo praktičnega pouka, 8. 3. 2021 pa se je pouk začel izvajati 

po modelu C za vse dijake, in sicer so se dijaki tedensko izmenjevali (en teden na daljavo, en 

teden v šoli). Od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 se je pouk izvajal na daljavo, dijaki so se v šole vrnili 

12. 4. 2021. Temu primerno so aktivi prilagodili tudi metode ter načrt ocenjevanja, ki so jih 

oblikovali na začetku šolskega leta. Poleg naštetega so posamezni aktivi opravili še naslednje 

aktivnosti: 

 

Strokovni 

aktiv 

Vodja 

aktiva 
Poročilo 

Aktiv 

matematike, 

fizike, 

informatike 

Marjanca 

Velkavrh 

Dijake so pripravljali na poklicno maturo (v šoli in tudi na daljavo), 

jo izvedli ter sodelovali v izpitnih odborih na poklicni maturi kot 

predsedniki, spraševalci in popravljalci maturitetni pol. Izvedli so tudi 

predmaturitetni preizkus za zaključne letnike vseh smeri. Dijake so pripravljali na 

tekmovanja iz logike (ni vidnejših rezultatov) in matematike (eno srebrno priznanje 

Pia Račič, F1a). Med šolskim letom so se udeležili različnih konferenc, 

usposabljanj in seminarjev, ki so bila po večini na daljavo v obliki webinarjev in 

videokonferenc. Člani aktiva so sodelovali tudi na eINF in  eDOV. 

Družboslovni 

aktiv 

Matej 

Cizelj 

Pouk so izvajali v skladu z učnimi načrti in zakonodajo. Matej Cizelj  je dijake 

pripravljal na državno tekmovanje iz znanja geografije, na katerem je Janja 

Podlogar, K3b, dosegla 1. mesto ter prejela zlato priznanje, Ana Sinkovič, Z2c,  pa 

srebrno priznanje. Zaradi epidemije COVID-19 je odpadlo tekmovanje mladih 

zgodovinarjev. Skrbeli so za ustrezne materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, 

skrbništvo učilnic ...). Redno so spremljali novosti v stroki ter se samoizobraževali. 

Tudi v letošnjem šolskem letu so sodelovali v projektu Šola ambasadorka 

Evropskega parlamenta in Evrošola. Pri projektu je sodeloval oddelek K3b pod 

mentorstvom Mateja Cizlja, Ajde Plauštajner in Gorana Matešiča. Uspešno so 

izvedli vse aktivnosti in ponovno prejeli naziv Šola ambasadorka EP. V okviru 

ekošole so se pod mentorstvom Julije Krajšek udeležili likovnega natečaja na temo 

gozdov. Nagrajeni sta bili deli Klemna Peršiča iz F1a (prvo mesto) in Kanite Škulj, 

Z1a (drugo mesto). Člani aktiva so sodelovali na eDOV in eINF, pripravljali 

prispevke za spletno stran, Facebook in Instagram. Goran Matešić je urejal šolsko 
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kroniko ter skrbel za snemanje video gradiva na virtualnih prireditvah. Pripravili 

so dve razstavi za javnost.  

Aktiv farmacije 
Matej 

Pegam 

Izvedli so 2. in 4. predmet poklicne mature, na katera so dijake zaključnih letnikov 

programa farmacevtski tehnik intenzivno pripravljali celo šolsko leto, tudi v času 

pouka na daljavo. Dijaki, ki so izrazili potrebo, so bili deležni dodatne strokovne 

pomoči preko videokonferenc. Po končani epidemiji so učno šibkejšim dijakom 

namenili posebno pozornost. Člani aktiva so pripravili interaktivno virtualno 

predstavitev programa farmacevtski tehnik na eDOV in eINF. Prikazali so 

praktični pouk z možnostjo interaktivnih vprašanj udeležencev na predstavitvi. 

Odziv je bil odličen, rezultat dobrega obiska pa se je kasneje pokazal tudi z 

odličnim vpisom v prvi letnik programa. Izvedba tehniških dni zaradi epidemije ni 

bila mogoča. So pa izvedli posamezne virtualne predstavitve programa FT za 

zainteresirane osnovne šole. Zaradi epidemije COVID-19 je bila izvedba IND 

okrnjena. Skrbeli so za ustrezne materialne pogoje (oprema, učbeniški sklad, 

skrbništvo učilnic ...) ter poskrbeli za kakovostno pripravo učil in opreme.  

Aktiv tujih 

jezikov 

Maruša 

Pogačnik   

Čez leto so sodelovali z Danielom Canavanom, naravnim govorcem angleščine. 

Dijake so pripravljali na poklicno maturo, Ajda Plauštajner je izvedla priprave na 

5. maturitetni predmet iz angleščine. V maju so izvedli angleško bralno značko EPI 

Reading Badge za dijake 1., 2. in 3. letnikov. Sodelovalo je 13 dijakov, ki so 

osvojili 10 srebrnih priznanj. Izvedli so šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 

dijake 3. letnikov. En dijak se je uvrstil na državno tekmovanje, kjer je osvojil 

bronasto priznanje. Izvedli so bralno tekmovanje iz nemščine, ki sta se ga udeležila 

dva dijaka. Ena dijakinja je za doseženih 90 % točk prejela priznanje. Letošnja 

nadstandardna ekskurzija je bila zaradi epidemije COVID-19 odpovedana. Prav 

tako je bila odpovedana strokovna ekskurzija v Celovec, ki jo vsako leto 

organizirajo za dijake 3. letnikov ZN. Članica aktiva Nataša Sikošek je bila 

mentorica dijaške skupnosti SZKŠ. Tadeja Lamut je urejala Facebook stran šole, 

Ajda Plauštajner pa Instagram stran SZKŠ. Tadeja Lamut je bila mentorica na 

natečaju Evropa v šoli, kjer je dijakinja Anja Rupar iz KZ4a za likovni izdelek 

prejela 1. nagrado. Metka Ban je izvajala konzultacije za pripravo dijakinje na 

opravljanje nemščine na POM ter opravljala delo tajnice ZI. Sodelovala je tudi pri 

vsebinski prenovi spletne strani šole. Članice aktiva so sodelovale tudi na eINF in 

eDOV. Udeleževale so se izobraževanj, konferenc in usposabljanj. 

Aktiv kozmetike 
Sabina 

Špoljar 

Članice aktiva kozmetike so izvajale dejavnosti, ki so bile zaradi epidemije 

COVID-19 precej okrnjene. Izvajale so pouk po načrtu, skrbele za promocijo v 

javnosti. Državno tekmovanje Z znanjem do lepote je žal tudi letos zaradi 

epidemije COVID-19 odpadlo. Članice aktiva so skupaj z dijakinjami izvedle 

predstavitve na eDOV ter eINF. Članice aktiva so bile skrbnice specialnih učilnic.  

Biološki aktiv Maša Zajc 

Člani aktiva so se individualno izobraževali, spremljali novosti v stroki ter izvajali 

vzgojno-izobraževalni proces v skladu s pravilniki in zakoni. Skrbeli so za 

urejenost učilnic (skrbniki) ter nabavo materiala. Sodelovali so na eINF in eDOV. 

Sodelovali so v izpitnih odborih in komisijah ter s svetovalno službo. Dijake so 

pripravljali na tekmovanja. Stalno so analizirali uspeh dijakov ter posebno 

pozornost namenili delu s posebnimi skupinami dijakov. V sodelovanju s 

svetovalno službo so organizirali akcijo zbiranja denarja za socialno šibkejše 
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dijake.  Tudi v tem šolskem letu so sodelovali v mednarodnem projektu KA2 Bio-

bread, ki se bo zaradi epidemije podaljšal za eno šolsko leto.  

Mojca Fišter je pripravljala dijake na dodatni maturitetni predmet iz biologije. 

Andreja Kmet je sodelovala v Komisiji za kakovost ter opravljala delo tajnice 

POM. Mojca Fišter je sodelovala v projektu Zdrava šola. Andreja Kmet je 

sodelovala z zavodom Nefiks pri organizaciji in izvedbi e-kariernega dogodka. 

Aktiv kemije 
Ema 

Novinec  

Članice aktiva so na začetku šolskega leta pripravile letne priprave na pouk, 

minimalne standarde znanja in načrt ocenjevanja. Skrbele so za urejenost učilnic. 

Pri skrbništvu za laboratorije so pomagali tudi člani aktiva laborantov. Mateja 

Vidmar Mandal in Mojca Višček sta pripravljali dijake na maturitetni predmet 

kemija na splošni maturi. Janja Marković in Ema Novinec sta bili mentorici 

dijakom pri projektni nalogi za maturitetni predmet biotehnologija na splošni 

maturi. Organizatorica interesnih dejavnosti in praktičnega usposabljanja pri 

delodajalcu je bila Mojca Višček. Članice aktiva so sodelovale pri predstavitvi 

programa na eDOV in eINF. Janja Marković je bila mentorica dijakom na 

tekmovanju Eko kviz. Dijakinja Špela Špringer je osvojila zlato priznanje. Članice 

aktiva so pripravljale dijake na tekmovanje za bronaste Preglove plakete. Na 

tekmovanju je sodelovalo 19 dijakov od 1. do 4. letnika. Bronasto Preglovo plaketo 

je prejel Aljaž Zajc iz 2. letnika. Prvouvrščeni tekmovalci iz vsakega letnika so se 

udeležili državnega tekmovanja za srebrne in zlate Preglove plakete, ki je potekalo 

maja na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Aljaž 

Zajc in Špela Špringer sta osvojila srebrni Preglovi plaketi. Mentorica obeh 

tekmovalcev je bila Mateja Vidmar Mandal. Članice aktiva so sodelovale pri 

izvedbi poklicne mature. Pri pripravi maturitetnih pol za 2. predmet je sodelovala 

Mateja Vidmar Mandal, ki je bila tudi ocenjevalka pisnega dela in spraševalka 

ustnega izpita. Mentorici za 4. predmet sta bili Mojca Višček in Melita Miklavčič. 

Ostale članice aktiva so sodelovale v komisijah ustnega in pisnega izpita.  

Aktiv športne 

vzgoje 

Simon 

Šlajkovec  

Učitelji športne vzgoje so sodelovali v komisijah pri popravnih in drugih izpitih ter 

pri poklicni maturi. Zaradi epidemije COVID-19 so odpadla vsa športna 

tekmovanja. S pomočjo strokovne literature so se stalno strokovno izobraževali in 

se izpopolnjevali. Sodelovali so pri organizaciji Dneva zdravstvene šole ter na  

eDOV in eINF. V okrnjeni obliki so izpeljali športne dni. 

 

 

Aktiv 

zdravstvene 

nege 

 

 

Mateja 

Kržičnik 

Člani aktiva so sodelovali v izpitnih odborih in komisijah, na poklicni maturi, 

zaključnem izpitu, popravnih ter drugih izpitih. Dijake programov ZN in BN 

so pripravljali na šolsko tekmovanje iz zdravstvene nege ter pomoči in oskrbe. 

Državno tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 letos ni bilo izpeljano. 

Stalno so se strokovno izpopolnjevali ter spremljali novosti v stroki 

zdravstvene nege. Sodelovali so v projekt MIND+, Zdrava šola, Dijaki za 

osnovnošolce – učna pomoč osnovnošolcem pri učenju na daljavo. Po sedmih 

letih zaključujejo sodelovanje v mednarodnem združenju E-medica. Maja so 

praznovali dan medicinskih sester. Organizirali so Dan zdravstvene šole. 

Zaradi epidemije prostovoljnega dela v tem šolskem letu v večini ustanov niso 

izvajali. Priključili so se akciji Mala pozornost za veliko veselje ter akciji Nisi 

sam – pisma drobne pozornosti za starejše občane našega območja. Pripravljali 

so prispevke za spletno stran, Facebook in Instagram ter bili aktivno vključeni 

v promocijo šole (eINF ter eDOV). 

Slavistični aktiv 

Valentina 

Madjar 

Sitar 

Članice aktiva so načrtovane aktivnosti, vezane na pouk, izvedle po načrtih. Redno 

so analizirale uspeh ter po potrebi nudile dodatno strokovno pomoč dijakom. Bile 

so mentorice dijakom na literarnih natečajih, ki so letos potekali v okrnjeni obliki. 

Tekmovanja letos zaradi epidemije COVID-19 niso bila izpeljana. Organizirale so 

kulturne prireditve, ki so potekale virtualno. Vse članice so lektorirale prispevke 

za spletno stran šole, Facebook ter ostale dokumente. S prispevki so skrbele za 
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promocijo šole v medijih. Skrbele so za ustrezne materialne pogoje. Sodelovale so 

pri izvedbi poklicne mature, zaključnega izpita in drugih izpitov.  

Aktiv laborantov  
Matejka 

Kure 

Člani aktiva so sodelovali pri izvedbi laboratorijske prakse. Pri svojem delu so se 

usklajevali z učitelji praktičnega pouka. Skrbeli so za nabavo materiala ter 

urejenost strokovnih učilnic. Sodelovali so pri promociji šole (eINF ter eDOV). 

Aktivno so bili vključeni v izvedbo poklicne mature (4. predmet, program 

farmacevtski tehnik).  

 

2.3.2 Delo komisij 

Organizacijo in pravilno izvedbo poklicne mature je nadzorovala šolska maturitetna komisija, 

organizacijo zaključnega izpita pa šolska komisija za zaključni izpit. Na šoli sta delovali še 

komisija za kakovost in komisija za pritožbe.  

 

Šolska maturitetna komisija: 

Damjana Papež – predsednica 

mag. Katja Hrovat – namestnica predsednice 

Vida Novinec, Mateja Horvat – članici 

Andreja Kmet – tajnica 

 

Šolska komisija za zaključni izpit: 

Damjana Papež – predsednica 

Andreja Kmet – namestnica predsednice 

Vida Novinec (namestnica Marinka Cerovšek), Mojca Gajić (namestnica Gloria Šepec), Janja 

Vovko (namestnica Mateja Kržičnik) – članice 

Marjeta Ban – tajnica 

Poklicna matura in zaključni izpit sta bila izpeljana v skladu z veljavnimi zakoni in pravilniki. 

Zaradi epidemije COVID-19 so bile potrebne prilagoditve izvedbe izpita iz storitve z 

zagovorom na ZI ter izvedbe izpita iz 4. predmeta na POM.  

 

Komisija za pritožbe: 

Vesna Čurk – SEŠTG 

Svjetlana Ćirković 

Jožica Hrovat 

V šolskem letu 2020/21 ni bilo pritožb. 

 

Komisija za kakovost 

Sabina Špoljar  
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Andreja Kmet 

Blažena Berus 

Komisija za kakovost je skrbela za ohranjanje in dvig kakovosti delovanja šole, se aktivno 

vključevala v delo Komisije za kakovost na šolskem centru ter konstruktivno sodelovala z 

vodstvom šole. V letošnjem šolskem letu so pričele pripravljati enotna navodila o obveščanju 

dijakov, pripravile dopis za uporabo kolesarnice, v pripravi je dopis o pomenu spremljanja 

dijakov na večdnevnih IND-jih. Na šoli so uspešno opravili anketiranje o kakovosti dela v 

okviru celotnega Šolskega centra Novo mesto (Barometer kakovosti). Sodelovale so tudi pri 

pripravi vprašalnika za ugotavljanje organizacijske klime. 

 

2.3.3 Delo razrednikov, učiteljskega zbora in oddelčnih učiteljskih zborov 

Kot vsa leta so tudi v šolskem letu 2020/2021 imeli redne mesečne pedagoške konference ter 

tedenske sestanke, na katerih so spremljali delo učiteljev in dijakov ter obravnavali pedagoška 

in strokovna vprašanja. V času epidemije COVID-19 so vsi sestanki ter konference potekali 

preko videokonferenčnih orodij. 

Oddelčni učiteljski zbori in aktivi so sproti obravnavali pedagoško problematiko posameznih 

oddelkov (učni uspeh, izostajanje od pouka, izvedbo interesnih dejavnosti, izvajanje 

praktičnega pouka in PUD-a) in sproti pripravili ukrepe za izboljšanje uspeha ter dela vseh 

udeležencev izobraževanja.  

Razredniki so vestno analizirali vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbeli za reševanje vzgojnih 

in učnih problemov posameznih dijakov, sodelovali s starši, vodstvom in šolsko svetovalno 

službo, vodili postopke za vzgojne ukrepe ter opravljali druge naloge v skladu z zakonodajo. 

 

2.3.4 Delo šolske svetovalne službe 

 

Svetovalni delavki sta bili Jožica Hrovat in Polona Kramar.  

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2020/2021 realizirala vse zastavljene naloge. Večina 

načrtovanih aktivnosti je bilo izvedeno preko aplikacije MS Teams. Svetovalni delavki sta 

izvedli tudi razrednikove ure v posameznih oddelkih na temo premagovanja stisk, povezanih s 

šolanjem na daljavo. Pripravili sta gradivo za preprečevanje duševnih stisk. Svetovalni delavki 

sta opravljali svetovalno delo z dijaki in starši v sodelovanju z učitelji in vodstvom šole. Pri 

reševanju težav sta aktivno sodelovali tudi z zunanjimi institucijami. Sodelovali sta pri različnih 

projektih, ki smo jih oblikovali preko šolskega leta (Majhen dar veliko darilo, Virtualna čajanka 

...). V šolskem letu 2020/2021 sta svetovalni delavki bili mentorici študentki Fakultete za 

socialno delo.  

Delo z učitelji: 

 nudenje pomoči učiteljem začetnikom pri njihovem delu, 

 sodelovanje pri reševanju problematike v razredu ali pri reševanju individualnih 

problemov dijakov, 

 sodelovanje pri oblikovanju razrednikovih ur, 

 sodelovanje pri oblikovanju individualnih učnih načrtov pri dijakih s posebnimi 

potrebami, 
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 sodelovanje pri reševanju težav z dijaki tujci. 

 

Delo z dijaki: 

  pomoč dijakom z učnimi in drugimi problemi; 

  individualne obravnave (stiske, ki jih mladostnik doživlja ob prehodu iz osnovne v srednjo 

šolo, stiske ob učnem neuspehu, socialno-ekonomske stiske …); 

  poklicna orientacija: svetovalna delavka Polona Kramar, tajnica PM Andreja Kmet in 

tajnica ZI Metka Ban so v vseh zaključnih oddelkih izvedle razredne ure z informacijami o 

nadaljnjem izobraževanju ter poklicni maturi in zaključnem izpitu; 

  poklicna orientacija in zaključek izobraževanja: svetovalna delavka Polona Kramar in 

tajnica PM Andreja Kmet sta za dijake 3. in zaključnih letnikov ter njihove starše izvedli 

predavanje o nadaljnjem izobraževanju ter poklicni maturi v okviru 2. roditeljskega 

sestanka 18. januarja 2021. Predavanje je bilo izvedeno preko aplikacije MS Teams; 

  organizacija in izvedba delavnic o učenju;  

   pedagoška problematika.  

Delo s starši: 

 roditeljski sestanki, 

 govorilne ure, 

 svet staršev, 

 individualni razgovori. 

Drugo: 

 stalno izobraževanje, 

 sodelovanje na konferencah učiteljskega zbora, 

 sodelovanje na sestankih vodij aktivov ter strokovnih aktivih, 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami pri reševanju problemov,  

 sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, 

 promocija poklicev na osnovnih šolah, 

 organizacija in izvedba preventivnih dejavnosti, 

 organizacija in izvedba Motivacijskega dneva za svetovalne delavke osnovnih šol 

Dolenjske in Bele krajine 4. decembra 2020 preko Zoom aplikacije (v sodelovanju s 

svetovalnimi delavkami ostalih šol na Šolskem centru in strokovnimi aktivi).
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2.4 Tekmovanja in natečaji  

 

Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

Državno 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

Na daljavo  

16. 10. 2020 

 

 

 

 

 

 

21. 11. 2020 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 53 dijakov iz  oddelkov ZN, 

FT, KT, KZ in BN. 31 ali več točk (od 40 možnih) so dosegle tri 

dijakinje (7,5 %), ki so  prejele bronasto priznanje. 

 

 

Dijakinje  Anja Jerele, Z4c, Neža Lindič, K4a, in Nika Potokar, Z4b, 

so bile najboljše na šolskem tekmovanju in so se udeležile 

državnega tekmovanja, ki ga je organizirala ZDDS virtualno, preko 

spletne učilnice. Neža in Nika sta dosegli srebrno državno priznanje, 

Anji pa ostaja bronasto priznanje, ki ga je dosegla na šolskem 

tekmovanju. 

EKO-KVIZ 

Šolsko 

 

 

 

Državno 

Na daljavo 

 

 

 

 

Na daljavo 

11. 12. 2020 

 

 

 

 

2. 2. 2021 

Tema letošnjega tekmovanja  je bila energija in ogljični odtis. Pod 

mentorstvom Tanje Kulovec se je tekmovanja udeležilo 6 dijakinj: 

Klara Pirc Makše, Tjaša Pirnar, Mojca Moškon, Petra Ulčnik, 

Yllka Thaci in Gentiana Zogaj. 

Tekmovanja so se pod mentorstvom profesoric Janje Markovič in 

Tanje Kulovec udeležile Špela Špringer, Petra Ulčnik in Klara Pirc 

Makše. Dijakinje so dosegle odličen rezultat. Špela in Petra sta 

osvojili zlato priznanje, Klara pa srebrno. 

Tekmovanje za bronaste Preglove 

plakete 

 

 

 

 

Šolsko 

 

 

 

Na daljavo 

 

 

11. 3. 2021 

Na tekmovanju se je pomerilo 11 dijakov prvega, 5 dijakov drugega 

in 3 dijaki četrtega letnika. V prvem letniku sta bila najuspešnejša 

Klemen Rožič Šoštar in Aljaž Prijatelj, oba K1a, ki sta dosegla 61 % 

točk. Tretje mesto sta si razdelila Klara Pirc Makše, K1a, in Lan 

Tomažič, K1b. V drugem letniku je prvo mesto osvojil Aljaž Zajc, 

K2a, ki je dosegel  76 % točk, drugo mesto Žan Kos, K2a, in tretje 

mesto Amadej Kramar, K2b. V četrtem letniku je bila zmagovalka 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

 

 

 

šolskega tekmovanja Špela Špringer, K4b. Bronasto Preglovo 

plaketo je osvojil Aljaž Zajc. 

Tekmovanje za srebrne in zlate 

Preglove plakete 

Državno 

 

Fakulteta za 

kemijo in 

kemijsko 

tehnologijo, 

Ljubljana 

8. 5. 2021 

Dijaki gimnazijskih in srednješolskih programov so se na državnem 

tekmovanju potegovali za osvojitev srebrnih in zlatih Preglovih 

plaket. Našo šolo so zastopali dijaki: Aljaž Prijatelj in Klemen Rožič 

Šoštar, oba K1a, Aljaž Zajc iz K2a ter Špela Špringer iz K4b. Dijaka 

Aljaž Zajc in Špela Špringer sta osvojila srebni Preglovi plaketi. 

Tekmovanje kemijskih tehnikov Državno Lendava 30. 3. 2021 Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izvedeno. 

Čmrlj – tekmovanje iz fizike 

Šolsko 

 

 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

8. 10. 2020 

 

 

 

 

Tekmovanje se ni izvedlo, ker ni bilo prijav. 

Tekmovanje iz računalniškega 

razmišljanja Bober  
Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

16. 11. 2020 

 

Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izvedeno. 

 

Evropske statistične igre  Državno Novo mesto  15. 1. 2021 Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izvedeno. 

Logika 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

 

Na daljavo 

24. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

25. 3. 2021 

Tekmovanja se je udeležilo 8 dijakov naše šole (1 iz drugega, 4 iz 

tretjega in 3 dijaki iz četrtih letnikov). Bronasto priznanje je doseglo 

5 dijakov: Klavdija Šorli, F3a, za doseženo 1. mesto v skupini 3. 

letnik, Maj Starič, F2a, za doseženo 1. mesto v skupini 2. letnik, 

Valentina Černelč, KZ3a, za doseženo 2. mesto v skupini 3. letnik, 

Mojca Fink, Z4a, za doseženo 1. mesto v skupini 4. letnik, Adrijana 

Radman, K4b, za doseženo 2. mesto v skupini 4. letnik. 

Dijakinji Klavdija Šorli in Mojca Fink v težki konkurenci z 

gimnazijci nista dosegli vidnejših uvrstitev. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Kozmetično tekmovanje – 

kozmetijada 
Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

april 2021 Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izvedeno. 

Matematika 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Novo mesto 

18. 3. 2021 

 

 

 

 

 

15. 5. 2021 

Tekmovanja se je udeležilo 26 dijakov skupine B (SSI) in trije dijaki 

skupine C (SPI). Devet dijakov je prejelo bronasta priznanja. Dve 

dijakinji sta se uvrstili na državno tekmovanje. 

 

 

 

Tekmovanja se je udeležila dijakinja Pia Račič in dosegla srebrno 

priznanje.  

Fizika Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

3. 2. 2021 Tekmovanje ni bilo izvedeno, ker ni bilo prijav dijakov. 

Tekmovanje iz znanja angleščine 

za dijake 3. letnikov (IATEFL 

Slovenija) 

Šolsko 

 

Regijsko 

 

 

Državno 

Na daljavo 

 

 

Na daljavo 

 

 

Šolski center 

Ljubljana 

7. 1. 2021 

 

 

22. 3. 2021 

 

 

7. 4. 2021 

Tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov iz tretjih letnikov. Eva Neža 

Doberdrug iz F3a in Rok Žnidaršič iz Z3b sta dosegla najvišje 

število točk in se uvrstila na regijsko tekmovanje. 

 

Tekmovanja sta se udeležila Eva Neža Doberdrug iz F3a in Rok 

Šuštaršič iz Z3b. Rok Šuštaršič se je uvrstil na državno tekmovanje. 

 

Tekmovanja se je udeležil Rok Šuštaršič iz Z3b, ki je prejel bronasto 

priznanje. 

Tekmovanje iz angleške bralne 

značke EPI Reading Badge 
Šolsko 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

11. 5. 2021 
Tekmovanje je bilo uspešno izvedeno. Dijaki prejmejo zlato 

priznanje za doseženih 54–60 točk, srebrno pa za doseženih 36–53 

točk. Ostali prejmejo priznanje za sodelovanje. Izkupiček srebrnih 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

zdravstvena in 

kemijska šola 

in zlatih priznanj je sledeč: 1. letnik: od 5 udeleženih 3 srebrna 

priznanja, 2. letnik: od 6 udeleženih 5 srebrnih priznanj, 3. letnik: od 

2 udeleženih 2 srebrni priznanji. 

 

Tekmovanje iz znanja nemščine Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

Vegova, 

Ljubljana 

15. 1. 2021 

 

 

 

 

 

4. 2. 2021 

 

 

Tekmovanji zaradi epidemije COVID-19 nista bili izvedeni. 

Pfiffikus – nemško bralno 

tekmovanje 

Šolsko Na daljavo  Bralnega tekmovanja sta se udeležila dijaka 1. letnikov Adnan 

Mizić in Leonita Zajmi, ki sta za sodelovanje prejela priznanje. 

Leonita je na  tekmovanju dosegla 90 %. 

Državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin – 

program zdravstvena nega 

 

Šolsko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državno 

Na daljavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana 

22. 2. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4.  2021 

Tekmovanje je bilo izvedeno preko spletnega orodja MS Teams. 

Udeležilo se ga je 14 dijakov iz vseh štirih letnikov programa ZN. 

Tema letošnjega tekmovanja za program ZN je bila Zdravstvena 

nega pacienta s kožnimi obolenji v različnih starostnih obdobjih. 

Najboljši rezultat so dosegli: Katja Grden (Z4c), Leja Klobučar 

(Z1c), Sabina Zaman (Z3c), Aleksander Pucelj (Z1b), Tim 

Baumkirher (Z4c). 

Državno tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemije COVID-19. 

Državno tekmovanje srednjih 

zdravstvenih šol Slovenije za 

priznanja Angele Boškin – 

program bolničar-negovalec 

Šolsko 

 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola  

 

Ljubljana 

 

 

 

26. 2. 2021 

 

 

9. 4. 2021 

Tekmovanja se je udeležilo 8 dijakov iz vseh treh letnikov programa 

BN. Prvo mesto je dosegel Anže Škrbec, B3a, drugo mesto Nika 

Lamovšek, B3a, tretje mesto Gentiana Zogaj, B2a. Tema 

tekmovanja je bila Koža – obolenja. 

 

 

Državno tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi epidemije COVID-19. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Tekmovanje iz znanja biologije za 

Proteusovo priznanje 

 

 

Šolsko  

 

 

 

 

 

 

Državno 

 

Na daljavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na daljavo 

 

 

 

21. 1. 2021 

 

 

 

 

 

 

20. 3. 2021 

 

Na šolskem tekmovanju iz znanja biologije je sodelovalo 20 dijakov 

naše šole. Tekmovanje je potekalo na daljavo. Prvi in drugi letniki 

so tekmovali iz tematike Glive, tretji in četrti pa iz znanja 

maturitetne biologije. Sedem jih je dobilo bronasto priznanje: Janja 

Podlogar (K3b), Klara Pirc Makše (K1a), Žan Kos (K2a), Nikolina 

Milanovič (F2a), Lara Centrih (F2a), Neli Belina (F2a), Špela 

Špringer (K4b). 

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Janja Podlogar (K3b), Klara 

Pirc Makše (K1a), Žan Kos (K2a), Špela Špringer (K4b). 

Udeležila sta se ga Špela Špringer in Žan Kos, ki pa nista dosegla 

vidnejše uvrstitve. 

Tekmovanje v poznavanju flore Šolsko  11. 11. 2020 Tekmovanje se ni izvedlo, ker ni bilo prijav. 

XX. tekmovanje mladih 

zgodovinarjev 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Šolski center 

Novo mesto, 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

januar 2021 

 

20. 3. 2021              

 

Tekmovanji zaradi epidemije COVID-19 nista bili izvedeni. 

 
 

 

Tekmovanje iz znanja geografije 

Šolsko 

 

 

 

 

Državno 

Na daljavo 

 

 

 

   

Na daljavo 

18. 3. 2021 

 

 

 

 

24. 4. 2021 

Tekmovanja se je udeležilo 16 dijakov, 5 dijakov je prejelo bronasta 

priznanja. To so Janja Podlogar, Ana Sinkovič, Pia Račič, Zaja 

Cimprič in Anja Gruden. Na državno tekmovanje sta se uvrstili 

Janja Podlogar in Ana Sinkovič. 

 

Obe naši dijakinji sta se odlično odrezali. Janja Podlogar iz K3b je 

dosegla 1. mesto in zlato priznanje, Ana Sinkovič iz Z2c pa srebrno 

priznanje. 

Tekmovanje v znanju slovenščine 

za Cankarjevo priznanje 

 

 

Šolski center 

Novo mesto, 

 

 
Tekmovanje je odpadlo, ker so se dijaki zaradi epidemioloških 

razmer in negotovosti glede datuma izvedbe od tekmovanja odjavili. 
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Tekmovanje/natečaj 
Nivo 

tekmovanja 
Ustanova/Kraj 

Datum 

izvedbe 
Poročilo 

Šolsko 

 

Srednja 

zdravstvena in 

kemijska šola 

 

17. 11. 2020 

 

 

 

Literarni natečaj v sklopu 

državnega tekmovanja 

zdravstvenih šol Slovenije 

 

Državno 

 

Ljubljana 

 

17. 4. 2021 
Tekmovanje zaradi epidemije COVID-19 ni bilo izvedeno. 

 

  

Zaradi epidemije COVID-19 so v letošnjem šolskem letu odpadla vsa športna tekmovanja, na katerih naši dijaki sicer tradicionalno posegajo po 

visokih uvrstitvah. 

 

2.5 Projekti, raziskovalna dejavnost in šolske prireditve 

Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Janja 

Markovič 

 

Krkine nagrade  

 

 

 

Raziskovalna dejavnost zaradi epidemije COVID-19 in pouka na daljavo ni bila izpeljana. 

Maša Zajc, 

Tanja Kulovec 
Bio-bread 

V šolskem letu 2020/21 smo sodelovali v mednarodnem projektu KA2 Bio-bread. Zaradi 

epidemije COVID-19 načrtovane aktivnosti niso bile izvedene, smo pa posneli film, ki predstavlja 

ekološko kmetijo Mehak iz Zgornjh Dol v okolici Škocjana, kjer živi naša nekdanja dijakinja iz 

programa ZN, Eva Mehak. V filmu je prikazano življenje na kmetiji in dejavnosti, s katerimi se 

ukvarjajo. Zaradi izrednih razmer se bo izvajanje projekta podaljšalo za eno šolsko leto, tako da 

se bodo načrtovane aktivnosti izvajale v šolskem letu 2021/22. 

Stanislav 

Matjaž Ferkolj 
Najbolj športna srednja šola 

Vsebine na letošnjem natečaju niso bile ustrezne za vse naše dijake, zato nismo dosegli zadostnega 

števila točk za priznanje. 

Mirjam Bauer Promocija zdravja na delovnem mestu Zaradi epidemije COVID-19 in daljše bolniške odsotnosti mentorja se projekt ni izvajal. 
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Odgovorni Projekt/prireditev/dogodek Poročilo odgovornega učitelja o izvedbi 

Mateja 

Kržičnik 
Projekt medsebojne medaktivske hospitacije 

Zaradi epidemije COVID-19 klasičnih medaktivskih hospitacij nismo izvedli, smo pa med 

pripravami na eDOV in eINF veliko medaktivsko sodelovali in se tako drug od drugega marsičesa 

naučili. 

Mojca 

Simončič 
Projekt partnerstva šol – e-Medica 

Zaradi epidemije COVID-19 projekt ni bil realiziran do konca. Z letošnjim šolskim letom tudi 

zaključujemo s sodelovanjem v mednarodnem združenju E-medica. V sedmih letih smo uspešno 

zaključili osem projektov. Delo na projektu smo v letošnjem šolskem letu vključili v promocijo 

šole.  

Mojca 

Simončič 
Ergonomija Zaradi epidemije COVID-19 projekt ni bil izveden. 

Marinka 

Cerovšek 
Zdrava šola  

V mesecu septembru smo pripravili aktivnosti ob dnevu duševnega zdravja, v mesecu oktobru 

pa so bile izvedene aktivnosti ob rožnatem oktobru. Realizirali smo zaključno prireditev 

natečaja Ustvarjamo v izolaciji. Udeležili smo se srečanj zdravih šol, ki so potekala preko spleta. 

Janja Vovko 
Pri moji mamici/očku v službi  

Dogodek ni bil izveden zaradi epidemije COVID-19. 

Vida Novinec  Projekt MIND + 

V okviru projekta smo imeli v oktobru  izobraževanje na CPI. Vse ostale delavnice so potekale na 

daljavo. Nadaljevali smo s pripravo individualnih načrtov za dijake B1a in vključevanjem 

elementov individualizacije v pouk. 

Gloria Šepec 
Dijaki za osnovnošolce – učna pomoč osnovnošolcem pri učenju na 

daljavo 

V mesecu oktobru 2020 smo na povabilo Splošne gimnazije Novo mesto pristopili k projektu 

"Dijaki za osnovnošolce – učna pomoč osnovnošolcem pri učenju na daljavo." Naši dijaki so 

osnovnošolcem nudili pomoč pri učenju ter izvajali različne delavnice. Pri projektu je sodelovalo 

32 dijakov. 

Marija Račič 12. maj – Mednarodni dan medicinskih sester 

Obeležili smo mednarodni dan medicinskih sester pod geslom Glas medicinskih sester: vizija za 

prihodnost zdravja. Pripravili smo več aktivnosti: 

 povezali smo teorijo s prakso in PUD-om  

 fotografiranje dijakov z mentoricami na PRA v SB NM, DSO NM, 

 organizacija nakupa enotnih majčk za aktiv ZN z napisanim geslom, 
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 organizacija glasbenega videoposnetka (dijak 4. a ZN), 

 objava dela in učenja ZN na spletni strani šole, FB, YouTube,... 

 povezali se z DMSBZT NM (posodili obleko Florence Naightingale z lučjo, 

videoposnetek) 

 povezali se s Sekcijo Zdravstvene fakultete Ljubljana – ZZ – posneli izjavo naših dijakov 

(Neja Slavič, 2.b ZN) in 3 udeleženk aktiva ZN glede ponosa in poklica medicinske 

sestre, 

 dijaki 2. letnikov ZN so pripravili voščilnice za 16 medicinskih sester oz. zdravstvenikov 

iz aktiva ZN, 

 pripravili manjšo razstavo na šoli in srčke, rožice iz papirja, 

 3 dijakinje 2. a ZN so si izdelale majčke ob 12. maju. 

Matej Cizelj Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola 2020/2021 

V projekt EPAS je v bil vključen oddelek K3b. V okviru projekta smo opravili naslednje naloge: 

 postavili smo informacijsko točko o Evropski uniji in evropskih tematikah na glavnem 

hodniku ŠC, 

 preučili smo izobraževalna gradiva o EU, 

 ob dnevu Evrope (9.maj) smo posneli kratek film na temo Schumanove deklaracije, 

 postavili smo šolsko Facebook EPAS stran in na njej objavljali različne vsebine, 

povezane z EU, 

 sodelovali smo v razpravi s poslanko ga. Tanjo Fajon na temo svobode govora in 

preprečevanja lažnih novic. 

Z uspešno izvedbo projekta smo ponovno pridobili častni naziv Šola ambasadorka 

Evropskega parlamenta. 

Janja 

Florjančič 
Rastem s knjigo 

Dejavnost se je izvajala v marcu 2021 s pomočjo posnetka Knjižnice Mirana Jarca, s katerim so 

dijaki 1. letnika vseh programov spoznali delo knjižnice ter se seznanili z nekaterimi mladinskimi 

besedili. V okviru projekta so vsi prejeli knjigo Igorja Karlovška Preživetje. 

Janja 

Florjančič 
Novoletni koncert 

Kljub pouku na daljavo smo 24. decembra 2020 pripravili 5. samostojni novoletni koncert s 

trinajstimi točkami pevskega in plesnega programa. Dijaki so svoje nastope posneli in jih 

posredovali prof. G. Matešiču, ki jih je združil s posnetki napovedovalcev po scenariju. J. 

Florjančič. Ogled posnetka koncerta je možen na spletni strani 
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https://www.youtube.com/watch?v=KcLEZ3S21kU. 

Valentina 

Madjar Sitar 
Prireditev ob kulturnem prazniku  

V počastitev kulturnega praznika so se dijaki preko MS Teamsa družili na razredni uri, ki so jo 

pripravili sami in/ali s pomočjo razrednika, spoznavali slovenske državne simbole ter pomen 

praznika in Prešernovo življenje ter delo. Po druženju so si ogledali posnetek opere Seviljski 

brivec, na katero so jih vsebinsko pripravile profesorice slovenščine. 

Valentina 

Madjar Sitar 
Prireditev ob državnem tekmovanju Z znanjem do lepote Prireditev zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

Janja 

Florjančič 

6. zaključna prireditev ob koncu šolskega leta in predaja ključa  

(21. 5. 2021) 

21. maja 2021 smo se z zaključno prireditvijo in s predajo ključa poslovili od dijakov zaključnih 

letnikov. Kljub izrednim razmeram so se na virtualni prireditvi dijaki predstavili z razrednimi 

slikovnimi kolaži ter plesom Jerusalema. Podelili smo priznanja uspešnim dijakom, razglasili naj 

dijaka ter predali ključ šole najboljšemu oddelku 3. letnika. Naj dijak šole je Tim Baumkirher, naj 

razred pa oddelek F3a. Poleg pohval in priznanj za dosežke na tekmovanjih iz znanja, zastopanje 

šole na različnih športnih področjih ter posebne zasluge pri promociji šole, je 19 dijakov prejelo 

priznanje za nesebično pomoč in delo v zdravstvenih zavodih v času epidemije COVID-19. Ogled 

zaključne prireditve je možen na spletni strani 

https://www.youtube.com/watch?v=MLZFxFFB0vg&t=2230s. 

 

 

2.6 Prostoizbirne in fakultativne interesne dejavnosti  

Zaradi preprečevanja širjenje okužb s COVID-19 se prostoizbirne interesne dejavnosti v letošnjem šolskem letu niso izvajale oz. so se izvajale v 

okrnjeni obliki.  

Izpeljane so bile naslednje prostoizbirne dejavnosti: 

Prostovoljno delo Gloria Šepec 

Zaradi epidemioloških razmer v letošnjem letu prostovoljnega dela v socialnih ustanovah nismo mogli opravljati. Sodelavke 

Mateja  Kržičnik, Vida Novinec in Gloria Šepec so od oktobra do decembra opravljale prostovoljno delo v DSO Novo mesto. 

Prav tako je kar nekaj naših dijakov prostovoljno pomagalo v domovih starejših občanov. Tim Baumkirher iz Z4c je postal heroj 

korone, marca mu je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil priznanje jabolko navdiha za njegovo nesebično pomoč 

pri oskrbi okuženih starostnikov ter kolegialnost in solidarnost do sodelavcev v domu starejših v Zidanem Mostu. V mesecu 

oktobru 2020 smo na povabilo Splošne gimnazije Novo mesto pristopili k projektu "Dijaki za osnovnošolce – učna pomoč 

osnovnošolcem pri učenju na daljavo." Pri projektu je sodelovalo 32  naših dijakov. 

https://www.youtube.com/watch?v=KcLEZ3S21kU
https://www.youtube.com/watch?v=MLZFxFFB0vg&t=2230s
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Varujmo zdravje –

merimo RR 
Marija Račič 

Dijaki 2. letnikov ZN so doma izvajali meritve ter tako povezovali teorijo s prakso ter urili praktične sposobnosti ter medosebno 

in medgeneracijsko komunikacijo.  

Raziskujem biologijo Mojca Fišter  

Aktivna priprava dijakov na maturitetni predmet biologija (reševanje in konzultacije vprašanj z izpitnih pol preteklih rokov, 

razlaga nerazumljivih tematik, reševanje problemskih nalog. V času dela na daljavo so priprave potekale v obliki individualnih 

konzultacij. 

Raziskujem kemijo 

Mateja Vidmar 

Mandal, Mojca 

Višček 

Aktivna priprava dijakov na maturitetni predmet kemija na splošni maturi. Priprave so v večini potekale na daljavo.  

 

Izpeljane niso bile naslednje načrtovane prostoizbirne dejavnosti: 

 

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 

      
Mentor 

  

Bralni klub        Janja Florjančič     

Osnove manikire za 

nekozmetičarke 

      
Tina Benkovič 

  

Nogomet – dijakinje       Stanislav Matjaž Ferkolj   

Košarka – dijaki, 

dijakinje 

      
Simon Šlajkovec 

  

Nogomet – dijaki       Simon Šlajkovec   

Nogomet – dijakinje       Stanislav Matjaž Ferkolj   

Rokomet – dijaki, 

dijakinje 

      
Stanislav Matjaž Ferkolj 

  

Odbojka – dijaki       Simon Šlajkovec   

Odbojka – dijakinje       Urška Korasa   

Atletika – dijaki       Urška Korasa   

Atletika – dijakinje       Mirjam Bauer   

Badminton – dijaki, 

dijakinje 

      
Mirjam Bauer 

  

Odbojka – dijakinje       Urška Korasa   

Ekipa prve pomoči       Mojca Gajić   



Poročilo o delu 2020/2021 

Stran 21 od 46 

Prostoizbirna 

interesna dejavnost 

      
Mentor 

  

Avdiovizualno 

ustvarjanje 

      
Tadeja Lamut 

  

Španščina       Tadeja Lamut   

Nemščina za 

zdravstvene delavce 

      
Ajda Plauštajner 

  

Šolski orkester       Gregor Zagorc   

To sem jaz       Polona Kramar    

Zgodovinski krožek       Goran Matešič   

Geografski krožek        Matej Cizelj    

Kemijski krožek       Ema Novinec, Mojca Stariha   

Osnove ličenja za 

nekozmetičarke  

      
Sabina Špoljar  

  

Novinarski krožek       Katja Kržičnik Žekš   

Ustvarjalne delavnice       Marjanca Velkavrh   

Pevski zbor       Matejka Kure   

 

 

 

Fakultativna interesna dejavnost 

Nadstandardna 

ekskurzija v tujino – 

Poljska 

Barbara Cesar Nadstandardne ekskurzije zaradi epidemije COVID-19 nismo izpeljali. 

Preživetje v naravi  Urška Korasa Dejavnosti zaradi epidemije COVID-19 nismo izpeljali. 

Smučarski vikend Mirjam Bauer Smučarskega vikenda zaradi epidemije COVID-19 nismo izpeljali.  

Filmski abonma  Matejka Kure  Filmskega abonmaja zaradi epidemije COVID-19 nismo izpeljali.  

Večerni abonma  Nada Fortuna Večernega abonmaja zaradi epidemije COVID-19 nismo izpeljali. 
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3 DIJAKI  

3.1 Analiza realizacije pouka 

Skupna realizacija ur vseh oddelkov: 98,4 % 

 

3.2 Pregled uspeha ob koncu šolskega leta 

Oddelek 
Št. 

dijakov 
Poz Poz % Neg Neg % Neoc Neoc % 

B1a 14 13 92,86 % 1 7,14 % 1 0,00 % 

B2a 25 24 96,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

B3a 21 21 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F1a 26 26 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F1b 26 25 96,15 % 1 3,85 % 0 0,00 % 

F2a 26 26 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F2b 29 29 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F3a 27 27 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F3b 27 27 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F4a 29 29 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

F4b 27 27 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K1a 28 28 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K1b 16 15 93,75 % 0 0,00 % 1 6,25 % 

K2a 27 26 96,30 % 1 3,70 % 0 0,00 % 

K2b 26 26 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K3a 28 28 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K3b 16 16 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K4a 29 29 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

K4b 30 30 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

KZ1a 30 30 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

KZ1b 30 30 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

KZ2a 30 30 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

KZ3a 30 29 96,67 % 1 3,33 % 0 0,00 % 

KZ4a 30 30 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Z1a 24 23 95,83 % 0 0,00 % 1 4,17 % 

Z1b 28 27 96,43 % 1 3,57 % 0 0,00 % 

Z1c 19 18 94,74 % 1 5,26 % 0 0,00 % 

Z1d – pti 25 25 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Program Odstotek realizacije: 

Zdravstvena nega  98,5 % 

Zdravstvena nega – pti 94,9 % 

Kemijski  tehnik  97,7 % 

Bolničar-negovalec 102,4 % 

Farmacevtski tehnik 97,9 % 

Kozmetični tehnik 99,5 % 
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Z2a 28 28 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Z2b 27 27 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Z2c 27 26 96,30 % 0 0,00 % 1 3,70 % 

Z2d – pti 30 29 96,67 % 0 0,00 % 1 3,33 % 

Z3a 20 18 90,00 % 2 10,0 % 0 0,00 % 

Z3b 27 25 92,59 % 1 3,70 % 1 3,70 % 

Z3c 22 22 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Z4a 26 26 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Z4b 27 27 100,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

Z4c 28 25 89,29 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

2020/21 985 967 98,17 % 9 0,91 % 5 0,51 % 

 

3.3 Odlični dijaki 

   

Zap.št. Ime in priimek Oddelek Razrednik/razredničarka 

1.  Leon Filipović Z1a Simon Šlajkovec 

2.  Neja Kraševec Z1a Simon Šlajkovec 

3.  Nastja Lisec Z1a Simon Šlajkovec 

4.  Neja Novak Z1a Simon Šlajkovec 

5.  Kanita Škulj Z1a Simon Šlajkovec 

6.  Mojca Moškon Z1b Uroš Frankovič 

7.  Lucija Novak Z1b Uroš Frankovič 

8.  Aleksander Pucelj Z1b Uroš Frankovič 

9.  Nuša Pungerčar Z1b Uroš Frankovič 

10.  Alina Stanisavljevič-Smociš Z1b Uroš Frankovič 

11.  Lana Šinkovec Z1b Uroš Frankovič 

12.  Valentina Vovk Z1b Uroš Frankovič 

13.  Leja Klobučar Z1c Tanja Kulovec 

14.  Jure Grguraš Z1c Tanja Kulovec 

15.  Sanja Kostrevc Z2a Mojca Fišter 

16.  Jana Majerle Z2a Mojca Fišter 

17.  Lana Rajaković Z2a Mojca Fišter 

18.  Erna Dedić Z2a Mojca Fišter 

19.  Helnaida Džehverović Z2a Mojca Fišter 

20.  Klara Kostrevc Z2a Mojca Fišter 

21.  Ana Marija Peršolja Z2a Mojca Fišter 

22.  Lea Vodopivec Z2a Mojca Fišter 

23.  Angela Žužek Z2a Mojca Fišter 

24.  Špela Barbo Z2b Goran Matešič 

25.  Maša Fink Z2b Goran Matešič 

26.  Nika Kmet Z2b Goran Matešič 

27.  Teja Krevs Z2b Goran Matešič 

28.  Tija Metelko Z2b Goran Matešič 
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29.  Klara Ostojić Z2b Goran Matešič 

30.  Neja Slavič Z2b Goran Matešič 

31.  Katja Tudjan Z2b Goran Matešič 

32.  Marina Babič Z2c Mojca Simončič 

33.  Mihaela Barkovič Z2c Mojca Simončič 

34.  Ana Sinkovič Z2c Mojca Simončič 

35.  Ana Hostnik Z3a Barbara Cesar 

36.  Mia Brulc Z3b Petra Krulc 

37.  Tija Kristan Z3b Petra Krulc 

38.  Zala Šneperger Z3b Petra Krulc 

39.  Urška Hudak Z3b Petra Krulc 

40.  Ana Blažič Z3b Petra Krulc 

41.  Šejla Balić Z3b Petra Krulc 

42.  Gaja Popovič Z3b Petra Krulc 

43.  Rok Šuštaršič Z3b Petra Krulc 

44.  Ana Sladič Z3b Petra Krulc 

45.  Mateja Baznik Z3c Mojca Gajić 

46.  Tia Fuks Z3c Mojca Gajić 

47.  Aida Mustafić Z3c Mojca Gajić 

48.  Ela Senica Z3c Mojca Gajić 

49.  Sabina Zaman Z3c Mojca Gajić 

50.  Manca Bremec Z4a Katja Jović 

51.  Mojca Fink Z4a Katja Jović 

52.  Matjaž Petaković Z4a Katja Jović 

53.  Ana Vintar Z4a Katja Jović 

54.  Eva Bobič Z4b Valentina Madjar Sitar 

55.  Zala Novak Z4b Valentina Madjar Sitar 

56.  Nika Potokar Z4b Valentina Madjar Sitar 

57.  Nina Škoberne Z4b Valentina Madjar Sitar 

58.  Tjaša Udovč Z4b Valentina Madjar Sitar 

59.  Boštjan Ziherl Z4b Valentina Madjar Sitar 

60.  Tim Baumkirher Z4c Janja Florjančič 

61.  Katja Grden Z4c Janja Florjančič 

62.  Saša Krnc Z4c Janja Florjančič 

63.  Saša Lipar Z4c Janja Florjančič 

64.  Jerneja Ogrin Jereb Z4c Janja Florjančič 

65.  Ana Stipanović Z4c Janja Florjančič 

66.  Katja Županc Z4c Janja Florjančič 

67.  Nika Petric Z1d – pti Janja Vovko 

68.  Jure Slabe Z2d – pti Gloria Šepec 

69.  Alma Ahmetović B3a Marinka Cerovšek 

70.  Adrijana Hočevar B3a Marinka Cerovšek 

71.  Pia Miklavž B3a Marinka Cerovšek 

72.  Anže Škrbec B3a Marinka Cerovšek 

73.  Betka Blatnik K1a Melita Miklavčič 
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74.  Eneja Gašperšič K1a Melita Miklavčič 

75.  Katja Kastelec K1a Melita Miklavčič 

76.  Klara Pirc Makše K1a Melita Miklavčič 

77.  Nika Lenassi K1a Melita Miklavčič 

78.  Aljaž Prijatelj K1a Melita Miklavčič 

79.  Klemen Rožič Šoštar K1a Melita Miklavčič 

80.  Taja Dragišić K1b Stanislav Matjaž Ferkolj 

81.  Larisa Kos K1b Stanislav Matjaž Ferkolj 

82.  Špela Kuhar K1b Stanislav Matjaž Ferkolj 

83.  Alja Stangel K1b Stanislav Matjaž Ferkolj 

84.  Maša Škrbec K1b Stanislav Matjaž Ferkolj 

85.  Nika Špolar K1b Stanislav Matjaž Ferkolj 

86.  Neža Derčar K2a Katja Kržičnik Žekš 

87.  Tina Fabjan K2a Katja Kržičnik Žekš 

88.  Nika Grill K2a Katja Kržičnik Žekš 

89.  Žan Kos K2a Katja Kržičnik Žekš 

90.  Karmen Kramarič K2a Katja Kržičnik Žekš 

91.  Teja Medle K2a Katja Kržičnik Žekš 

92.  Zala Pavlič K2a Katja Kržičnik Žekš 

93.  Anja Petan K2a Katja Kržičnik Žekš 

94.  Laura Staniša K2a Katja Kržičnik Žekš 

95.  Pia Šuklje K2a Katja Kržičnik Žekš 

96.  Nik Vovčko K2a Katja Kržičnik Žekš 

97.  Aljaž Zajc K2a Katja Kržičnik Žekš 

98.  Neli Žagar K2a Katja Kržičnik Žekš 

99.  Ema Urbić K2b Mateja Vidmar Mandal 

100.  Eva Colarič K2b Mateja Vidmar Mandal 

101.  Pia Deanović K2b Mateja Vidmar Mandal 

102.  Martin Dragan K2b Mateja Vidmar Mandal 

103.  Barbara Dragovan K2b Mateja Vidmar Mandal 

104.  Riaz Goletić K2b Mateja Vidmar Mandal 

105.  Janja Longar K2b Mateja Vidmar Mandal 

106.  Lucija Mrvar K2b Mateja Vidmar Mandal 

107.  Mitja Rudman K2b Mateja Vidmar Mandal 

108.  Nastja Smolič K2b Mateja Vidmar Mandal 

109.  Amadej Kramar K2b Mateja Vidmar Mandal 

110.  Anja Gruden K3a Ema Novinec 

111.  Manca Sintič K3a Ema Novinec 

112.  Nuša Strašek K3a Ema Novinec 

113.  Jernej Povhe K3a Ema Novinec 

114.  Petra Rifelj K3a Ema Novinec 

115.  Žan Zakrajšek K3a Ema Novinec 

116.  Iris Zoran K3a Ema Novinec 

117.  Zala Bobnar K3b Aleš Absec 

118.  Zaja Comprič K3b Aleš Absec 
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119.  Tim Cizerle K3b Aleš Absec 

120.  Tim Jurinič K3b Aleš Absec 

121.  Jaš Marinčič K3b Aleš Absec 

122.  Karmen Pezdirc K3b Aleš Absec 

123.  Janja Podlogar K3b Aleš Absec 

124.  Ana Škufca K3b Aleš Absec 

125.  Lorena Zgonc K3b Aleš Absec 

126.  Tea Ajdovnik K4a Janja Marković 

127.  Staša Konda K4a Janja Marković 

128.  Špela Kovačič K4a Janja Marković 

129.  Urška Lapuh K4a Janja Marković 

130.  Katja Letnar K4a Janja Marković 

131.  Neža Lindič K4a Janja Marković 

132.  Nika Medle K4a Janja Marković 

133.  Kaja Mohar K4a Janja Marković 

134.  Nika Resnik K4a Janja Marković 

135.  Matej Rukše K4a Janja Marković 

136.  Ana Sever K4a Janja Marković 

137.  Nik Sokolovič K4a Janja Marković 

138.  Žan Vozelj K4a Janja Marković 

139.  Mojca Bartol K4b Darja Urbas 

140.  Alja Hrovat K4b  Darja Urbas 

141.  Nina Miklič K4b Darja Urbas 

142.  Tina Mohorčič K4b Darja Urbas 

143.  Luka Pavlin K4b Darja Urbas 

144.  Anton Prus K4b Darja Urbas 

145.  Klara Špendal K4b Darja Urbas 

146.  Špela Špringer K4b Darja Urbas 

147.  Alja Borič F1a Nada Fortuna 

148.  Lara Filak F1a Nada Fortuna 

149.  Maja Grabrijan F1a Nada Fortuna 

150.  Neja Janežič F1a Nada Fortuna 

151.  Nina Malič F1a Nada Fortuna 

152.  Jana Marin F1a Nada Fortuna 

153.  Edna Midžič F1a Nada Fortuna 

154.  Žana Mrvar F1a Nada Fortuna 

155.  Pia Račič F1a Nada Fortuna 

156.  Ina Starič F1a Nada Fortuna 

157.  Tia Totter F1a Nada Fortuna 

158.  Katja Bratuša F1b Maša Zajc 

159.  Nika Cajnar F1b Maša Zajc 

160.  Eva Dvojmoč F1b Maša Zajc 

161.  Lara Jaklič F1b Maša Zajc 

162.  Katja Kos F1b Maša Zajc 

163.  Katja Koželj F1b Maša Zajc 
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164.  Klara Planinšek F1b Maša Zajc 

165.  Ana Rus F1b Maša Zajc 

166.  Neža Sever F1b Maša Zajc 

167.  Sara Strahinić F1b Maša Zajc 

168.  Živa Škof F1b Maša Zajc 

169.  Lea Trenk F1b Maša Zajc 

170.  Ana Vide F1b Maša Zajc 

171.  Ula Zabukovec F1b Maša Zajc 

172.  Manca Zorc F1b Maša Zajc 

173.  Neli Belina F2a Urška Korasa 

174.  Klara Tina Blažič F2a Urška Korasa 

175.  Lara Centrih F2a Urška Korasa 

176.  Pia Cesar F2a Urška Korasa 

177.  Tjaša Cvetkovič F2a Urška Korasa 

178.  Tjaša Krajnc F2a Urška Korasa 

179.  Jannette Mežnarec F2a Urška Korasa 

180.  Maj Starič F2a Urška Korasa 

181.  Tjaša Šimec F2a Urška Korasa 

182.  Tinkara Žagar F2a Urška Korasa 

183.  Nina Antunović F2b Špela Vičič 

184.  Lea Boh F2b Špela Vičič 

185.  Alisa Glavan F2b Špela Vičič 

186.  Maya Halkić F2b Špela Vičič 

187.  Eva Hočevar F2b Špela Vičič 

188.  Sara Ilar F2b Špela Vičič 

189.  Maja Jamšek F2b Špela Vičič 

190.  Izza Jerlah F2b Špela Vičič 

191.  Lana Marolt Vinić F2b Špela Vičič 

192.  Alja Miklič F2b Špela Vičič 

193.  Melina Muratović F2b Špela Vičič 

194.  Nina Saje F2b Špela Vičič 

195.  Petra Škaron F2b Špela Vičič 

196.  Rebeka Zajc F2b Špela Vičič 

197.  Riniesa Bislimi F3a Marjanca Velkavrh 

198.  Nuša Ceglar F3a Marjanca Velkavrh 

199.  Eva Neža Doberdrug F3a Marjanca Velkavrh 

200.  Barbara Kastelic F3a Marjanca Velkavrh 

201.  Klaudija Šorli F3a Marjanca Velkavrh 

202.  Nejc Vrščaj F3a Marjanca Velkavrh 

203.  Tina Brulc F3b Tadeja Lamut 

204.  Nina Gorenc F3b Tadeja Lamut 

205.  Špela Longar F3b Tadeja Lamut 

206.  Petra Mrvar F3b Tadeja Lamut 

207.  Nika Tomše F3b Tadeja Lamut 

208.  Maruša Turk F3b Tadeja Lamut 
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209.  Adna Begić F4a Nataša Sikošek 

210.  Maja Božič F4a Nataša Sikošek 

211.  Anja Kastelic F4a Nataša Sikošek 

212.  Tina Kernc F4a Nataša Sikošek 

213.  Manuela Kovačič F4a Nataša Sikošek 

214.  Nina Stariha F4a Nataša Sikošek 

215.  Naja Šiška F4a Nataša Sikošek 

216.  Ana Žnideršič F4a Nataša Sikošek 

217.  Maruša Černelič F4b Ajda Plauštajner 

218.  Tjaša Gorše F4b Ajda Plauštajner 

219.  Pia Iskra F4b Ajda Plauštajner 

220.  Urša Košak F4b Ajda Plauštajner 

221.  Tinkara Lavrič F4b Ajda Plauštajner 

222.  Ksenija Lavš F4b Ajda Plauštajner 

223. Jana Miketič F4b Ajda Plauštajner 

224. Ula Otoničar F4b Ajda Plauštajner 

225. Lara Pavlič F4b Ajda Plauštajner 

226. Maja Pezdirec F4b Ajda Plauštajner 

227. Laura Satošek F4b Ajda Plauštajner 

228. Tina Sebanc F4b Ajda Plauštajner 

229. Tjaša Zore F4b Ajda Plauštajner 

230. Lina Arh KZ1a Tina Benkovič 

231. Izabela Derganc KZ1a Tina Benkovič 

232. Nia Dežman KZ1a Tina Benkovič 

233. Vita Fir KZ1a Tina Benkovič 

234. Karmen Vegl KZ1a Tina Benkovič 

235. Larisa Saje KZ1a Tina Benkovič 

236. Laura Kovačič Lovšin KZ1b Anja Robek 

237. Kim Luzar KZ1b Anja Robek 

238. Sara Miglič KZ1b Anja Robek 

239. Anja Miklič KZ1b Anja Robek 

240. Maruša Vidmar KZ1b Anja Robek 

241. Karin Žnidaršič KZ1b Anja Robek 

242. Dejana Anđelić KZ2a Metka Ban 

243. Urška Antončič KZ2a Metka Ban 

244. Karin Črtalič KZ2a Metka Ban 

245. Ana Fabijan KZ2a Metka Ban 

246. Hana Glivar KZ2a Metka Ban 

247. Teja Glušac KZ2a Metka Ban 

248. Sara Kastelic KZ2a Metka Ban 

249. Stanka Kralj KZ2a Metka Ban 

250. Anja Piškur KZ2a Metka Ban 

251. Tia Stegne KZ2a Metka Ban 

252. Nuša Štukelj KZ2a Metka Ban 

253. Petra Ulčnik KZ2a Metka Ban 
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254. Natalija Abolnar KZ4a Monika Sadar 

255. Maša Praznik KZ4a Monika Sadar 

256. Maja Šuklje KZ4a Monika Sadar 

257. Vita Hren KZ4a Monika Sadar 

258. Natalija Kutnar KZ4a Monika Sadar 

259. Anamarija Mrak KZ4a Monika Sadar 

260. Klara Mustafić KZ4a Monika Sadar 

261. Ema Pangerc KZ4a Monika Sadar 

 

 

 

 

Odlični dijaki vsa 4 leta 

Zap. št.  Ime in priimek dijaka/dijakinje  Oddelek Razrednik/razredničarka  

1. Anže Škrbec B3a Marinka Cerovšek 

2. Mojca Bartol K4b Darja Urbas 

3. Alja Hrovat K4b Darja Urbas 

4. Nina Miklič K4b Darja Urbas 

5. Tina Mohorčič K4b Darja Urbas 

6. Luka Pavlin K4b Darja Urbas 

7. Klara Špendal K4b Darja Urbas 

8. Tim Baumkirher Z4c Janja Florjančič 

9. Katja Grden Z4c Janja Florjančič 

10. Saša Krnc Z4c Janja Florjančič 

11. Saša Lipar Z4c Janja Florjančič 

12. Katja Županc Z4c Janja Florjančič 

13. Manca Bremec Z4a Katja Jovič 

14. Mojca Fink Z4a Katja Jovič 

15. Urška Lapuh K4a Janja Markovič 

16. Kaja Letnar K4a Janja Markovič 

17. Neža Lindič K4a Janja Markovič 

18. Nika Medle K4a Janja Markovič 

19. Ana Sever K4a Janja Markovič 

20. Pia Iskra F4b Ajda Plauštajner 

21. Jana Miketič F4b Ajda Plauštajner 

22. Manuela Kovačič F4a Nataša Sikošek 

23. Jure Slabe Z2d – pti Gloria Šepec 

24. Tea Ajdovnik K4a Janja Markovič 

25. Staša Konda K4a Janja Markovič 

26. Nika Resnik K4a Janja Markovič 

27. Žan Vozelj K4a Janja Markovič 

28. Natalija Abolnar KZ4a Monika Sadar 

29. Maša Praznik KZ4a Monika Sadar 

30. Maja Šuklje KZ4a Monika Sadar 

31. Vita Hren KZ4a Monika Sadar 
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32. Natalija Kutnar KZ4a Monika Sadar 

33. Anamarija Mrak KZ4a Monika Sadar 

34. Klara Mustafić KZ4a Monika Sadar 

35. Ema Pangerc KZ4a Monika Sadar 

36. Eva Bobič Z4b Valentina Madjar Sitar 

37. Nika Potokar Z4b Valentina Madjar Sitar 

38. Tjaša Udovč Z4b Valentina Madjar Sitar 

39. Boštjan Ziherl Z4b Valentina Madjar Sitar 

 

 

3.4 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

Skupina Cilji Poročilo 

Dijaki s 

posebnimi 

potrebami 

Zagotavljanje enakih 

možnosti, upoštevanje razlik 

v telesnem in duševnem 

razvoju, zagotavljanje 

ustreznih pogojev za 

izobraževanje in osebnostni 

razvoj 

Z dijaki s posebnimi potrebami smo delali individualno in v obliki 

skupinskega dela. Dijake smo spodbujali pri njihovem šolskem delu in jim 

pomagali pri integraciji v naše šolsko okolje, šolski sistem in v oddelčno 

skupnost, ki ji pripadajo. Pri tem smo upoštevali njihove individualne 

lastnosti in potrebe. Z individualnim delom smo gradili pozitivno 

samopodobo dijakov. Pridobivali so veščine konstruktivnega reševanja 

problemov, organizacije časa, samostojnega dela in prevzemaje 

odgovornosti za svoje (ne)uspehe.  

Nadarjeni 

dijaki 

Ustvariti pogoje za 

razvijanje intelektualnih, 

čustvenih, socialnih veščin, 

sodelovanje na tekmovanjih, 

prireditvah in natečajih 

Z nadarjenimi dijaki smo izvedli več individualnih razgovorov, na katerih 

smo se pogovarjali o temah po željah in potrebah dijakov. Osredotočili 

smo se predvsem na: 

- doseganje čim boljših učnih rezultatov,  

- nadaljevanje akademske poti, 

- prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve, 

- prepoznavanje znakov stresa in konstruktivne načine reševanja 

problemov. 

Dijaki iz 

drugih 

držav 

Integracija v šolsko okolje, 

pomoč pri učenju 

slovenskega jezika, uspešno 

zaključeno šolanje 

Pri delu z dijaki iz tujih držav smo se osredotočili predvsem na pomoč pri 

učenju slovenskega jezika. Organizirali smo tečaj slovenskega jezika, na 

koncu katerega so opravljali izpit iz slovenščine na nivoju B2. 

Dijake smo spodbujali pri njihovem šolskem delu in jim pomagali pri 

vključevanju v naše šolsko okolje. Pri tem smo upoštevali njihove 

individualne lastnosti in potrebe. Z individualnim delom smo oblikovali 

njihovo (čim bolj) pozitivno samopodobo in skupaj z njimi iskali njihovo 

mesto v oddelčni skupnosti. 

Delo sta na šoli koordinirali svetovalni delavki Polona Kramar in Jožica Hrovat v sodelovanju 

z Mirjam Žnidarčič, svetovalno delavko Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole 

(področje tujcev). Individualno strokovno pomoč za dijake s posebnimi potrebami pa je izvajala 

tudi zunanja sodelavka Irena Zupančič. Pri delu z nadarjenimi dijaki so sodelovali tudi učitelji 

in drugi strokovni delavci v okviru priprav na različna tekmovanja.  

 

3.5 Načrt vpisa za šolsko leto 2021/2022 

 

Za šolsko leto 2021/2022 načrtujemo vpis novincev: v program zdravstvena nega in 

farmacevtski tehnik 3 oddelke prvih letnikov, v program kozmetični in kemijski tehnik 2 
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oddelka, v program bolničar-negovalec 1 oddelek in v program poklicno-tehniškega 

izobraževanja 1 oddelek. 

 

3.6 Dijaška skupnost 

 

Dijaška skupnost SZKŠ se je v šolskem letu 2020/21 vključevala v delovanje Dijaške skupnosti 

ŠCNM (seje DS ŠCNM).  

Predsednica dijaške skupnosti SZKŠ je Klara Ostojić iz Z2b, ki se je aktivno udeleževala sej 

DOS, tudi na temo prilagoditev mature zaradi epidemioloških razmer. Namestnica predsednice 

je Ema Pangerc iz KZ4a, mentorica dijaške skupnosti pa je mag. Nataša Sikošek. 

Predstavniki vseh oddelkov SZKŠ so se srečali na uvodni seji DS SZKŠ 11. 9. 2020, ostala 

srečanja so bila izvedena na daljavo.  

DS SZKŠ je sodelovala na Volitvah predstavnika dijakov v Svet ŠCNM, ki so potekale 1. 10. 

2020 preko MS Teams. Predstavnica DS SZKŠ je bila Klara Ostojić iz Z2b, ki je bila izvoljena 

na mesto predstavnice dijakov v Svetu ŠCNM.  

15. 10. 2020 je potekala predstavitev ponudnikov maturantskih izletov za dijake tretjih letnikov. 

Maturantski izleti se zaradi epidemioloških  razmer niso izvedli.  

Fotografiranje oddelkov zaradi epidemioloških  razmer ni bilo izvedeno.  

Dijaki K4a in Z4c so se odpravili na nagradna izleta, ki so ju kot nagrado usvojili kot prvo in 

drugouvrščeni na medoddelčnem tekmovanju za 3. letnike. K4a so se odpravili v Domžale na 

paintball, od tam v Ljubljano, in pot nadaljevali do Rogle, kjer so šli na Pot med krošnjami. 

Dijaki Z4c pa so se odpravili na Bled.   

Zaradi izredne epidemiološke situacije je bilo delo DS okrnjeno v smeri predajanja informacij 

in primerov dobre prakse nižjim letnikom, predvsem na temo maturantskih plesov. Iz tega 

razloga zaključni oddelki niso mogli izvesti maturantskih plesov. Ravno tako nismo izvedli 

zaključne seje DS ob koncu šolskega leta. Ne glede na situacijo pa je DS aktivno sodelovala pri 

pripravi zaključne prireditve, ki je bila pripravljena v virtualni obliki.  

 
 

 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

V šolskem letu 2020/2021 so bili dijaki razporejeni v 35 oddelkov in 3 skupine, skupaj 38 

razredov. 

- program zdravstvena nega (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 12 oddelkov; 

- program zdravstvena nega (poklicno-tehniško izobraževanje, 2 leti): 2 oddelka;  

- program bolničar-negovalec (srednje poklicno izobraževanje, 3 leta): 3 oddelki; 

- program kemijski tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 8 oddelkov; 

- program farmacevtski tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 8 oddelkov; 

- program kozmetični tehnik (srednje strokovno izobraževanje, 4 leta): 5 oddelkov. 

 

4.1 Praktično usposabljanje dijakov z delom (PUD)  

Praktično usposabljanje pri delodajalcu so opravljali dijaki tretjih in četrtih letnikov programa 

zdravstvene nege, dijaki drugega in tretjega letnika programa bolničar-negovalec ter prvega in 

drugega letnika pti programa zdravstvene nege. Koledar PUD je bil pripravljen v začetku 

šolskega leta, vendar je pri določenih programih prišlo do sprememb zaradi epidemioloških 
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razmer. Dijaki programa zdravstvene nege so opravili 152 ur usposabljanja pri delodajalcu, 

dijaki programa bolničar-negovalec v drugem letniku 338 in v tretjem 574 ur, dijaki pti, pa 152 

ur v drugem letniku in 76 ur v prvem letniku. Dijaki v programu kemijski tehnik so opravljali 

PUD v četrtem letniku v obsegu 152 ur. Dijakinje v programu kozmetični tehnik so opravljale 

PUD  tretjem in četrtem letniku po 152 ur. Dijaki v programu farmacevtski tehnik pa so 

opravljali PUD v in sicer tretjem letniku 76 ur, v četrtem pa 114 ur. 

Dijaki, ki zaradi epidemioloških razmer niso mogli opraviti PUD-a v celoti, so manjkajoče ure 

nadomestili z delom na daljavo in s pripravo seminarske naloge. 

 

Koledar PUD 

Odd. Program Začetek          Konec Opombe 

(COVID-19) 

Z4a zdravstvena nega 30. 9. 2020 3. 11. 2020 izvedeno 

Z4b zdravstvena nega 1. 2. 2021 5. 3. 2021 izvedeno 

Z4c zdravstvena nega 2. 9. 2020 29. 9. 2020 izvedeno 

Z3a zdravstvena nega 29. 3. 2021 26. 4. 2021 izvedeno 

Z3b zdravstvena nega 3. 5. 2021 28. 5. 2021 izvedeno 

Z3c zdravstvena nega 1. 3. 2021 26. 3. 2021 izvedeno 

Z1d – pti zdravstvena nega pti 7. 6. 2021 18. 6. 2021 izvedeno 

Z2d – pti zdravstvena nega pti 11. 1. 2021 5. 2. 2021 izvedeno 

B2a bolničar negovalec 17. 5. 2021 18. 6. 2021 izvedeno 

B3a bolničar negovalec 7. 9. 2020 

9. 11. 2020 

1. 4. 2020 

30. 10. 2020 

13. 11. 2020 

20. 5. 2021 

 

izvedeno 

F4a farmacevtski tehnik 1. 12. 2021 21. 12. 2021 izvedeno 

F4b farmacevtski tehnik 1. 3. 2021 19. 3. 2021 izvedeno 

F3a farmacevtski tehnik 12. 4. 2021 23. 4. 2021 izvedeno 

F3b farmacevtski tehnik 3. 5. 2021 14. 5. 2021 izvedeno 

KZ3a kozmetični tehnik 24. 5. 2021 18. 6. 2021 izvedeno 

KZ4a kozmetični tehnik 1. 3. 2021 26. 3. 2021 izvedeno 

K4a kemijski tehnik 1. 2. 2021 26. 2. 2021 izvedeno 

K4b kemijski tehnik 4. 1. 2021 29. 1. 2021 izvedeno 

 

4.2 Interesne in preventivne dejavnosti  

Vse interesne in preventivne dejavnosti so bile v šolskem letu 2020/2021 zaradi epidemije 

COVID-19 okrnjene.  

 

Oddelek  Aktivnost    Poročilo 

1. letnik 

BN 

 Športni dan –  

Orientacija 

   
Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

1. letnik 

KT 

 Pivovarna 

Union, 

Inštitut Jožef 

Štefan in 

Tehniški 

muzej Bistra  

   

Dijaki so 9. 6. 2021 obiskali Tehniški muzej Bistra, kjer so si 

ogledali stalne zbirke in demonstracije poskusov Nikole Tesle ter 

sodelovali na delavnicah. Zaradi epidemije COVID-19 pa ni bilo 

možno izvesti obiska v pivovarni in na Inštitutu Jožef Štefan. 
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Oddelek  Aktivnost    Poročilo 

1. letnik 

KT 

 Reciklaža in 

izdelava 

modelov iz 

odpadnega 

materiala 

   

Dejavnost zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

1. in 2. 

letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

ter 2. 

letnik 

BN 

 

Ogled filma 

   

1. aprila 2021 so si dijaki namesto predvidene filmske predstave na 

daljavo preko MS Teams ogledali posnetek gledališke mladinske 

predstave Vihar v glavi. 

1. letnik 

PTI, 2. 

letnik 

BN 

 Arboretum 

Volčji Potok 

in Zdravilni 

Gaj Tunjice 

   28. 9. 2021 so si dijaki ogledali energetske točke v Naravnem 

zdravilnem gaju Tunjice, naučili so se tudi tehnik sproščanja. V 

Arboretumu Volčji Potok so si ogledali zdravilne rastline in drevesa, 

ki se lahko uporabljajo v zdravilne namene. 

1. letnik 

ZN 

 
Sejem Narava 

zdravje, 

Muzej 

krščanstva na 

Slovenskem 

   Ekskurzija  zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. Namesto 

sejma so si dijaki v mesecu juniju ogledali Center Iris, Center za 

izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 

slabovidne. 

 

 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

in BN 

ter 2. 

letnik 

BN 

 

Dolenjski 

muzej - 

Arheološka 

podoba 

Dolenjske 

   
Dijaki 1. letnika so v septembru 2020 v okviru kulturnih dejavnosti 

spoznavanje kulturnih in zgodovinskih znamenitosti v šolskem 

okolju v povezavi z Dolenjskim muzejem in njihovimi kustosi 

spoznavali zgodovino Novega mesta in Dolenjski muzej s pomočjo 

aplikacije na mobilnih telefonih in na terenu - Marofu. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

 

Delavnice o 

učenju 

   
Junija smo izvedli delavnice, v katerih so dijaki razvijali svojo  

motivacijo za učenje ter spoznavali nove in utrjevali stare metode   

ter tehnike uspešnega učenja. 

1. letnik 

ZN, FT, 

KZ, BN 

in 3. 

letnik 

BN 

 

Preventiva 

   

Dijaki so izvedli preventivne delavnice v sklopu sistematskega 

pregleda v ZD Novo mesto in preko pogovorov z Miho Ruparčičem. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

 

Zimski 

športni dan 

   
Izvedbo zimskega športnega dne smo prilagodili izrednim razmeram 

COVID-19. Dijaki so se v svojem kraju povzpeli na bližnji hrib ali 

pa opravili daljši pohod. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

 

Atletski 

peteroboj 

   

Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

 

Preizkus 

plavanja 

   

Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

PTI 

 Rastem s 

knjigo in 

ogled 

frančiškanske 

   Dejavnost smo izvedli v marcu 2021. Dijaki 1. letnikov vseh 

programov so s pomočjo posnetka Knjižnice Mirana Jarca spoznali 

delo knjižnice ter se seznanili z nekaterimi mladinskimi besedili. V 

okviru projekta so vsi prejeli knjigo Igorja Karlovška Preživetje. 
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Oddelek  Aktivnost    Poročilo 

knjižnice 

Kapitelj. 

Knjižnic Novega mesta pa zaradi epidemioloških razmer dijaki niso 

obiskali. 

1. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

 Premagovanje 

in spopadanje 

s čustvenimi 

in socialnimi 

stiskami 

   

Izvedene so bile delavnice z namenom, da dijaki prepoznajo 

občutke, ki jih doživljajo. Dijaki so bili seznanjeni tudi s tehnikami 

za premagovanje in obvladovanje čustvenih in socialnih stisk. 

2. letnik 

BN 

 Bowling in 

pohod 

   
Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

2. letnik 

BN 

 Orientacijski 

pohod 

   
Orientacijski pohod zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden. 

2. letnik 

FT, KT, 

KZ, BN 

in 3. 

letnik 

KZ, ZN 

 

Igre z žogo 

   

Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden.. 

2. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

in BN 

 

Pohod na 

Mirno goro 

   

Športni dan zaradi epidemije COVID-19 ni bil izveden.. 

2. letnik 

KT 

 Bolnica 

Franja, 

Antonijev rov 

in topilnica 

Hg 

   

Dijaki  so si 9. 6. 2021 ogledali rudnik in topilnico Hg v Idriji ter 

Bolnico Franjo. 

2. letnik 

KT 

 CŠOD Ajda – 

Tematski 

dnevi prve 

pomoči 

   

Projektni dnevi zaradi epidemije COVID-19 niso bili izpeljani. 

2. letnik 

KT 

 
2. letnik KT 

   Posamezni dijaki so sodelovali pri teoretičnem delu e-

informativnega dneva. 

2. letnik 

KZ 

 Kozmetika 

Afrodita in 

Muzej na 

prostem 

Rogatec 

   

Dejavnost zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

2. letnik 

KZ 

 
Zeliščarska 

delavnica 

   Dijakinje KZ2a so se 2. 11. 2020 udeležile zeliščarske delavnice na 

Jugorju. Spoznale so način pridobivanja hidrolata iz sladkega pelina, 

ogledale so si zeliščarski vrt ter izdelovale zdrave namaze. 

2. letnik 

KZ 

 Zdravstvena 

vzgoja 

   
Dejavnost zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

2. letnik 

ZN 

 Bolnica 

Franja, 

Antonijev rov 

in topilnica 

Hg 

   

Dijaki so si v septembru ogledali Bolnico Franjo in organizacijo 

zdravstva med 2. svetovno vojno ter se seznanili z uporabo živega 

srebra v medicini. 

2. letnik 

– PTI 

 Predavanja 

(ekologija) 

   Dejavnosti smo prilagodili in so jo dijaki izvedli od doma po 

navodilih iz šole. 

2. letnik 

ZN, KZ 

in BN 

 
Orientacijski 

pohod 

   
Zaradi epidemije COVID-19 je bila vsebina športnega dneva 

prilagojena. 
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2. letnik 

FT 

 Predavanja 

(strokovno 

področje) 

   
Dejavnosti smo prilagodili in so jo dijaki izvedli od doma po 

navodilih iz šole. 

2. letnik 

ZN, KZ 

in BN 

 

Kajak Krka 

   
Zaradi epidemije COVID-19 je bila vsebina športnega dneva 

prilagojena 

2., 3. in 

4. letnik 

ZN in 

KZ, 3. in 

4. letnik 

KT, FT 

 

Dolenjski 

muzej – 

Novomeška 

pomlad 

   Dijaki 2. in 3. letnika so si od oktobra 2020 do maja 2021 v okviru 

kulturnih dejavnosti v Dolenjskem muzeju ogledali razstavi Mladi, 

neznani, avantgardni ter Let novomeške pomladi, opravili pa so tudi 

tematski sprehod po prizoriščih novomeške pomladi ter tako 

obeležili 100-letnico tega dogodka. Izvedba dejavnosti se je vseskozi 

prilagajala epidemiološkim razmeram, za dijake 4. letnikov pa se ni 

izvedla. 

2. letnik 

ZN, KZ 

 CŠOD Ajda – 

Tematski 

dnevi prve 

pomoči 

   

Projektni dnevi zaradi epidemije COVID-19 niso bili izvedeni.. 

3. in 4. 

letnik 

KT 

 Fakulteta za 

polimere 

Slovenj 

Gradec, 

Steklarna 

Hrastnik, 

Rudnik 

Velenje, 

Tehnološki 

park 

   

Projektni dnevi zaradi epidemije COVID-19 niso bili izvedeni. 

3. in 4. 

letnik 

KZ 

 
Strokovna  

ekskurzija 

    Dijaki 4. letnikov so si 9. oktobra 2020 ogledali Zeliščni raj 

slovenske Istre. Za dijake 3. letnikov dejavnost zaradi epidemije 

COVID-19 ni bila izvedena. 

3. letnik 

KZ 

 
Panter Gym 

   
Zaradi epidemije COVID-19 športni dan ni bil izveden. 

3. letnik 

KT, FT, 

KZ 

 
Pohod na 

Trdinov vrh 

   
Za oddelka F3b in K3a smo izvedli pohod po Novemu mestu. Za 

ostale letnike je športni dan zaradi epidemije COVID-19 odpadel. 

3. letnik 

KZ 

 Šmarješke 

Toplice – 

velnes 

   

Dejavnost zardi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

3. letnik 

ZN 

 Ogled 

bolnišnice v 

tujini – 

Avstrija, 

ogled 

znamenitosti 

avstrijske 

Koroške 

   

Zaradi epidemije COVID-19 strokovne ekskurzije v letošnjem 

šolskem letu nismo izvedli. 

3. letnik 

ZN 

 Gorjanci – 

preživetje v 

naravi 

   

Zaradi epidemije COVID-19 dejavnost ni bila izvedena. 

3. letnik 

ZN 

 Sejem Narava 

– zdravje 

   
Zaradi epidemije COVID-19 dejavnost ni bila izvedena. 

3. letnik 

ZN, KT, 

 Filmska 

predstava 

Posledice 

   
Dejavnost je bila realizirana z novoletnim koncertom. Dijaki so si 

zaradi epidemioloških razmer ogledali film po lastnem izboru. 
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FT, KZ, 

BN 

3. letnik 

ZN, KT 

 Informativni 

dan 

   
Dijaki so se udeležili e- informativnih dni. 

3. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

BN 

 

Igre z žogo 

   

Zaradi epidemije COVID-19 je bila vsebina športnega dneva 

prilagojena. 

4. letnik 

KZ in 2. 

letnik 

PTI 

 
Spominska 

rekreativna 

turistična pot 

   

Zaradi epidemije COVID-19 športni dan ni bil izveden. 

4. letnik 

ZN 

 
TPO in 

imobilizacija 

   V mesecu maju so se dijaki udeležili projektnega dneva s 

predstavitvijo medicinske pomoči v izrednih razmerah v vojašnici 

Franca Uršiča Novo mesto. 

4. letnik 

KT, FT 

 Strokovna 

ekskurzija v 

Salzburg in 

München 

   

Strokovna ekskurzija zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

4. letnik 

ZN in 2. 

letnik 

PTI 

 
Strokovna 

ekskurzija v 

Rim 

   
Strokovna ekskurzija zaradi epidemije COVID-19 ni bila izvedena. 

Dijaki so si ogledali predstavitev medicinske pomoči v izrednih 

razmerah v vojašnici Franca Uršiča Novo mesto. 

4. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

in  

1. letnik 

PTI 

 

Pohod – Baza 

20 

   

Zaradi epidemije COVID-19 športni dan ni bil izveden. 

4. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

in 1. 

letnik 

PTI 

 

Funkcionalna 

vadba 

   

Zaradi epidemije COVID-19 športni dan ni bil izveden. 

4. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ 

 
Informativni 

dan 

   

Dijaki so se udeležili e-informativnih dni. 

4. letnik 

ZN, KT, 

FT, KZ, 

1. letnik 

PTI 

 

Ogled filma 

Medtem ko 

vas ni bilo 

   

Dejavnost je bila realizirana z novoletnim koncertom. Dijaki so si 

zaradi epidemioloških razmer ogledali film po lastnem izboru. 

vsi 

oddelki 

 

Prireditev ob 

kulturnem 

prazniku 

   5. 2. 2021 smo obeležili slovenski kulturni praznik s poudarkom na 

poznavanju državnih simbolov in kulturnih mejnikov. Dijaki so 

predstavili svoje kulturno udejstvovanje (delovanje v lokalnih 

društvih, branje, prikazovanje svojih umetniški stvaritev). Sledil je 

ogled opere Seviljski brivec. 

vsi 

oddelki 

 

Zaključna 

prireditev 

   21. 5. 2021 smo se na šoli z zaključno prireditvijo in s predajo ključa 

poslovili od dijakov zaključnih letnikov. Maturanti so se predstavili 

z zanimivimi filmi in se tako dokončno poslovili od šolskih klopi. 

Podelili smo priznanja uspešnim dijakom, izbrali naj dijaka in 

predali ključ šole najboljšemu oddelku 3. letnikov. Ogled zaključne 

prireditve je možen na spletni strani 

https://www.youtube.com/watch?v=MLZFxFFB0vg&t=2230s. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLZFxFFB0vg&t=2230s
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vsi 

oddelki 

 

Novoletni 

koncert 

   Na 5. samostojnem novoletnem dijaškem koncertu je nastopilo 13 

posameznikov, skupin in plesalcev oz. plesnih skupin, ki so svoje 

točke zaradi epidemije COVID-19 in šolanja na daljavo posneli v 

domačem okolju ter jih posredovali prof. G. Matešiču, ki jih je 

združil s posnetki napovedovalcev po scenariju prof. J. Florjančič. 

Koncert so si na zadnji dan pouka v iztekajočem se letu ogledali vsi 

dijaki in učitelji preko povezave MS Teams. Ogled posnetka 

koncerta je možen na spletni strani 

https://www.youtube.com/watch?v=KcLEZ3S21kU. 

 

4.3 Izpiti ob koncu izobraževanja  

Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja končajo triletno izobraževanje z zaključnim izpitom 

in s tem pridobijo naziv bolničar/bolničarka-negovalec/negovalka. Dijaki srednjega 

strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja zaključijo izobraževanje s poklicno maturo. 

Z opravljeno poklicno maturo dijaki pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, z opravljenim 

zaključnim izpitom pa srednjo poklicno izobrazbo. Dijaki so se na zaključne izpite in poklicno 

maturo pripravljali skozi celotno izobraževanje, intenzivneje pa v zaključnem letniku. 

 

Predmeti poklicne mature:  

Program Zdravstvena nega  Kemijski tehnik  Farmacevtski tehnik Kozmetični tehnik  

1. predmet slovenščina 

2. predmet zdravstvena nega  kemija  farmacija  kozmetika  

3. predmet matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina) 

4. predmet storitev in zagovor izdelek oz. storitev 

in zagovor 

izdelek in zagovor storitev in zagovor 

 

Predmeti zaključnega izpita: 

1. predmet slovenščina  

2. predmet storitev in zagovor 

 

4.3.1 Zaključni izpit – spomladanski izpitni rok 2021 

V šolskem letu 2020/2021 je zaključni izpit v spomladanskem roku uspešno opravilo vseh 21 

dijakov 3. letnika programa bolničar-negovalec. Dve dijakinji, Adrijana Hočevar in Pia 

Miklavž,  sta dosegli vse točke in sta izpit opravili z odliko. 

Od 21 dijakov, ki so uspešno opravili zaključni izpit, jih 16 nadaljuje izobraževanje v poklicno-

tehniškem programu zdravstvena nega na naši šoli.  

Zaradi epidemije COVID-19 so bile potrebne prilagoditve izvedbe izpita iz storitve z 

zagovorom. Jesenskega roka zaključnega izpita nismo izvajali.  

 

4.3.2 Poklicna matura (PM) – spomladanski izpitni rok 2021 

Izobraževalni program Opravljali PM Opravili % 

Zdravstvena nega 77 72 93,5 

Zdravstvena nega – pti 28 24 85,7 

https://www.youtube.com/watch?v=KcLEZ3S21kU
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Kemijski tehnik  59 59 100 

Farmacevtski tehnik  56 55 98,2 

Kozmetični tehnik  30 26 86,7 

Skupaj 250 236 94,4 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo med šolskim letom izvajali redne priprave na poklicno maturo. 

Priprave so se izvajale tudi v času pouka na daljavo.  

Prijavljeni na poklicno maturo: 256 kandidatov  

 Odjave od PM: 6  

 PM opravljalo: 250 kandidatov 

 Uspešni: 236 (94,4 %); državno povprečje je 92,57 % (samo dijaki: 93,98 %) 

 Neuspešni (negativni, neudeležba):  14 (5,6 %) 

 Pogojno pozitivni: 8 (3,2 %) 

 100-odstotno uspešni oddelki:  3 (K4a, K4b, F4a) 

 Zlati in diamantni maturanti: 31 kandidatov (12,4 %), od tega 18 kandidatov z 22 

točkami (zlati) in 13 kandidatov s 23 točkami (diamantni) 

 Odlični maturanti (19–21 točk): 48 (19,2 %) 

 Zlati, diamantni in odlični maturanti skupaj: 79 (31,6 %) 

 Certifikat iz znanja angleščine (evropska raven B1): 97/112 (86,6 %) 

 

Zlati maturanti z doseženimi 22 točkami 

Ime in priimek Oddelek 

Manuela Kovačič  F4a 

Naja Šiška  F4a 

Maruša Černelič  F4b 

Ula Otoničar  F4b 

Staša Konda  K4a 

Nika Resnik  K4a 

Matej Rukše  K4a 

Luka Pavlin  K4b 

Špela Špringer  K4b 

Ema Pangerc  KZ4a 

Mojca Fink  Z4a 

Eva Bobič  Z4b 

Zala Novak  Z4b 

Tjaša Udovč  Z4b 

               Boštjan Ziherl  Z4b 

Katja Grden  Z4c 

Saša Krnc  Z4c 

Saša Lipar  Z4c 

 

Diamantni maturanti z doseženimi 23 točkami (vse možne točke) 

Ime in priimek Oddelek 
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Jana Miketič  F4b 

Tea Ajdovnik  K4a 

Urška Lapuh  K4a 

Neža Lindič  K4a 

Ana Sever  K4a 

Hana Gliha  K4b 

Alja Hrovat  K4b 

Nina Miklič  K4b 

Tina Mohorčič  K4b 

Klara Špendal  K4b 

Ana Vintar  Z4a 

Nika Potokar  Z4b 

Katja Županc  Z4c 

 

Dijaki, ki so pri posameznem predmetu dosegli vse točke, so: 

 
Predmet Dijaki 

Matematika Alja Hrovat (K4b) 

Angleščina Rebeka Glavan (KZ4a), Eva Bobič (Z4b), Katja Županc (Z4c) 

Storitev in zagovor 

(program ZN) 

Mojca Fink (Z4a), Eva Bobič (Z4b), Nika Potokar (Z4b), Tjaša Udovč (Z4b), Saša 

Krnc (Z4c), Kaja Pavlič (Z4c), Katja Županc (Z4c) 

Izdelek in zagovor 

(program FT) 

Ana Žnideršič (F4a), Jana Miketič (F4b), Tina Sebanc (F4b) 

Izdelek oz. storitev in  

zagovor (program FT) 

Staša Konda (K4a), Alja Hrovat (K4b)  

Kemija Alja Hrovat (K4b) 

Zaradi epidemije COVID-19 so bile potrebne prilagoditve izvedbe izpita iz 4. predmeta ZN na 

PM.  

4.3.3 Dodatni maturitetni predmet 

Od 47 prijavljenih dijakov k maturitetnemu predmetu jih je 46 opravljalo dodatni maturitetni 

predmet, in sicer iz angleščine (8 dijakov), matematike (5 dijakov), zgodovine (1 dijakinja), 

biologije (12 dijakov), kemije (17 dijakov), psihologije (1 dijakinja), fizike (1 dijakinja) ter 

biotehnologije (2 dijaka). Dodatni maturitetni predmet so opravljali na Srednji elektro šoli in 

tehniški gimnaziji na Šolskem centru Novo mesto in na Kmetijski šoli Grm in biotehniški 

gimnaziji. Uspešnih je bilo 37 (80,4 %) dijakov, kar je primerljivo z lanskim državnim 

povprečjem (79 %) ter za 5,35 % slabše od letošnjega državnega povprečja (85,75 %). Dijakom 

smo omogočili organizirane priprave na dodatni maturitetni predmet. 

 

5 PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE 

5.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole in samoizobraževanje 

Predavanja za učiteljski zbor so bila v letošnjem šolskem leti zaradi epidemije COVID-19 

okrnjena. Za celoten učiteljski zbor je bilo izvedeno strokovno predavanje zunanjih 

predavateljev o cepljenju proti COVID-19. Predavanje je vodila Tatjana Remec, dr. med., 

specialistka infektologije, dolgoletna sodelavka na infekcijskem oddelku 

Splošne bolnišnice Novo mesto. 
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Zaradi epidemije COVID-19 v letošnjem letu ni bila izvedena strokovna ekskurzija učiteljskega 

zbora.  

Učitelji so se redno samoizobraževali na področjih, kjer so želeli izpopolniti svoje znanje  

strokovnega področja in osebne rasti. Samoizobraževanje je obsegalo branje strokovnih knjig, 

učbenikov, revij, prebiranje spletnih strani z ustrezno vsebino, študij različnih programskih 

paketov in ostalih novosti s področja IKT.  

5.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Učitelji in ostali strokovni delavci so se izobraževali na naslednjih strokovnih izobraževanjih 

zunaj šole:  

Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

Ajda Plauštajner  

Razvijanje 

digitalne 

zmožnosti pri 

pouku nemščine 

UL, FF 26. 9. 2020 

Zelo poučen seminar za učitelje tujih jezikov 

– predlagani konkretni primeri uporabe 

spletnih strani pri pouku na daljavo. 

Ajda Plauštajner 
Komunikacija s 

starši 

Državni izpitni 

center 
17. 4. 2021 

Izobraževanje je bilo zelo poučno, 

podkrepljeno s primeri, veliko dela v trojicah 

z izmenjavami izkušenj in analizo primerov 

v skupini. Naučili smo se analizirati pristop 

staršev k problemu in kako najbolje reagirati 

glede na njihov pristop.  

Andreja Kmet 

Posvet 

predsednikov in 

tajnikov ŠMK 

za poklicno 

maturo 

RIC 17. 3. 2021 

Na e-posvetu predsednikov in tajnikov ŠMK 

za poklicno maturo smo dobili navodila za 

izvedbo poklicne mature 2021 z 

obrazložitvijo prilagoditev glede izvedbe, 

zaradi posledic epidemije COVID-19. 

Predstavljeni so bili rezultati poklicne mature 

2020 in smernice za izvajanje PM v 

prihodnje. 

Metka Ban 

Posvet s 

predsedniki in 

tajniki šolskih 

komisij za 

zaključni izpit 

2021 

CPI 30. 3. 2021 

Na e-posvetu predsednikov in tajnikov ŠK za 

ZI smo prejeli navodila za izvedbo ZI 2021. 

Seznanjeni smo bili s prilagoditvami 

(epidemija COVID-19) pri predmetu storitev 

in zagovor. Predstavljeni so bili rezultati ZI 

2020 ter smernice za izvedbo ZI v prihodnje. 

Ema Novinec, 

Janja Markovič, 

Mateja Vidmar 

Mandal, Melita 

Miklavčič 

Priprava enotnih 

pisnih pol iz 

kemije na 

poklicni maturi 

CPI 18. 8. 2021 

Na izobraževanju so učitelji posameznih 

kemijskih šol in svetovalka s CPI predstavili 

izkušnje in novosti pri sestavljanju 

maturitetnih pol za izpit iz kemije na poklicni 

maturi. Spoznali smo tudi projekte, v katerih 

sodelujejo kemijske šole, del izobraževanja 

pa je bil namenjen rekreativni vadbi, 

primerni za vzdrževanje zdravja učiteljev 

kemikov. Na izobraževanju sem Mateja 

Vidmar Mandal nastopila tudi kot 

predavateljica s predavanji Primerjava izpita 

iz kemije na poklicni maturi za kemijske 

tehnike z izpitom iz kemije na splošni maturi 

in Izvedba priprav za opravljanje izpita iz 

kemije na splošni maturi za farmacevtske 

tehnike. 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

Janja Markovič 

Varno delo z 

nevarnimi 

kemikalijami 

MOST DO 

ZNANJA, 

 d. o. o. 

 

Na izobraževanju sta predavatelja predstavila 

označevanje, skladiščenje in ravnanje z 

nevarnimi kemikalijami. 

Gloria Šepec, 

Sabina Špoljar 

Podaljšanje 

licence za 

predavatelje PP 

in NMP 

RKS 5. 12. 2020 

Izobraževanje poteka na tri leta, z namenom 

pridobiti nova znanja z vidika NMP ter 

podaljšanja licence za predavatelje PP in 

NMP. 

Gloria Šepec, 

Blažena Berus, 

Uroš Frankovič, 

Natalija Zver 

Zupančič 

Ali imamo 

zdravstveni 

delavci dovolj 

informacij o 

cepivu proti 

COVID-19? 

Zbornica -

Zveza 
4. 2. 2021 

Izobraževanje je bilo namenjeno predstavitvi 

cepiv proti COVID-19, vrstami ter razvojem 

cepiv. 

Marinka 

Cerovšek 

Regijsko 

srečanje vodij 

timov zdravih 

šol 

NIJZ 24. 2. 2021 

Tema seminarja je bila podpora mladim v 

času šolanja na daljavo. Predstavljene so bile 

tehnike, ki so lahko učiteljem in profesorjem 

v pomoč pri krepitvi  veščin, ki jih 

mladostniki v tem obdobju posebej 

potrebujejo (pozitivna življenjska 

naravnanost, medsebojno sodelovanje, 

spoprijemanje s stresom). Predstavljenih je 

bilo tudi nekaj primerov dobrih praks, ki so 

jih izvajali na posameznih šolah. 

Marjanca 

Velkavrh 

Uporaba orodij 

za izobraževanje 

na daljavo 

CPI 22. 1. 2021 

Seminar je potekal na daljavo v osmih 

delavnicah. Udeleženci seminarja smo 

izdelali video vodič, kratek učni film in 

izvedli testno predavanje na Youtube. 

Marjanca 

Velkavrh,  

Petra Krulc,  

Darja Urbas, 

Katja Jović, 

Valentina Madjar 

Sitar 

30 dni za 30 

vzgojnih 

nasvetov 

Damjana  Šmid 1. 3. 2021 

Spletni seminar je potekal 16 ur. Vsebine: 

avtoriteta, animacija, razvijanje, učinkovita 

komunikacija z otroki in mladostniki, 

vrednote, reševanje problemov in podobne 

teme. 

Petra Krulc 
Učitelj učitelju 

učitelj 
UL, PF 15. 4. 2021 

Na seminarju smo se seznanili s praktičnimi 

primeri izobraževanja na daljavo. Učitelji 

smo si izmenjali svoje izkušnje in pridobili 

mnogo novih idej za poučevanje na daljavo. 

Marjanca 

Velkavrh,  

Petra Krulc,  

Darja Urbas, 

Katja Jović, 

Valentina Madjar 

Sitar 

Jaz 

vzgojitelj/ica, 

jaz učitelj/ica – 

avtoriteta 

Damjana Šmid 1. 4. 2021 

Seminar je potekal 16 ur. Vsebina predavanj 

je bila profesionalni razvoj učitelja, 

avtoriteta, kako jo vzpostavimo, vzdržujemo; 

osebnostne lastnosti učitelja, ustvarjalnost in 

podobne teme. 

Maša Zajc 

Bioidiverziteta 

kot osnova 

delovanja 

ekosistemov 

Zavod RS za 

šolstvo 
24. 4. 2021 

Seminar je bil izveden v dveh delih, in sicer 

februarja (izvedba pouka na daljavo na temo 

mokrišč ali pa evolucije) ter aprila 

(predavanje). Spoznali smo biodiverziteto na 

splošno in kako nastane, medvrstna razmerja 

v povezavi z biodiverziteto, pomen 

opraševalcev ter druge teme. 

Mateja Kržičnik 
Napredna orodja 

za pripravo 
CPI 23. 9. 2020 

Učili smo se snemanja, montaže, objave 

učnih video posnetkov, izvajanja 

kombiniranega pouka z video konferenčnimi 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

izobraževalnih 

videov 

orodji, uporabo spletne učilnice in 

preverjanje znanja, spoznali smo avdio, 

video in foto standarde kot temelje za 

pripravo izobraževalnih gradiv. 

Mateja Kržičnik 

Uporaba orodij 

za izobraževanje 

na daljavo 

CPI 22. 1. 2021 

Spoznali smo izdelavo video vodičev, prosto 

dostopno programsko opremo, možnosti in 

izdelavo video vodiča, predavanje v živo na 

YouTube, primerjavo orodij za učenje na 

daljavo, izdelavo kratkega učnega filma, 

uporabo grafične tablice, tabličnega 

računalnika pri delu na daljavo, uporaba 

fotoaparata pri delu na daljavo, postavitev 

Moodle na lokalni strežnik. 

Mateja Kržičnik, 

Jernej Progar 

Podoba 

izvajalcev 

zdravstvene in 

babiške nege ter 

oskrbe v 

sodobnem času 

Zbornica - 

Zveza 
 

Obnovili smo znanje o tem, kako mora biti 

zdravstveni delavec urejen in kako urejenega 

zdravstvenega delavca vidijo pacienti. 

Blažena Berus 

Jernej Progar 

Natalija Zver 

Zupančič 

Zakonodaja s 

področja 

zdravstva in 

poklicna etika – 

MODUL 

LICENCA 

  

Seznanili so se z novostmi na področju 

zakonodaje ter komunicirali o poklicni 

etiki, praktičnih primerih v klinični praksi ter 

primerih povezanih s COVID-19 

situacijo. 

Blažena Berus 

Nosečnost, 

porod in 

poporodno 

obdobje v času 

epidemije 

COVID- 19 

  

Predavateljice so predstavile protokol in 

obravnavo sprejema nosečnice v 

porodno sobo ob okužbi s COVID-19. 

Blažena Berus 

Kaj imajo 

skupnega slab 

spanec, 

epigenetika in 

sladkorna 

bolezen? 

  

Predavateljice so predstavile vpliv različnih 

dejavnikov na glikemijo TER1 vpliv 

sladkorne bolezni na cirkadialni ritem in 

spanje. 

Mojca Fišter 

Sekvenciranje 

nukleinskih 

kislin in pomen 

pridobljenih 

podatkov za 

temeljne in 

aplikativne 

biološke vsebine 

UL, 

Biotehniška 

fakulteta 

 

Seminar je potekal v dveh delih. Teme in 

predavatelji so bili: prof. dr. Marjanca Starčič 

Erjavec: Sekvenciranje nukleinskih kislin – 

teoretične osnove metodologije in 

bioinformatska analiza, doc. dr. Martina 

Turk: Sekvenciranje nukleinskih kislin – 

analiza genomov na ravni posameznih 

organizmov in vpliv izsledkov na vedenje o 

evoluciji in boleznih pri človeku, doc. dr. 

Jerneja Ambrožič Avguštin: Sekvenciranje 

nukleinskih kislin – analiza metagenomske 

DNA in vpliv izsledkov na razumevanje 

sestave mikrobiomov, evolucije in ekologije 

(mikroorganizmov). Vse teme so bile 

zanimive in jih bom lahko uporabila pri 

pouku. 

Mojca Simončič 
Spletna 

izobraževanja 

DMŠ Ljubljana 

in Maribor 
20. 3. 2021 

Predstavljene so bile novosti s področja 

oživljanja in oskrbe ran. 
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Udeleženec Izobraževanje 
Izvajalec 

izobraževanja 
Datum Poročilo 

Polona Kramar 

Kognitivno-

vedenjska 

terapija 

Društvo za 

kognitivno-

vedenjsko 

terapijo 

11. 9. 2020 

Na izobraževanju so bile predstavljene 

konkretne tehnike, ki jih posameznik lahko 

uporabi za spopadanje z anksioznostjo in 

depresijo. 

Sabina Špoljar 
Tečaj masaže z 

vročimi kamni 
Vital masaže 20. 3. 2021 

Za potrebe predmeta kozmetične nege telesa 

sem opravila izobraževanje masaže z vročimi 

kamni, kjer smo spoznali osnovne tehnike 

masaže. 

Sara Muška Žlak 

Kako ohraniti 

sebe v 

komunikacijskih 

zagatah 

Zbornica -

Zveza  
22. 3. 2021 

Na predavanju smo spoznali in se naučili 

ustreznih asertivnih tehnik v komunikaciji, ki 

nam pridejo prav pri težavni komunikaciji. 

Sara Muška Žlak 

Kako se 

samoorganizirati 

v teh časih 

Zbornica -  

Zveza 
7. 4. 2021 

Namen spletnega dogodka je bil omogočiti 

udeležencem premislek o dosedanjih 

izkušnjah o svoji izrabi časa in jih spodbuditi 

k še večji učinkovitosti. 

Sara Muška Žlak 

Oskrba starejših 

–  sedanjost in 

vizija 

prihodnosti 

DMSBTZ 

Gorenjske 
15. 4. 2021 

Statistično smo pregledali, koliko je starejše 

populacije v Sloveniji, njihove potrebe, etični 

vidik oskrbe starostnikov, ter preventivne 

ukrepe za preprečevanje padcev. 

Sara Muška Žlak 

Preprečevanje 

nasilne 

komunikacije 

nad 

zdravstvenimi 

delavci 

Zbornica - 

Zveza 
20. 4. 2021 

Predstavili so nam organizacijske, 

psihosocialne in pravne vidike nasilja na 

delovnem mestu. Spoznali smo tudi načela 

komunikacije z agresivnim in arogantnim 

pacientom ali svojcem preko analiz primerov 

iz prakse. 

Sara Muška Žlak 
Kako zgraditi 

dober tim 

Zbornica - 

Zveza 
6. 5. 2021 

Predstavili so nam oblikovanje timov v 

zdravstvenem sistemu na Irskem ter 

oblikovanje in razvoj odličnega tima v naših 

pogojih dela v zdravstvu. 

Sara Muška Žlak 

13. kongres 

zdravstvene in 

babiške nege 

Slovenije 

Zbornica - 

Zveza 
12. 5. 2021 

Spoznali smo primere praks tujih 

predavateljev. Slovenski predavatelji pa so 

predstavili zdravstveni sistem, v katerem se 

trenutno nahajamo. Govorili smo tudi o 

uporabi napredne tehnologije in umetne 

inteligence. Predstavili pa so tudi dobro 

prakso telezdravstva. 

Sara Muška Žlak, 

Blažena Berus, 

Uroš Frankovič 

Smernice za 

oživljanje 2021 

evropskega 

reanimacijskega 

sveta 

Društvo 

MSBZT Celje 
 

Pregledali smo povzetek glavnih sprememb 

smernic iz leta 2015. Obnovili in dopolnili 

smo znanje o temeljnih postopkih oživljanja 

odraslih in avtomatski zunanji defibrilaciji. 

Prav tako smo obnovili in dopolnili znanje o 

oživljanju otrok. 

Svjetlana 

Ćirković 

Izzivi 

sodobnega 

poučevanja 

matematike – 

Tapkanje EFT 

Ul, Fakulteta za 

matematiko in 

fiziko 

15. 5. 2021 

Na seminarju sem spoznala tehniko tapkanja, 

ki je zelo preprosta metoda, s katero lahko 

učitelji in dijaki izboljšajo zbranost in omilijo 

vpliv izgorelosti. 

Jernej Progar 

Kakovost in 

varnost v 

zdravstvu 

  

Spoznali smo vidike za vzpostavljanje 

kakovosti in varnosti pri delu. Med drugim so 

predavatelji izpostavili lastnosti in 

pomembnosti glede komunikacije med 

medicinsko sestro in pacientom, kar je 

dandanes še posebno izpostavljena tema v 
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zdravstvu. Govora je bilo tudi o okužbah, 

ki pretijo v zdravstvenih ustanovah. 

 

Pedagoško-andragoško izobraževanje je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani opravila 

Špela Vičič. 

 

6 SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

6.1 Promocija šole 

Promocija šole je bila v Letnem delovnem načrtu navedena kot ena prioritetnih nalog. Pri 

promociji so sodelovali učitelji in dijaki vseh letnikov in programov.  

 

Promocija Vodja Poročilo 

Dan odprtih vrat 

(DOV) 

Vodstvo šole in 

strokovni aktivi 

DOV se je izvedel v sredo, 16. decembra 2020. Zaradi epidemije 

COVID-19 je dogodek potekal videokonferenčno, obiskovalci so si 

lahko preko vstopne strani http://dov.sc-nm.si/ v živo pogledali 

predstavitve za posamezne izobraževalne programe.  

Informativni dan 

(INF) 

Vodstvo šole,  

strokovni aktivi 

Informativni dan je v skladu s šolskim koledarjem potekal v petek, 12. 

februarja 2021, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 13. februarja 2021, ob 9. 

uri. Zaradi epidemije COVID-19 je dogodek potekal 

videokonferenčno na povezavi https://id.sc-nm.si/. Bodočim dijakom 

ter ostalim gostom smo prikazali naše delo ter predstavili programe, 

za katere izobražujemo.  

Promocija po 

osnovnih šolah 

Svetovalni delavki, 

učitelji strokovnih 

predmetov, dijaki 

V šolskem letu 2020/2021 smo z namenom predstavitve poklicev in 

naših izobraževalnih programov posredovali promocijsko gradivo na 

osnovne šole naše regije. Na Šolskem centru Novo mesto smo 

organizirali tudi Motivacijski dan za svetovalne delavke osnovnih šol. 

Predstavili smo programe, za katere izobražujemo na šoli. 

Tehniški dnevi 

Vodstvo šole (Katja 

Hrovat), svetovalni 

delavki, strokovni 

aktivi 

V šolskem letu 2020/2021 tehniških dni zaradi epidemije COVID-19 

nismo mogli izpeljati v šolskih prostorih. Preko Zoom aplikacije smo 

za učence 8. in 9. razreda izvedli predstavitev programov naše šole na 

Osnovni šoli Blanca. Na Osnovni šoli Mokronog pa smo preko Zooma 

izvedli tehniški dan, na katerem smo predstavili program 

farmacevtski tehnik. 

Druge dejavnosti   

V sodelovanju z drugimi šolami na šolskem centru smo izvedli 

Motivacijski dan za svetovalne delavke osnovnih šol Dolenjske in 

Bele krajine, ki je potekal virtualno.  

 

6.2 Sodelovanje z drugimi šolami 

Z enotami Šolskega centra Novo mesto smo sodelovali pri izmenjavi učilnic in drugih 

prostorov.  

Na osnovnih šolah smo izvajali promocijo  preko videokonferenčnih povezav ter jih povabili 

na virtualni dan odprtih vrat ter informativni dan.  

 

http://dov.sc-nm.si/
https://id.sc-nm.si/
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6.3 Sodelovanje z drugimi institucijami  

Pri izvedbi pouka, interesnih dejavnosti, praktičnega ter strokovnega izobraževanja smo 

sodelovali z različnimi institucijami v regiji. To so: Splošna bolnišnica Novo mesto, Dom 

starejših občanov Novo mesto, Dom starejših občanov Trebnje, Dom starejših občanov 

Črnomelj, Dom starejših občanov Metlika, VDC NM in Krško Leskovec, Dom upokojencev in 

oskrbovancev Impoljca, Območno združenje Rdečega križa, Zdravstveni dom Novo mesto, 

Kulturni center Janeza Trdine, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Dolenjske (DMSBZT NM), Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA), 

Združenje za promocijo prostovoljstva, Uprava RS za zaščito in reševanje, Slovensko društvo 

za celiakijo, Krka, d. d., Terme Krka, Slovenska filantropija, Univerzitetni klinični center 

Ljubljana, Zveza društev diabetikov Slovenije, Dolenjske lekarne, Zavod za slepo in slabovidno 

mladino Ljubljana, prevozno podjetje FS, Dijaški in študentski dom Novo mesto, Mestna 

občina Novo mesto, Dolenjski muzej, Agencija za šport Novo mesto, Zavoda za kulturo, 

Zavoda za šport RS Planica, NIJZ in drugi. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto 

so bili za vse dijake 1. in 3. letnikov izvedeni sistematični pregledi. Sodelujemo tudi z 

institucijami, ki so na sistemski ravni vključene v izobraževalni sistem, in sicer Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, Center RS za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center in 

Zavod RS za šolstvo. Članice strokovnih aktivov kemije, kozmetike, farmacije in zdravstvene 

nege so aktivno sodelovale pri pripravi izpitnih pol za 2. predmet poklicne mature ter na 

usposabljanjih in usklajevanjih za izvedbo 4. predmeta poklicne mature. Mateja Kržičnik je bila 

članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za zdravstveno nego na Državnem 

izpitnem centru, Matej Pegam pa za poklicno maturo za farmacevtskega tehnika (2. predmet). 

Nadaljevali smo sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje v okviru projekta MIND+ - 

individualizacija. 

Dejavnost Izvajalec 
Zunanja 

ustanova/partner 
Poročilo 

Razstave in stojnice 

v SB NM, 

sodelovanje s SB 

NM  

Aktiv 

zdravstvene 

nege, 

koordinatorica 

Gloria Šepec 

SB NM 

Ob tednu dojenja in dnevu medicinskih sester smo v 

SB Novo mesto postavili stojnice. Ostale dejavnosti so 

bile zaradi epidemije COVID-19 v letošnjem šolskem 

letu okrnjene. 

Krvodajalstvo Vida Novinec 

Zavod za 

transfuzijsko 

dejavnost Slovenije  

– izpostava Novo 

mesto, Območno 

združenje Rdečega 

križa 

Uroš Frankovič in Vida Novinec sta za dijake 4. 

letnikov (program KT, FT in KZ) izvedla 

videokonferenčno predavanje o krvodajalstvu. 

Organizirane krvodajalske akcije letos zaradi 

epidemije COVID-19 niso potekale, nekaj dijakov se je 

krvodajalske akcije udeležilo individualno.  

Sodelovanje z 

DMSBZT NM 

Aktiv 

zdravstvene 

nege  

DMSBZT NM 
Gloria Šepec se je redno udeleževala sestankov IO, ki 

jih je bilo letos zaradi epidemije COVID-19 manj.   

6.4 Sodelovanje s starši  

V ponedeljek, 14. septembra 2020, smo v skladu s šolskim koledarjem izvedli roditeljske 

sestanke po posameznih oddelkih. Starši so dobili vse potrebne informacije za uspešen začetek 
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šolskega leta. Seznanjeni so bili tudi  s higienskimi ukrepi, ki smo jih sprejeli za preprečevanje 

širjenja koronavirusa COVID-19, z letnim delovnim načrtom ter novostmi v novem šolskem 

letu 2020/21. Sestanki so potekali videokonferenčno. 

V ponedeljek, 18. januarja 2021, smo v okviru 2. roditeljskega sestanka organizirali strokovno 

predavanje za starše 1. in 2. letnikov z naslovom Odnosi v družini naj bodo živi, ne virtualni, 

ki ga je izvedla Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja, iz Posvetovalnice za učence in starše 

Novo mesto. Predavanje je potekalo videokonferenčno. Za starše dijakov 3. in 4. letnikov ter 2. 

letnika ZN – pti je bilo izvedeno predavanje Kam po opravljeni poklicni maturi, ki sta ga izvedli 

svetovalna delavka Polona Kramar in tajnica poklicne mature Andreja Kmet. Predavanje je 

potekalo videokonferenčno. 

Redno in v skladu s šolskim koledarjem smo izvajali tudi govorilne ure ter tedensko govorilne 

ure v dopoldanskem času. Zaradi epidemije COVID-19 so se govorilne ure večji del šolskega 

leta izvajale preko videokonferenčnih orodij. V primeru težav smo aktivno sodelovali s starši 

tudi izven s koledarjem določenih terminov.  

 

6.5 Šolski sklad 

V letošnjem šolskem letu upravni odbor šolskega sklada v sestavi Polona Kramar, Darja Urbas 

in Nataša Sikošek kot predstavnice zaposlenih, predstavnica dijakov ter Tadeja Butala, Marjeta 

Rogelj ter Ivanka Potokar kot predstavnice staršev zaradi epidemije COVID-19 ni imel srečanj.  

6.6 Mednarodno sodelovanje 

V lanskem šolskem letu smo se vključili v mednarodni projekt Erasmus+ KA2. V projektu Bio-

bread sodelujejo države Italija, Romunija in Slovenija. Namen projekta je predstavitev lokalnih 

žit, njihove pridelave in predelave ter uporabe v gospodinjstvu. Kot zdravstvena šola pa 

vključujemo tudi teme, povezane z zdravjem, natančneje z zdravim načinom življenja. Zaradi 

epidemije COVID-19 načrtovanih aktivnosti letos nismo mogli izpeljati, smo pa posneli film, 

ki predstavlja ekološko kmetijo Mehak iz Zgornjh Dol v okolici Škocjana, kjer živi naša 

nekdanja dijakinja iz programa ZN, Eva Mehak. Film si je mogoče ogledati na spletni povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=Cotw8-h4flI&t=17s. Zaradi izrednih razmer se bo 

izvajanje projekta podaljšalo za eno šolsko leto. 

 

Z letošnjim šolskim letom zaključujemo s sedemletnim sodelovanjem v mednarodnem 

združenju E-medica. Vsako leto smo se udeleževali in izvajali izmenjave dijakov, potekala so 

videokonferenčna srečanja udeležencev projekta, pripravljali in predstavljali smo skupne 

naloge ostalim udeležencem združenja E- medica.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cotw8-h4flI&t=17s

