
Odločitev, kam v srednjo šolo, ni skoraj za nikogar lahka. Tudi pri meni je bilo tako, saj nisem 

točno vedela, na kateri srednji šoli bi nadaljevala svoje šolanje. V meni pa je vedno bila in še 

vedno je želja pomagati ljudem in tako sem se v 9. razredu odpravila na informativni dan na 

Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo v Novo mesto. Še danes se spomnim, kako so nam dijaki 

predstavili delo v kabinetu in ko sem to opazovala, je bila moja odločitev dokončna – vpisala 

se bom na to šolo. Sedaj vam lahko z veseljem povem, da je bila to prava odločitev zame.   

 

Ta šola mi ni dala le znanja, ki ga potrebujem za opravljanje mojega poklica, ampak sem iz te 

šole odnesla veliko več kot le to. Spoznala sem veliko novih prijateljev in naučila sem se 

ogromno praktičnih stvari, ki  jih sedaj lahko uporabljam v vsakdanjem življenju, imela pa sem 

možnost sodelovanja tudi v številnih projektih. Zanimiv projekt, v katerem sem sodelovala, je 

bil Erasmus +, ki ti res ostane v spominu, saj ti nudi nepozabne izkušnje.  Vsi projekti so mi 

dali nove izkušnje in so mi omogočili spoznati tudi samo sebe ter moje zmožnosti. Šola nudi 

zelo veliko aktivnosti in za vsakega dijaka se nekaj najde, od športnih tekmovanj do tekmovanj 

iz znanja, katerih sem tudi sama zelo rada udeleževala.   

 

Znanje, ki sem ga pridobila med šolanjem, je zelo uporabno, kakovostno in s strani profesorjev 

zelo dobro predstavljeno, tako da vsak posameznik razume snov. Všeč mi je bilo to, da sem 

vedela, če bom pri razumevanju naletela na težave, so profesorji vedno na voljo za dodatno 

razlago, ali pa za pomoč pri težavah čisto zasebne narave.   

 

Šola te zelo dobro pripravi na »zrelostni preizkus« oziroma maturo, ki se je skoraj vsak dijak 

malo ustraši, vendar je z dobro pripravo vse lažje in vsak strah odveč. Profesorji se res trudijo 

med šolanjem, da pridobiš vse potrebno znanje za maturo in tudi za vsakdanje življenje.   

 

Šolanje sem sprva nadaljevala na maturitetnem tečaju na Gimnaziji Novo mesto, saj je bila 

moja želja študirati medicino,  nato pa sem se vpisala na Fakulteto za zdravstvene vede v Novo 

mesto, kjer mi znanje, ki sem ga pridobila na tej šoli, še kako prav pride in sem zelo vesela, da 

imam tako dobro predznanje, saj mi omogoča lažje razumevanje novo pridobljenega znanja. 

 

Vedno se rada spominjam dni na šoli, saj sem res uživala in spomini na srednjo šolo  bodo ostali 

v lepem spominu. Če si želiš uporabnega znanja za življenje, rad pomagaš ljudem, si aktiven 

tudi na drugih področjih (šport, tekmovanja iz znanja, prostovoljstvo …), je Srednja 

zdravstvena in kemijska šola Novo mesto prava odločitev zate.  

 



 
 


