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1. Predstavitev organizacije 
 
Uradni naziv: Srednja zdravstvena šola Celje 
Naslov: Ipavčeva 10, 3000 Celje 
Telefon: 03/4286900 
Fax: 03/4286901 

Spletna stran: www.szsce.si 
Email: zdravstvena-sola-celje@guest.arnes.si 
Matična številka: 5083621 
Davčna številka: 52910946 
 
Ustanovitelj: 
Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in 6. člena iz šestega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada 
Republike Slovenije dne 2. septembra 2008 sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena šola Celje«. 
To je najnovejši sklep o ustanovitvi  javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednje zdravstvene 
šole Celje. Sicer pa je bila šola ustanovljena leta 1954.     
Šola je vpisana v Sodni register pod registrsko številko 1-00076-00 in je opredeljena kot poklicna in 
strokovna šola. Je javni zavod, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost – izobraževanje 
mladine in odraslih. 

Šola je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna 
služba na področju izobraževanja in na podlagi izobraževalnih programov.  Organizirana je kot 
enovit zavod. 

V skladu z ustanovitvenim aktom smo šolskem letu 2015/2016 izvajali redni pouk ter izobraževanje 
odraslih v  naslednjih programih: 

• zdravstvena nega (SSI, PTI),  
• kozmetični tehnik (SSI), 
• bolničar/negovalec (SPI). 

Po zaključenem četrtem letniku dijaki programov zdravstvena nega in kozmetični tehnik opravljajo 
poklicno maturo, dijaki programa bolničar/negovalec pa zaključni izpit. 

Poleg navedenih programov pa šola opravlja dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem v 
obliki usposabljanj za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (maser, pediker, maniker, vizažist, 
zdravstveni reševalec, zobozdravstveni asistent).  

Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v Sloveniji in v posameznih 
programih, ki jih šola izvaja. 

Uvajamo novosti v izobraževalnih  programih, ki temeljijo predvsem na povezovanju predmetov, 
interdisciplinarnosti, novih metodah dela in tehnikah poučevanja. Za uvajanje sprememb skrbijo 
vodje PUZ in komisija za kakovost. 

V vseh programih so poleg splošnih in strokovnih predmetov oziroma modulov tudi interesne 
dejavnosti, pri katerih ponujamo dijakom zelo pester izbor z različnih področij, predvsem iz naših 
strok pa tudi s področja kulture, športa, raziskovalnega dela, ekologije, različnih tekmovanj, 
prostovoljnega dela. Dijaki se lahko odločijo za sodelovanje v različnih izvenšolskih dejavnostih 
glede na svoje interese in skladno s svojimi talenti. Šola se vključuje tudi v različne mednarodne 
projekte za učitelje in dijake. Na vseh področjih dosegamo lepe uspehe tudi v državnem merilu.  
Šola je s svojim delom in sodelovanjem vpeta v celjsko oziroma savinjsko območje in tudi širše. 

http://www.szsce.si/
mailto:zdravstvena-sola-celje@guest.arnes.si
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Dobro sodelujemo s starši naših dijakov, sicer pa ugotavljamo, da je sodelovanje šole na vseh 
ravneh dobro. V Celju in okolici se redno udeležujemo športnih in kulturnih dejavnosti, sodelujemo 
z vsemi šolami v Celju, zdravstvenimi šolami po Sloveniji in v tujini ter z uradnimi ustanovami 
šolskega in zdravstvenega ministrstva.  
 
 
 

2. Zagotavljanje kakovosti 
 

 
Priprava dobrih izhodišč, nenehno spremljanje in razvijanje, dopolnjevanje ter prilagajanje realnim 
potrebam stroke in okolja so vodila, ki nas usmerjajo k spremembam, izboljšanju oz. oblikovanju 
kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Komisija za kakovost je bila na šoli prvič 
imenovana leta 2006. 
V mesecu septembru 2019 je Svet zavoda na seji potrdil imenovane člane komisije za kakovost: 
Tanja Leskovšek, pomočnica ravnateljice 
Mag. Irena Kramberger, pomočnica ravnateljice 
Alenka Košec Klarič, profesorica 
Mirjam Marguč, profesorica 
Mag. Jana Bervar, profesorica 
Predstavniki delodajalcev: Hilda Maze (SB Celje), Karmen Wirth (Dom ob Savinji), 
Saša Mastnak (področje kozmetike) 
 
 
Komisija za kakovost se je tudi v šolskem letu 2019/20 redno sestajala. Za dvig kakovosti pa so si 
na šoli poleg komisije za kakovost prizadevali tudi vsi zaposleni. Vzpostavitev celovitega sistema 
kakovosti je zahteven, dolgotrajen proces, ki ga izgrajujemo postopoma.  
 
 

3. Razvojni načrt/ strategija razvoja organizacije 
 
Razvojni načrt oziroma strategija razvoja je podrobneje opredeljena v Načrtu zavoda za leto 2020. 
Tu so podrobneje opredeljeni tudi kratkoročni in dolgoročni cilji (2018-2022) organizacije. 
  
 
 

4. Letni delovni načrt organizacije 
 
 
Poročilo o uresničitvi LDN 2019/20 in Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/21 sta bila 
predstavljena in potrjena na seji Sveta zavoda oktobra 2020. 
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5. Dejavnosti komisije za kakovost 
 

 
Komisija za kakovost je tudi v tem šolskem letu skrbela za uvajanje elementov in merljivih kriterijev 
kakovosti dela na šoli. 
Aktivnosti, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu: 

- spremljava  in ugotavljanje  kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na naši šoli, in sicer 
po naslednjih kazalnikih: število vpisanih dijakov v 1. letniku;  uspeh dijakov po po-
sameznih letnikih; osip dijakov; izostanki in vzgojni ukrepi; povprečen učni uspeh; delež di-
jakov, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času; uspeh dijakov na ZI in 
POM ter razvoj kadrov (spremljanje izobraževanja učiteljev oz. drugih delavcev šole); 

- načrtovanje, usklajevanje  in organiziranje  spremljave in zagotavljanja kakovosti na šoli; 
- sodelovanje  z organi šole in  s strokovnimi organi šole; 
- spremljava delovanja e-dnevnika in e-redovalnice; 
- samoevalvacija (samoocena izobraževanja na daljavo). 

 
 
 

A. Spremljava kazalnikov 
 

 
KONČNI UČNI USPEH PO POSAMEZNIH LETNIKIH 
 

Program zdravstvena nega: 

 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 

1. letnik 93 %  99 % 

2. letnik 93 %  97 % 

3. letnik 93 %  98 % 

4. letnik 98 %  99 % 

skupaj 94 %  98 % 

Program zdravstvena nega – PTI:  

 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 

1. letnik 94 %  94 % 

2. letnik 100 %  100 % 

skupaj 97 %  97 % 

 
Program kozmetični tehnik: 

 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 

1. letnik 100 %  100 % 

2. letnik 100 %  100 % 

3. letnik 100 %  100 % 

4. letnik 100 %  100 % 

skupaj 100 %  100 % 

Program bolničar-negovalec: 

 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 

1. letnik 89 %  92 % 

2. letnik 93 %  95 % 

3. letnik 98 %  100 % 

skupaj 93 %  96 % 
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Let
nik 

ŠOL. 
LETO 
2012/13 

ŠOL. 
LETO 
2013/14 

ŠOL. 
LETO 
2014/15 

ŠOL. 
LETO 
2015/16 

ŠOL. 
LETO 
2016/17 

ŠOL. 
LETO 
2017/18 

ŠOL. 
LETO 
2018/19 

ŠOL. 
LETO 
2019/20 

         

1. 94,5 96,25 99 95 97,75 98,25 90,25 97.6 
2. 98,25 97 97,5 97,75 95,5 98,5 97,25 97,3 
3. 96,3 96,25 97 98,6 99.33 95 96,3 98 
4. 97 97 97 99,5 98,5 99 99,5 99,75 
SK
. 

96,5 96,75 97,625 98,8 97,77 97,68 95,82 98,16 

Iz tabel je razvidno, da je  skupen končni učni uspeh  v šol. letu  2019/20 boljši kot v prejšnjih 
šolskih letih. V primerjavi s končnim učnim uspehom v preteklem šolskem letu je povprečen uspeh 
boljši v vseh programih. Najvišji odstotek uspešnosti smo tudi letos zabeležili v programih 
kozmetični tehnik,  nekaj nižji v programu zdravstvena nega in ZN-PTI, najnižja uspešnost pa je 
bila v letos programu bolničar negovalec (96%). 

Precej manjše je bilo tudi število popravnih in dopolnilnih izpitov. Dijaki so v spomladanskem in 
jesenskem roku opravljali 88 izpitov (60 popravnih, 21 dopolnilnih ter 7 predmetnih izpitov). 
 
Povprečni splošni učni uspeh v šolskem letu 2019/20 znaša 3,53 (lani 3,36). 
 
 
 
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA 
 
Rezultat uspešnosti po opravljenem ZI v spomladanskem roku (2019/20) 
 
Zaključni, tretji letnik je ob koncu pouka obiskovalo skupaj 53 dijakov. V razredu 3. FB je bilo 26 
dijakov, od tega jih je 26 uspešno zaključili letnik (100%). 10 dijakinj je imelo zaključeno slovenšči-
no odlično, zato so bile oproščene opravljanja ZI iz slovenščine. 
V razredu 3. GB je bilo 27 dijakov, 27 jih je uspešno zaključilo letnik (100%). Pet dijakinj je imelo 
zaključeno slovenščino odlično, zato so bile oproščene opravljanja ZI iz slovenščine. 
 
Ob koncu pouka je od 53 dijakov uspešno zaključilo 3. letnik B/N 53 dijakov (100 %). 
 
Končni uspeh v številkah: 
 

• ODL  = 17 (8 s pohvalo) 

• PDB  = 19 

• DB   =  16 

• ZD   =    1 
 
 
Rezultati uspešnosti po opravljeni poklicni  maturi  
 
Končno poročilo o dijakih, ki so zaključili šolanje glede na število vpisanih v zaključnih 
letnikih. 
Vsi dijaki:  216 (138 ZN, 18 ZN-PTI in 60 KT) 
Zaključilo 4. letnik ZN:      137 ali 99,28 % 
Zaključilo 2. letnik PTI:     16 ali 88,89 % 
Zaključilo 4. letnik KT:      60 ali 100 %    
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Poklicno maturo je opravljalo torej v obeh rokih 215 dijakov.  Poklicno maturo je opravilo 213 
dijakov ali 99,07% in si pridobilo poklic srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra oziroma 
kozmetični tehnik. 
Glede na vzgojno-izobraževalni program so dijaki dosegli v spomladanskem in jesenskem roku 
skupaj naslednji uspeh pri PM: 
 

 ŠTEVILO 
DIJAKOV V 
RAZREDU 

ŠTEVILO 
DIJAKOV, KI 

SO 
PRISTOPILI K 

PM 

POZITIVNI 
DIJAKI 

NEGATIVNI 
DIJAKI 

DIJAKI, KI 
SO 

DOSEGLI 19 
TOČK IN 

VEČ NA PM 

ZN 138            137 137 100 % 0     0 % 41 

PTI 18 18 16 88,89 % 2 11,11 % 0 

KT 60 60 60 100 % 0   0 %         13 

SKUPAJ 216 215    213 99,07 % 2 0,93 % 54 

 
 
 
VZGOJNI UKREPI 
                                               2011/12   2012/13  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17  2017/18 

VRSTA UKREPA 
 

       
Opomin 

 
66 50 57 48 50 33 33 

Ukor razrednika 
 

74 80 48 35 28 38 43 
Ukor oddelčnega uč. zb. 

 
28 29 17 8 10 10 11 

Ukor uč. zbora 
 

7 3 5 2 4 6 4 
Alternativni ukrep 

 
99 94 35 34 48 38 22 

Skupaj                                         274        256         162         127       140        125          113 
 
V šolskem letu  2018/19 so se ukrepi na podlagi Pravilnika o šolskem redu nekoliko spremenili: 
 
                                                 2018/19   2019/20 

VRSTA UKREPA   
Opomin 17 21 
Ukor razrednika 
Pogojna izključitev 
Izključitev 

38 
5 
2 

51 
3 
0 

Alternativni ukrep  18 
 

12 

Skupaj 82 87 
 

  

V primerjavi z lanskim šolskim letom je število vzgojnih ukrepov nekoliko naraslo – predvsem 
število opominov in ukorov, manj pa je bilo alternativnih ukrepov. 
 
 
IZOSTANKI OD POUKA 
 

IZOSTANKI 2012/13         2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

OPRAVIČENI 88.799            93.676 99.327 110.751 113.244 109.656 110.257 + 
7.168 
delo za 
šolo 

NEOPRAVIČENI 7.070             6.001 6.157 5.212 4.672 4.451 6.168 

 
Podatki o izostankih so s prejšnjimi šolskimi leti težko primerljivi. Realne podatke imamo za prvo 
konferenčno obdobje, v katerem smo zabeležili 43.774 opravičenih in 2.192 neopravičenih 



Poročilo o kakovosti 2019/20 SZŠ Celje 

8 
 

izostankov (skupaj 45.966). V drugem ocenjevalnem obdobju je izobraževanje v veliki meri 
potekalo na daljavo in objektivne spremljave pri pouku  še nismo vzpostavili.  
 
 
 
SODELOVANJE V PROJEKTIH 
 
Tudi v tem šolskem letu smo kljub epidemiji Covid 19 sodelovali v številnih domačih in tujih 
projektih. Vsi projekti so podrobno predstavljeni v Letopisu in Poročilu o uresničitvi LDN. 
 
                   
 
RAZVOJ KADROV                                                                                                                                       
 
Tudi v tem šolskem letu se je večina profesorjev udeležila vsaj enega seminarja ali posveta. 
Sodelovali smo na seminarjih s področja poklicne mature in zaključnega izpita ter praktičnega 
usposabljanja pri delodajalcih. Opravili smo strokovno ekskurzijo z izobraževanjem za kolektiv, kjer 
smo posebno skrb namenili zdravju zaposlenih. Nadaljevali smo z izvajanjem celovitega programa 
osebne in poslovne odličnosti (SITA), za katerega smo del sredstev pridobili tudi iz projekta 
Munera (program « Zdravi zaposleni - program osebne in poslovne odličnosti »). Pred začetkom 
šolskega leta 2019/20 smo izvedli izobraževanje za celoten profesorski zbor  "Krizna 
komunikacija", kasneje pa še »Pomen ranljivosti za vzpostavljanje stika z dijaki« in »Odvisnosti 
sodobnega časa«. Nekaj načrtovanih izobraževanj je zaradi epidemije odpadlo, nekaj pa je bilo 
izvedenih na daljavo. Posamezni učitelji so se udeležili številnih webinarjev, za vse učitelej smo na 
šoli izvedli tudi usposabljanje za delo z orodjem MS Teams. 

 
 
 Tabela o pogostosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev v šolskem letu 2019/20 (tudi 
„kazalnik na ravni sistema“). 

 

Udeleženost na 
izobraževanju in 
usposabljanju   

 
2013/14 

 
2014/15 

 
2015/16 

 
2016/17 

 
2017/18 

 
2018/19 

 
2019/20 

 
       

a)  Učitelji, ki se niso 
udeležili izobraževanja 

2+2(porod. 
dopust) 

2 
(porod. 
dopust) 

2 
(porod. 
dopust) 

1 
(porod. 
dopust) 

3 
(porod. 
dopust) 

3 
(porod. 
dopust) 

 

b)  Učitelji, ki so se 
udeležili do 5 dni 
izobraževanja 
  

63 65 53 58 66 68 59 

c)  Učitelji, ki so se 
udeležili več kot 5 dni 
izobraževanja 

3 4 16 13 4 5 9 
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SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI 
 

 
Tudi v tem letu smo dobro sodelovali s Splošno bolnišnico Celje, Domom ob Savinji in ostalimi 
socialno-varstvenimi zavodi v regiji ter kozmetičnimi saloni. Pri tem smo morali upoštevati številne 
omejitve in prilagoditve zaradi epidemije koronavirusa Covid19. S štabom Civilne zašćite in SB 
Celje smo se dogovarjali tudi o morebitni preureditvi naše telovadnice v prostor za bolnike s Covid 
19. 
 
Zelo dobro smo sodelovali tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje (NIJZ) in Zdravstvenim 
domom Celje ter drugimi zdravstvenimi domovi v celjski regiji. Uspešno smo sodelovali z Zavodom 
za šolstvo v Celju in Ljubljani, posebej pa s Centrom za poklicno izobraževanje, Andragoškim 
centrom, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Državnim izpitnim centrom  ter seveda z 
lokalnimi oblastmi.  
Skozi celotno šolsko leto smo se aktivno vključevali v številne aktivnosti za ohranitev kvalitetnih 
programov na področju zdravstvene nege in socialne oskrbe. Za prenovljen program Zdravstvena 
nega PTI  smo pripravili nov izvedbeni predmetnik in fine kurikule. 
Sodelovali smo z različnimi društvi. Z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Sloveniji smo na šoli 
organizirali zaključno prireditev natečaja Zdrav dih za navdih. 
Ponovno smo sodelovali tudi z Regijskim študijskim središčem. Visoki zdravstveni šoli smo v 
uporabo ponudili naš laboratorij, kjer opravljajo  laboratorijske vaje iz mikrobiologije.  

Izkušnje sodelovanja z osnovnimi šolami so se v nekaj letih izkazale kot zelo dobre. So pokazatelji, 
da je takšno sodelovanje, predvsem na področju kariernega načrtovanja, koristno in izredno 
pomembno. Učenci so soočeni s številnimi možnostmi izbire in za marsikoga odločitev o 
nadaljnjem izobraževanju ni enostavna. V letošnjem šolskem letu smo se z učenci in njihovimi 
starši ter učitelji srečali na 22 različnih dogodkih. Pri tem je sodelovalo 24 mentorjev z naše šole, ki 
so skupaj z dijaki za učence pripravljali predstavitve naše šole in poklicev za katere izobražujemo, 
ter različne delavnice in praktične prikaze s strokovnega področja. Sodelovali smo na 
naravoslovnih in tehniških dnevih, pri urah interesnih dejavnosti, razrednih urah, na roditeljskih 
sestankih ter drugih srečanjih z učenci in starši. 

Predstavitve in delavnice smo v letošnjem šolskem letu izvedli na naslednjih osnovnih šolah: I. OŠ 
Žalec, OŠ Braslovče, II. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Frana Roša Celje, OŠ Hudinja, OŠ Šmarje pri 
Jelšah, OŠ Radeče, OŠ Vojnik, OŠ Podčetrtek, OŠ Polzela, OŠ Ob Dravinji, OŠ Livada Velenje, 
OŠ Gustava Šiliha Velenje, OŠ Zreče. Na šoli so nas obiskali učenci III. OŠ Celje, OŠ Mozirje, OŠ 
Luče, OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Šempeter ter si ogledali šolo in se udeležili delavnic ter 
predstavitev pri pouku zdravstvene nege in kozmetike. 

Udeležili smo se tudi prireditve »Pred izbiro poklica/Moja poklicna prihodnost«, kjer smo se 
predstavili učencem 7., 8. in 9. razreda in njihovim staršem vseh osnovnih šol v občinah Šentjur in 
Dobje. S predstavitvijo naše šole in programov smo sodelovali na večji tržnici poklicev, ki so jih v 
združeni obliki za devetošolce organizirale OŠ Rečica, OŠ Nazarje, OŠ Luče, OŠ Ljubno in OŠ 
Gornji Grad. 

V februarju smo na šoli organizirali informativna dneva, kjer so se lahko predstavitve šole in dela 
na šoli udeležili vsi zainteresirani. Obiskovalci so si lahko v uvodnem delu med drugim ogledali 
pestro predstavitev programov bolničar-negovalec, kozmetični tehnik in zdravstvena nega ter 
glasbene točke naših dijakov. Sledil je ogled različnih dejavnosti in pouka, ki so ga v vseh aktivih 
pripravili na nekoliko drugačen in zanimiv način. Svetovalne delavke so pripravile točko o 
poklicnem in kariernem svetovanju. Z obiskom informativnih dni smo bili več kot zadovoljni. 

Šola se predstavlja tudi z raznimi drugimi dogodki, glasbenimi nastopi, dobrodelnimi akcijami, 
prispevki v časopisih in publikacijah, na spletnih straneh, z vključevanjem v projekte … Zavedamo 
se, da vse, kar počnemo na šoli, širi glas o nas, zato se pri vseh dejavnostih trudimo za dobre 
odnose in sodelovanje. 
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Spremljali smo tudi podatke za kazalnike na ravni sistema. 
 

 
  Državni kazalnik 2: »delež učiteljev z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja« 
 

 

Izpolnjevanje pogojev za delo 

na delovnem mestu učitelja 

glede na šolsko leto 

Število učiteljev, ki imajo/nimajo … 

… pedagoško-

andragoške 

izobrazbe 

… strokovnega 

izpita s področja 

vzgoje in 

izobraževanja 

… ustrezne 

formalne 

izobrazbe za 

celotno učno 

obveznost 

… predpisanih 

delovnih 

izkušenj 

Kategorija A 
imajo 21 21 21 21 

nimajo / / /  

Kategorija B 
imajo 6 6 6 6 

nimajo / / /  

Kategorija C 
imajo 6 6 6 6 

nimajo / / / / 

Kategorija AB 
imajo 12 12 12 12 

nimajo / / /  

Kategorija AC 
imajo / / / / 

nimajo / / / / 

Kategorija BC 
imajo 23 23 23 23 

nimajo / / / / 

Kategorija ABC 
imajo / / / / 

nimajo / / / / 

Skupaj 

imajo 68 68 68 68 

nimajo / / / / 

* + ravnateljica, 5 svetovalnih delavk (2 por.), 2 laborantki in 3 knjižničarke (1 por.) - ne poučujejo 
 
 

Kategorije: 
A – učitelji zgolj splošno izobraževalnih predmetov 
B – učitelji zgolj strokovno teoretičnega pouka 
C – učitelji zgolj praktičnega pouka 
AB – učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo strokovno teoretični pouk 
AC – učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo praktični pouk 
BC – učitelji, ki izvajajo strokovno teoretični in praktični pouk 
ABC – učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo strokovno teoretični ter praktični pouk 
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6. Samoevalvacija   

Zaradi epidemije koronavirusa je spomladi 2019 in jeseni 2020 pouk potekal na daljavo. Dijaki in 
učitelji smo se znašli v okoliščinah, ki so bile povsem nove, nepredvidljive in negotove. Seveda so 
se ob takšnem poučevanju porajala številna tehnična in organizacijska vprašanja ter pedagoške 
dileme. Ker smo želeli čim bolj verodostojno posneti dejansko sliko med dijaki, je svetovalna slu-
žba že spomladi pripravila vprašalnik o različnih vidikih dela na daljavo, oktobra pa smo anketiranje 
v podobni obliki ponovili. 

Dijaki pouk na daljavo v obeh anketah večinoma doživljajo kot zanimiv, dijakom višjih letnikov pa 
se v velikem deležu zdi tovrstna oblika dela tudi stresna in naporna (verjetno zaradi večjih obre-
menitev). Vendar več kot polovica dijakov pouk ocenjuje tudi kot zabaven. 

Za dostop do učnih vsebin so dijaki že marca najpogosteje uporabljali računalnik, na drugem me-
stu pa je bil telefon. Kar 86 % vprašanih ima v jesenskem obdobju dostop do lastne naprave, s 
katero lahko spremljajo pouk na daljavo. To stanje se je od spomladi izboljšalo, saj si je takrat kar 
četrtina dijakov morala deliti napravo z drugimi družinskimi člani, kar je zagotovo oteževalo učenje 
na daljavo. Večina dijakov za tovrstno učenje potrebuje tiskalnik, trenutno je med vprašanimi še 
vedno 15 % takih, ki tiskalnika nimajo. 

Dobro je, da smo na šoli od pomladi do jeseni uspeli poenotiti komunikacijo z dijaki. Tako zdaj le-ta 
v celoti poteka preko orodij Microsof Teams in Outlook elektronske pošte. Spomladi so bili načini 
komunikacije bolj pestri in prepuščeni posameznemu učitelju, kar je nedvomno vnašalo nekaj 
zmede v učno okolje. 

Dijake smo vpraševali tudi o oblikah pouka. Večini dijakov najbolj ustreza predavanje v živo preko 
MS Teams. Manjši delež dijakov ima raje, da učitelj pošlje zapisano snov ali posnetek razlage. 
Dijaki pa ne marajo sami predelovati snovi iz učbenika. Iz tega lahko razberemo, da dijaki zelo 
potrebujejo interakcijo z učiteljem in možnost sodelovanja pri urah. Slabi tretjini dijakov pouk na 
daljavo ustreza, ravno tako bi slaba tretjina dijakov višjih letnikov raje bila v šoli (med dijaki 1. letni-
kov je ta odstotek nekoliko višji, ker si najbrž želijo tudi več druženja, spoznavanja), ostali pa bi 
najraje kombinirali delo v šoli z delom na daljavo. 

Veliki večini delo preko MS Teams jeseni ne povzroča težav. Spomladi je bilo s tem načinom ko-
municiranja največ težav, kajti dijaki so se z njim šele seznanjali. Še vedno pa ima kar velik odsto-
tek dijakov (26 % dijakov višjih letnikov) težave zaradi slabe internetne povezave – bodisi zaradi 
slabega internetnega signala ali preobremenjenosti sistema MS Teams. 

Večina dijakov 1. letnikov meni, da je snovi, ki jo je potrebno predelati, ravno prav, medtem ko se 
dijaki višjih letnikov še vedno počutijo preobremenjene. Tako se je spomladi počutilo kar 66 % 
vseh dijakov. Največ težav se pri delu na daljavo pojavlja pri matematiki in praktičnem pouku. 

Velika večina dijakov se v koronačasu in razmerah, ko se učijo na daljavo, počuti dobro, tako spo-
mladi kot jeseni. Vendar se okrog 10 % v danih razmerah počuti slabo. Ker je dobro psihično sta-
nje predpogoj za uspešno učenje, bo potrebno tem dijakom v prihodnje namenjati še večjo pozor-
nost in skrb. Dobra polovica dijakov v dani situaciji ni pretirano zaskrbljena in se ne srečuje z obu-
pom. Kljub vsemu pa je približno 5 % populacije dijakov obupanih. Anketirani menijo, da je to ob-
dobje, ko imajo več prostega časa in svobode. Dijaki so v svojih sporočilih zapisali tudi, da pogre-
šajo šolo, hkrati pa se zavedajo, da je zdravje temeljna vrednota. 

Na šoli je bilo vloženega veliko truda v smeri posodabljanja opreme in načinov dela na daljavo. S 
tem bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnjem letu, prav tako bo potrebna tudi spremljava  pouka 
na daljavo. Pripravili bomo anketne vprašalnike tako za dijake, kot za učiteljski zbor. V mesecu 
avgustu smo se vključili tudi v dva projekta, ki podpirata sodobne metode poučevanja (formativno 
spremljanje), učečo se skupnost ter prilagodljivost različnim razmeram – v komisiji za kakovost 
bomo spremljali tudi učinke vključenosti v oba projekta. 
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7. Izobraževanje odraslih 
 
Delo na področju kakovosti 
Na področju izobraževanja odraslih izvajamo naslednje izobraževalne programe za 
pridobitev formalne izobrazbe: 

• Zdravstvena nega, SSI; 

• Zdravstvena nega, PTI ; 

• Bolničar – negovalec, SPI; 

• Kozmetični tehnik, SSI. 
 

Izvajamo tudi tečaje ter postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij: 
 

• Maser/maserka; 

• Pediker/pedikerka; 

• Maniker/manikerka; 

• Vizažist/vizažistka; 

• Zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka; 

• Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. 
 
Kandidati pa se lahko vključujejo še v enodnevne delavnice s področij nege, kozmetike in dietne 
prehrane: 
 

• Pomoč pri premeščanju delno pomičnih in nepomičnih oseb; 

• Nega bolnika na domu; 

• Dietna kuhinja: Prehrana sladkornega bolnika; 

• Dietna kuhinja: Brezglutenska dieta; 

• Ličenje za vsak dan;  

• Nega rok in nohtov. 
 
Izobraževanje odraslih na Srednji zdravstveni šoli Celje je potekalo po individualnem 
organizacijskem modelu, po konzultacijsko – izpitnem sistemu, s svetovanjem in mentorstvom. Do 
marca 2020 so splošno teoretične in strokovno teoretične vsebine potekale v obliki uvodnih 
predstavitev na sedežu šole. Izpitni roki so bili enkrat mesečno.  Praktični pouk je potekal v učnih 
bazah Splošni bolnišnici Celje in v Domu Lipa Štore. Za program kozmetični tehnik je praktični 
pouk v celoti potekal v šoli, v specializiranih kabinetih. Za udeležence izobraževanja odraslih smo 
organizirali tudi praktično izobraževanje z delom. 
 
Enkrat mesečno so bile organizirane govorilne ure oziroma individualne konzultacije ter poskusno 
ocenjevanje. 
 
V času razglasitve epidemije bolezni Covid-19 marca in aprila 2020 je izobraževanje odraslih, v 
skladu z navodili pristojnega ministrstva, potekalo na daljavo.
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I. Število vpisanih v formalne oblike izobraževanja odraslih 2019/20 
 

PROGRAM 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ 

Bolničar – negovalec, SPI 4 3 11 / 18 

Zdravstvena nega, SSI 7 21 17 27 72 

Zdravstvena nega, PTI 24 41 / / 65 

Kozmetični tehnik, SSI 4 12 3 28 47 

Skupaj 39 77 31 55 202 

*Stanje na dan 30. 6. 2020 
 
 
 
II. Število udeležencev, ki napredujejo oziroma so zaključili izobraževanje 
 

PROGRAM 
Napredovali/ 

zaključili 
Ponavljanje 

Neaktivni/ 
izpis 

Skupaj 

Bolničar – negovalec, 
SPI 

8 4 6 18 

Zdravstvena nega, SSI  34 25 13 72 

Zdravstvena nega, PTI 11 47 7 65 

Kozmetični tehnik, SSI 16 26 5 47 

Skupaj 2019/20 69 (34 %) 102 (51%) 31 (15%) 202 (100%) 

Skupaj 2018/19 63 (29%) 95 (43%) 62 (28%) 220 (100%) 

 
 
 
III. Uspeh pri opravljanju poklicne mature in zaključnega izpita (koledarsko leto 2020) 
 

 POM (ZN, PTI, KT) ZI 

 Prijavljeni opravili prijavljeni opravili 

Zimski rok 11 9 2 1 

Spomladanski 
rok  

13 12 3 3 

Jesenski rok 2 2 2 2 

Skupaj 2019/20 26 23 7 6 

Skupaj 2018/19 17 12 5 5 
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Do marca 2020 je delo na področju izobraževanja odraslih potekalo po letnem delovnem načrtu. 
Od marca 2020, v času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-Cov-2, smo tudi za 
udeležence izobraževanja odraslih pričeli z izvajanjem izobraževanja na daljavo.  
 
Na Srednji zdravstveni šoli Celje smo imeli že v prejšnjih letih zaradi načina izvajanja 
izobraževanja odraslih (individualni organizacijski model) na spletni strani organiziran dostop do 
različnih informacij in gradiv v podporo samostojnemu učenju (vsebine predmeta, literatura, 
predstavitve v PowerPointu, primeru izpitnih vprašanj…). Te objave so urejali profesorji za vsak 
predmet posebej. V času izobraževanja na daljavo so profesorji na šolski spletni strani objavili še 
dodatne vsebine v podporo in pomoč udeležencem.  
 
Ker smo vsi zaposleni že v kratkem komunikacijo preselili v Office 365 in aplikacijo MS Teams, 
smo tudi udeležence izobraževanja odraslih spodbujali k temu ter jim nudili pomoč in tehnično 
podporo. V začetku aprila 2020 smo udeležencem izobraževanja odraslih že omogočili izvajanje 
izpitov na daljavo. 
 
Udeleženci izobraževanja odraslih so novosti dobro sprejeli: 
 

Do 10. 7. 2020 smo uporabo Offica 365 brezplačno omogočili 69 udeležencem 
izobraževanja odraslih, ki so se odzvali na vabilo. 
Od 14. 4. 2020 do 3. 7. 2020 je bilo na daljavo opravljenih 105 izpitov, do konca avgusta 
2020 pa 129.  

 
Profesorji, ki na Srednji zdravstveni šoli Celje sodelujejo v izobraževanju odraslih, so bili zelo 
fleksibilni. Če udeleženci še niso bili vešči uporabe aplikacije MS Teams, so si pomagali tudi z 
drugimi orodji (Skype..). Težavo je udeležencem predstavljal predvsem dostop do knjižnic in 
gradiva. 
 
Na daljavo, preko video-konferenc, smo izvedli tudi večji del praktičnega pouka v programih ZN, 
PTI in KT. Ob sprostitvi ukrepov smo za programa ZN in PTI del praktičnega pouka izvedli v šolskih 
kabinetih. V programu KT pa smo določene vsebine modulov Kozmetična nega telesa in 
Kozmetična nega obraza izvedli »v živo« v septembru 2020.  
 
Statistične primerjave šolskih let 2018/19 in 2019/20 kažejo, da je v letu 2019/20 poklicno maturo 
opravilo 11 kandidatov več kot v letu 2018/19, zaključni izpit pa 1 kandidat več. Prav tako rezultati 
kažejo, da je v šolskem letu 2019/20 5% več kandidatov napredovalo/zaključilo šolanje, kot leto 
pred tem in da je bilo 13 % manj kandidatov, ki so bili neaktivni ali so se izpisali, kot leto pred tem. 
Konec šolskega leta 2019/20 je ponavljalo 8 % kandidatov več, kot leta 2018/19, kar pomeni, da 
so ostali vpisani in se niso izpisali. 
 
Iz omenjenih podatkov lahko zaključimo, da smo bili tudi v času omejitve gibanja in izvajanja 
ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-Cov-2 učinkoviti pri nudenju podpore udeležencem 
izobraževanja odraslih pri opravljanju obveznosti in zaključku šolanja. Na podlagi rezultatov lahko 
tudi sklepamo, da je udeležencem, ki so se odzvali, tak način dela celo bolj ustrezal, zato ga bomo 
v delo z udeleženci izobraževanja odraslih smiselno vključevali tudi v bodoče. 
 

Tudi v šolskem letu 2019/20 smo imeli pravico uporabljati 
zeleni znak kakovosti, katerega smo pridobili marca 2018. 
Zeleni znak kakovosti POKI lahko pridobijo in uporabljajo 
organizacije za izobraževanje odraslih, ki z dokazili izkazujejo 
sistematično prizadevanje za razvoj kakovosti, podeljuje pa 
se za obdobje treh let. 


