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1. Predstavitev organizacije 
 
Uradni naziv: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje 
Naslov: Ipavčeva 10, 3000 Celje 
Telefon: 03/4286900 
Fax: 03/4286901 
Spletna stran: www.szksc.si 
Email: info@szksc.si 
Matična številka: 5083621 
Davčna številka: 52910946 
 
 
10. novembra 2020 je Vlada republike Slovenije sprejela sklep o ustanovitvi št. 01403-15/2020/4 
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda „Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje“. To je 
najnovejši sklep o ustanovitvi  javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednje zdravstvene in 
kozmetične 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 2020/2021 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, 

http://www.szksc.si/
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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. 
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.  
 
 
 

1. 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 2020 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 2020/21 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.  
 
 

2. 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. 
  
 
 

3. Letni delovni načrt organizacije 
 
Poročilo o uresničitvi LDN 2020/21 in Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2021/22 sta bila 
predstavljena in potrjena na seji Sveta zavoda oktobra 2021. 
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4. 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 
dijakov, 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. 

 
A. Spremljava kazalnikov 
 

KONČNI UČNI USPEH PO POSAMEZNIH LETNIKIH 
 
Program zdravstvena nega: 
 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 
1. letnik 82%  91 % 
2. letnik 84%  98 % 
3. letnik 84%  98 % 
4. letnik 96%  97 % 
skupaj 87%  96 % 
 
Program zdravstvena nega – PTI:  
 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 
1. letnik 75%  94 % 
2. letnik 87%  97 % 
skupaj 81 %  96 % 
 
Program kozmetični tehnik: 
 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 
1. letnik 87%  97% 
2. letnik 94%  99% 
3. letnik 97%  100 % 
4. letnik 98%  100 % 
skupaj 94%  99% 
 
Program bolničar-negovalec: 
 ob koncu pouka  ob zaključku šolskega leta 
1. letnik 82%  93% 
2. letnik 70%  86% 
3. letnik 83%  93% 
skupaj 78%  91% 
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Letnik 

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 

ŠOL. 
LETO 
2020/2
1 

         

1. 96,25 99 95 97,75 98,25 90,25 97.6 93,75 
2. 97 97,5 97,75 95,5 98,5 97,25 97,3 95 
3. 96,25 97 98,6 99.33 95 96,3 98 97,3 
4. 97 97 99,5 98,5 99 99,5 99,75 98,5 
SK. 96,75 97,625 98,8 97,77 97,68 95,82 98,16 96,13 
 
Iz tabel je razvidno, da je  skupen končni učni uspeh  v šol. letu  2020/21 nekoliko slabši kot v 
preteklem šolskem letih, primerljiv oz. podoben pa je uspehu v preteklih letih. 
V primerjavi s končnim učnim uspehom v preteklem šolskem letu je povprečen uspeh v vseh 
programih nekoliko slabši. Najboljši uspeh so ponovno dosegle dijakinje programa kozmetični 
tehnik.  

Dijaki so v spomladanskem in jesenskem roku opravljali 265 izpitov (233 popravnih, 23 
dopolnilnih ter 9 predmetnih izpitov), kar je precej več kot lani. 

Povprečni splošni učni uspeh znaša 3,6 (lani 3,53). 
 
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA 
 
Rezultat uspešnosti po opravljenem ZI v spomladanskem roku (2020/2021) 
Zaključni, tretji letnik je ob koncu pouka obiskovalo skupaj 42 dijakov. V razredu 3. FB je bilo 21 
dijakov, od tega jih je 19 uspešno zaključilo letnik (90, 5%). 2 dijakinji sta imeli zaključeno 
slovenščino odlično, zato sta bile oproščeni opravljanja ZI iz slovenščine. 
V razredu 3. GB je bilo 21 dijakov, 16 jih je uspešno zaključilo letnik (76, 2%). Dve dijakinji sta imeli 
zaključeno slovenščino odlično, zato sta bili oproščeni opravljanja ZI iz slovenščine. 
Ob koncu pouka je od 35 dijakov uspešno zaključilo 3. letnik B/N 35 dijakov (83,3 %). 
K zaključnemu izpitu je v spomladanskem roku skupaj pristopilo 35 kandidatov (19 dijakov iz 3. 
FB, 16 iz 3. GB razreda). Zaključni izpit so uspešno opravili vsi kandidati 35 (100 %). Vsi člani 
odbora so se strinjali, da je zaključni izpit potekal brez zapletov, dijaki so bili dobro pripravljeni in 
so pokazali dobro znanje. 3 dijakinje  so prejele spričevalo zaključnega izpita s pohvalo. Te 
dijakinje so Tina Aužner (3. gb), Vita Sušec (3. gb) in Lea Beltram (3. fb).  K zaključnemu izpitu je 
pristopila tudi 1 udeleženka izobraževanja odraslih, ki je 100% opravila ZI 
Seznanitev z uspehom na ZI in svečana podelitev spričeval zaključnega izpita je bila za vse v 
petek, 18. 6. 2021. 
Na ZI v jesenskem roku (2021)  so bili prijavljeni 4 redni dijaki, ki so 100% opravili ZI. Bil je prijavljen 
tudi en udeleženec odraslih, ki je 100% opravil ZI. Poročilo je podano v poročilu o izobraževanju 
odraslih.  
 
Od 42 dijakov, ki so obiskovali zaključni letnik B/N, je uspešno zaključilo program 39 (92, 9%) 
dijakov in si pridobilo poklic bolničar-negovalec. 
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Končni uspeh v številkah: 
• ODL  = 7 (3 s pohvalo) 

• PDB  = 17 

• DB   =  13 

• ZD   =    2 

 
Končno poročilo o dijakih, ki so zaključili šolanje glede na število vpisanih v zaključnih letnikih. 
Vsi dijaki: 238 149 ZN, 31 ZN-PTI in 58 KT 
Zaključilo 4. letnik ZN:      145 ali 97,32 % 
Zaključilo 2. letnik PTI:     30 ali 96,77 % 
Zaključilo 4. letnik KT:      58 ali 100 %    
Skupaj zaključilo zaključni razred glede na število vpisanih v zaključnih letnikih: 233ali 97,90% .                       
Poklicno maturo je opravljalo torej v obeh rokih 233dijakov.  Poklicno maturo je opravilo 232 
dijakov ali 99,57% 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 
NA PM 

NEGATIVNI DIJAKI 
NA PM 

DIJAKI, KI SO 
DOSEGLI 19 

TOČK IN VEČ 
NA PM 

ZN 149            145 144 99,31 % 1   0,69 % 36 
PTI 31 30 30 100% 0 0 % 2 
KT 58 58 58 100 % 0   0 %         18 

SKUPAJ 238 233 232 99,57 % 1 0,43 % 56 
 
Kandidati so bili zaradi epidemije deležni nekaterih prilagoditev in sicer:  

• 10 % bonus na neuspešno opravljene dele pisnih izpitov, 
• zmanjšane vsebine za 15 % na ustnem delu izpitov, ki jih določi aktiv predmeta na šoli. 

Prilagoditve so veljale za vse roke PM 2021.  
 
 
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 
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V šolskem letu  2018/19 so se ukrepi na podlagi Pravilnika o šolskem redu nekoliko 
spremenili: 
                                                  2018/19   2019/20   2020/21 
VRSTA UKREPA    
Opomin 17 21 24 
Ukor razrednika 
Pogojna izključitev 
Izključitev 

38 
5 
2 

51 
3 
0 

26 
0 
0 

Alternativni ukrep  18 
 

12 2 

Skupaj 82 87 52 
 

   
V primerjavi s prejšnjimi šolskimi leti  se je število vzgojnih ukrepov precej zmanjšalo, kar lahko 
pripišemo predvsem izobraževanju na daljavo. 
 
 
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 
 
ŠOLSKO LETO 2019/20 - Podatki o izostankih so bili  s prejšnjimi šolskimi leti težko primerljivi. 
Realne podatke smo imeli  za prvo konferenčno obdobje, v katerem smo zabeležili 43.774 
opravičenih in 2.192 neopravičenih izostankov (skupaj 45.966). V drugem ocenjevalnem 
obdobju je izobraževanje v veliki meri potekalo na daljavo in objektivne spremljave pri pouku  
še nismo vzpostavili.  
 
ŠOLSKO LETO 2020/21 – v tem šolskem letu smo imeli le eno ocenejevalno obdobje. Zabeležili 
smo 86.207 opravičenih in 3.452 neopravičenih izostankov (skupaj 89.659) – torej manj, kot v 
letih, ko je izobraževanje v celoti potekalo „v živo“. So pa seveda ti podatki težko primerljivi. 
 
SODELOVANJE V PROJEKTIH 
 
Tudi v tem šolskem letu smo kljub epidemiji Covid 19 sodelovali v številnih domačih in tujih 
projektih. Na novo smo se vključili v projekta Ustvarjanje učnih okolij 21. Soletja in ILSP. Vsi projekti 
so podrobno predstavljeni v Letopisu in Poročilu o uresničitvi LDN. 
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RAZVOJ KADROV                                                                                                                                       
 
Tudi v tem  letu se je večina profesorjev udeležila vsaj enega seminarja ali posveta., večinoma 
preko spleta. Sodelovali smo na seminarjih s področja poklicne mature in zaključnega izpita ter 
praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. V mesecu juniju smo uspeli izpeljati tudi strokovno 
ekskurzijo z izobraževanjem za kolektiv, kjer smo posebno skrb namenili zdravju zaposlenih. V 
tem šolskem letu smo se vključili tudi v dva projekta (ILSP - Integrirano vodenje v šolski praksi in 
Ustvarjanje učnih okolij 21. stoletja), preko katerih smo izpeljali izobraževanja za celoten kolektiv. 
Poudarek je bil na delitvi dobre prakse poučevanja na daljavo in učeči se skupnosti. 
 
 

Tabela o pogostosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev v šolskem letu 2020/21 (tudi „kazalnik 1 
na ravni sistema“). 

 
Udeleženost na 
izobraževanju in 
usposabljanju   

 
2014/15 

 
2015/16 

 
2016/17 

 
2017/18 

 
2018/19 

 
2019/20 

 
2020/21 

 
       

a)Učitelji, ki se 
niso udeležili 
izobraževanja 

2 
(porod. 
dopust) 

2 
(porod. 
dopust) 

1  
(porod. 
dopust) 

3 
(porod. 
dopust) 

3 
(porod. 
dopust) 

 1 

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

65 53 58 66 68 59 66 

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

4 16 13 4 5 9 3 

 
       

 
 
 

  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 22 22 22 22 
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nimajo / / /  

Kategorija B 
imajo 6 6 6 6 

nimajo / / /  

Kategorija C 
imajo 2 2 2 2 

nimajo / / / / 

Kategorija AB 
imajo 12 12 12 12 

nimajo / / /  

Kategorija AC 
imajo / / / / 

nimajo / / / / 

Kategorija BC 
imajo 28 28 28 28 

nimajo / / / / 

Kategorija ABC 
imajo / / / / 

nimajo / / / / 

Skupaj 
imajo 70 70 70 70 

nimajo / / / / 

* + ravnateljica, 4 svetovalne delavke , 2 laborantki in 2 knjižničarki - 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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SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI 
 

Tudi letos smo sodelovali s Splošno bolnišnico Celje, Domom ob Savinji in ostalimi socialno-
varstvenimi zavodi v regiji ter kozmetičnimi saloni. Smo se pa morali ves čas prilagajati 
epidemiološki situaciji. 
Zelo dobro smo sodelovali tudi z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje 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.  
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.  

Na šoli smo se odločili, da osnovnošolcem, predvsem devetošolcem in njihovim staršem, 
pomagamo pri pomembni odločitvi – izbiri srednje šole in poklica. Vsa dogajanja so se selila na 
splet, zato smo si na šoli zadali izziv in pripravili niz virtualnih srečanj, s katerimi smo želeli 
osnovnošolce in tudi njihove starše, opogumiti in podpreti na njihovi poti do vpisa na srednjo 
šolo. 

Na našem prvem virtualnem srečanju, ki ga je povezovala dr. Andreja Grobelšek, smo 
spregovorili o pomenu karierne odločitve in dejavnikih, ki vplivajo nanjo. Tu odločilno vlogo 
odigra družina, njen socialni status ter sama izobrazba staršev in njihovi poklici. Ko 
osnovnošolec razmišlja o svoji karieri, mora spoznati samega sebe, svoje sposobnosti, motive, 
interese in notranje vzgibe. Na odločitev o izbiri šole vplivajo tudi rezultati – ocene 
osnovnošolca, njegovi prijatelji, sošolci, znanci, usmeritve pedagoških delavcev in informacije o 
poklicih prihodnosti.    

Svoje razmišljanje je na srečanju z obiskovalci delila tudi gospa ravnateljica, Katja Pogelšek 
Žilavec. Izpostavila je pomen praktičnega znanja in njegovo uporabo na različnih področjih, 
prilagodljivost in kreativnost posameznika ter pomembnost pogovarjanja v družini. Svoje 
osebne izkušnje o odločitvi za šolo in poklic so predstavile še naše strokovne sodelavke iz 
programov zdravstvena nega, bolničar – negovalec in kozmetični tehnik. Pri izbiri šole in poklica 
jih je vodil čut za sočloveka, empatija, sočutje, pripravljenost pomagati in prisluhniti ljudem, 
razumevanje, dobrosrčnost ter čut za estetiko. 

Na drugem srečanju smo pokazali, kaj vse se dogaja na naši šoli in izven nje. Po uvodnem 
pozdravu je voditeljica odgovorila na vprašanja, ki so jih ob koncu prvega srečanja zastavili 
udeleženci. Zanimale so jih predvsem možnosti za vpis, nadaljnje izobraževanje in zaposlitev. Dr. 
Andreja Grobelšek, ki je tudi ena izmed šolskih svetovalnih delavk, je učence spodbudila, da 
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prijavo za vpis oddajo tja, kamor si najbolj želijo, saj se stanje prijav in omejitve iz leta v leto 
spreminjajo. Izpostavila je še, da naša šola daje dobra izhodišča za nadaljnje izobraževanje na 
višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim maturitetnim 
predmetom pa še na veliko univerzitetnih študijskih programov. Seveda se nekateri naši dijaki 
po koncu srednje šole tudi zaposlijo na področju zdravstva, socialnega skrbstva ali kozmetike, 
nekatere pot odnese drugam. 

V osrednjem delu srečanja so utrip naše šole iz prve roke predstavili trije dijaki. Stella in Tadej 
obiskujeta program zdravstvena nega, Nika pa bo postala kozmetična tehnica. Iz doma 
starejših se je javila še Tjaša, ki obiskuje zaključni letnik programa bolničar – negovalec. Z 
udeleženci dogodka so delili svoje veselje in zadovoljstvo nad Srednjo zdravstveno in 
kozmetično šolo Celje ter navdušenje nad vsemi dejavnostmi, ki se na šoli dogajajo in se vanje 
vključujejo. Izpostavili so razne športne aktivnosti, kulturne prireditve, šolski radio, literarno 
glasilo, priprave na tekmovanja, prostovoljno delo, raziskovalne naloge, predavanja in delavnice 
in še mnoge druge. Poudarili so pomen kakovostnega in uporabnega znanja, ki so ga pridobili 
na šoli in ga delijo z drugimi v vsakodnevnih življenjskih situacijah. Pogovarjali so se tudi o 
pouku na daljavo, o njegovih prednostih in slabostih. Seveda si vsi želijo priti nazaj v šolo, a tudi 
na daljavo med seboj sodelujejo, si pomagajo, se družijo preko kanalov in ohranjajo vedrino in 
humanost. Veseli so, da so del Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje. Skozi celoten 
dogodek so bili v neposrednim stiku z udeleženci tudi dijaki in svetovalne delavke, ki so 
odgovarjali na zastavljena vprašanja v klepetu. 

Marsikateri devetošolec in dijak zaključnega letnika se srečuje z dilemo, kako nadaljevati svoje 
šolanje. Katero srednjo šolo izbrati? Kam po srednji šoli? Katero pot izbrati?  

Gre za težke in pomembne odločitve. Da bi bil odgovor čim lažji, smo na 3. virtualno srečanje 
Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje povabili nekdanje dijake, ki so z nami delili svoje 
izkušnje in poglede. Vsak od njih si je izbral svojo karierno pot in deluje na svojem področju. 
Zaposleni so v zdravstvenih domovih, urgentnih centrih, rehabilitacijskih klinikah, splošnih 
bolnišnicah, diagnostičnem centru, domu starejših občanov, ambulantah, psihiatričnih 
bolnišnicah, so samostojni podjetniki in imajo svoje kozmetične salone, delujejo na področju 
osebne rasti, nekateri so se zaposlili v tujini ali še študirajo.  

Za njih je bila Srednja zdravstvena in kozmetična šola prava izbira. Pridobili so kvalitetno znanje, 
ogromno izkušenj, ki so uporabne v vsakdanjem življenju, naučili so se medsebojnega 
sodelovanja, spoštovanja, empatije, izpopolnili so čut za sočloveka, pridobili na delavnosti in se 
zavedajo pomena zdravja. Marsikdo je poleg praktičnega in teoretičnega znanja razvil in krepil 
še svoja močna področja in talent, saj šola ponuja mnoge interesne dejavnosti in vključevanja 
v  različne projekte. Naši bivši dijaki ohranjajo šolo v lepem spominu in jo priporočajo vsakomur. 
Tudi v času trenutnih razmer Covid-19 so našli svojo vizijo in uresničujejo svoje poslanstvo. 
Seveda se vsi dijaki Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje ne zaposlijo samo na 
področju zdravstva, kozmetike in socialnega skrbstva, ampak najdejo povsem svoje področje 
zaposlitve. Nasvet bivših dijakov bodočim dijakom je preprost - poslušaj sebe, zaupaj svojim 
občutkom, delaj s srcem in dušo. 
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5. Samoevalvacija   
 

Med dijaki vseh letnikov v vseh programih smo izvedli anketo, s katero smo želeli ugotoviti, kako 
dijaki doživljajo pouk in s kakšnimi težavami se spopadajo. Zanimal nas je predvsem čas od 
septembra do decembra 2022, ko smo se zaradi epidemije koronavirusa ponovno znašli v ne-
predvidljivih razmerah (pouk v šoli, na daljavo, kombiniran pouk….). Anketo smo izvedli konec 
meseca decembra, izpolnilo jo je 468 dijakov. 

Skoraj polovica (47,44 %) anketiranih dijakov je imela kombiniran pouk, kar pomeni, da je za del 
dijakov pouk potekal v šoli, ostali (oboleli ali v visokorizičnem stiku z obolelo osebo) pa so se 
pouka udeleževali od doma v spletnem orodju MS Teams. 

Kar 61,6 % dijakov, ki imajo izkušnjo kombiniranega pouka, meni, da je nivo usvojenega znanja 
pri pouku v šoli višji, le dobrih 10 % pa je mnenja, da je višji nivo znanja pri pouku od doma. 27,9 
% med obema načinoma pouka glede znanja ne vidi bistvene razlike. 

35,3 % dijakov je mnenja, da je pouk od doma boljši kot v šoli, kar različno utemeljujejo. Menijo, 
da imajo tako več časa za urejanje zapiskov, delanje domačih nalog in učenje, saj sicer veliko 
časa porabijo za vožnjo do šole, zjutraj jim ni potrebno zgodaj vstajati, so bolj spočiti in jim 
ostaja več prostega časa, več časa si lahko razporedijo po svoje. Nekateri imajo več miru kot v 
šoli in se lažje zberejo, pouk se jim zdi manj stresen, bolj umirjen, prehranjevanje je bolj urejeno. 

15 % dijakov med poukom od doma in poukom v šoli ne vidi bistvenih razlik. Če so dijaki zbrani 
in želijo usvojiti znanje, je vseeno, na kak način so vključeni v pouk. V vsakem primeru je potreb-
no delati. 

Kar 40,3 % dijakov meni, da je pouk od doma slabši kot v šoli, saj veliko dijakov doma ne dela, 
pogosto spijo ob računalniku, znanje je slabše. Poleg tega se je doma težje zbrati za sodelova-
nje pri pouku, v šoli lažje spremljajo in razumejo učiteljevo razlago. Slednjo pogrešajo zlasti pri 
praksi. Pomembna se jim zdita učiteljeva spodbuda in nadzor, ki so ju v šoli deležni v večji meri. 
Nekateri ne vzpostavijo dnevne rutine, v postelji ostanejo ves dan in se slabo počutijo. Delo od 
doma pogosto motijo tehnične težave, hrup iz okolja. Pri kombiniranem pouku jih moti, da je 
učitelj včasih bolj osredotočen na dijake v šoli, dijaki, ki pouk spremljajo od doma, se čutijo za-
postavljene. Menijo, da učitelji v šoli bolj zavzeto razlagajo učno snov. Dijaki tudi zelo pogrešajo 
družbo sošolcev. 

Večji del dijakov (74,2 %) pri pouku od doma pri nobenem predmetu ni imelo kakšnih posebnih 
težav. 15, 5 % je pri posameznih predmetih imelo težave. Te so se največkrat pojavile pri mate-
matiki, saj se dijakom razlaga preko MS Teamsov ne zdi enaka kot v šoli, poleg tega je bila po-
nekod slabša internetna povezava in učiteljeve razlage niso slišali oz. so jo slišali slabo. Videti je, 
da so dijaki razlago v šoli pogrešali zlasti pri naravoslovnih predmetih (kemija, biologija, ana-
tomija, fizika) in pri kabinetnih vajah. 

 

Dijaki v času izvajanja kombiniranega pouka najbolj pogrešajo stike s sošolci (53 %). Zdi se jim, 
da razred ni tako povezan. Na drugem mestu je profesorjeva razlaga (32 %). Moti jih tudi one-
mogočeno opravljanje praktičnega pouka. 
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76,7 % anketirancev zaradi izvedbe kombiniranega pouka ni posebej zaskrbljena, 23, 3 % pa jih 
navaja različne skrbi. V ospredju je učni uspeh, saj ugotavljajo, da je nivo znanja nižji. Najbolj so 
skeptični glede znanja pri praktičnem pouku. Zavedajo se tudi, da se ne učijo sproti in se bojijo 
obdobja pridobivanja ocen. Nekateri dijaki zaključnih letnikov pogrešajo intenzivnejše priprave 
na poklicno maturo, saj jih skrbi opravljanje le-te. Občutijo tudi, da se rahljajo vezi s sošolci. 

Največ dijakov kot negativno posledico dela na daljavo občuti upad motivacije za učenje (27,8 
%), 20, 6 %  pa zmanjšanje koncentracije za delo. 19,6 % dijakov se zdi, da več časa preživijo na 
družabnih omrežjih, 14,4 % pa se zaveda, da se manj gibljejo. Nekaj dijakov (10,3%) ima pogostej-
še telesne težave, 11, 5 % pa jih čuti duševne stiske. 

Dobra polovica dijakov (58,7%) se zaveda, da so zaščitni ukrepi (nošenje mask, razkuževanje 
rok, vzdrževanje razdalje, …) med pandemijo nujni in jih tudi spoštuje. Kar 34,2 % dijakov se zave-
da njihove nujnosti, a jih ne izvajajo dosledno, 7,1 % pa jih meni, da sploh niso potrebni in se jih 
ne držijo. 

Želje dijakov glede pouka v prihodnje so različne. Največ anketirancev je izrazilo željo po pouku 
v šoli, vendar si želijo bolj umirjenega, manj stresnega dela, z enakomerno razporeditvijo oce-
njevanja. Pogrešajo tudi več interesnih dejavnosti, prireditev, izletov, inovativnosti, da bi lahko 
redno hodili na prakso. 

Veliko dijakov želi pouk na daljavo, precej pa jih je mnenja, da bi bil kombiniran pouk najboljša 
izbira, vendar cel razred hkrati doma ali hkrati v šoli. Seveda pa si želijo življenje, kot je bilo v 
času pred pandemijo, brez posebnih zaščitnih ukrepov, brez omejitev druženja. 

Ugotoviti je mogoče, da je pandemija močno zaznamovala tudi šolski prostor. Pouk od doma je 
postal opcija, ki je poprej nismo uporabljali. Zagotovo ima prednosti, pa tudi precej pomanjklji-
vosti. Zahteva večjo mero dijakove osebne zrelosti in motivacije za samostojno delo. Mnogi di-
jaki se bolj zavedajo pomena fizične prisotnosti v šoli in bolj cenijo dejavnosti ob pouku ter dru-
ženje z vrstniki. Zelo zanimiva možnost za delo v prihodnje pa je najbrž kombinacija pouka v šoli 
in v manjšem deležu od doma. 
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6. Izobraževanje odraslih 
 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/21 
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; 
• Izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči (Zdravstveni reševa-

lec/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 in kozmetični šoli Celje je potekalo po 
konzultacijsko – izpitnem sistemu s svetovanjem in mentorstvom. Splošno teoretične in 
strokovno teoretične vsebine so potekale v obliki uvodnih predstavitev. Pisni izpitni roki so bili 
načrtovani enkrat mesečno.  Enkrat mesečno so bile organizirane tudi govorilne ure oziroma 
individualne konzultacije ter poskusno ocenjevanje. V vseh programih je bil organiziran praktični 
pouk. Za udeležence izobraževanja odraslih smo organizirali tudi praktično izobraževanje z 
delom (PUD). 
 
Zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2 so aktivnosti v izobraževanju 
odraslih potekale prilagojeno. Udeleženci so lahko izpite opravljali pisno in na daljavo. V času 
zaprtja šol, od novembra 2020 do marca 2021, je izobraževalni proces v celoti potekal na 
daljavo.  
 
Praktični pouk za program zdravstvena nega je potekal kombinirano: na daljavo, v šolskih 
kabinetih ter v Splošni bolnišnici Celje. Za program kozmetični tehnik je praktični pouk potekal 
delno na daljavo, delno pa v šoli, v specializiranih kabinetih. Za program bolničar – negovalec 
je praktični pouk v celoti potekal na daljavo.  
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I. Število vpisanih v formalne oblike izobraževanja odraslih 2020/21 
 
PROGRAM 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ 

Bolničar – negovalec, SPI 
4 7 9 / 20 

Zdravstvena nega, SSI 1 28 18 23 70 

Zdravstvena nega, PTI 36 45 / / 81 

Kozmetični tehnik, SSI 1 14 3 36 54 

Skupaj 
42 94 30 59 225 

* Stanje na dan 31. 1. 2021  
Na dan 31. 1. 2021 je bilo v programe za pridobitev formalne izobrazbe na Srednji zdravstveni in 
kozmetični šoli Celje vpisanih 225 udeležencev. 
 
II. Število udeležencev, ki napredujejo, ponavljajo oziroma so zaključili izobraževanje 
 

PROGRAM 
Napredovali/ 

zaključili 
Ponavljanje 

Neaktivni/ 
izpis 

Skupaj 

Bolničar – negovalec, SPI 11 5 4 20 

Zdravstvena nega, SSI  21 41 8 70 

Zdravstvena nega, PTI 13 57 11 81 

Kozmetični tehnik, SSI 11 30 13 54 

Skupaj 2020/21 56 (25 %) 133 (59 %) 36 (16 %) 225 (100 %) 

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

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

 
Iz podatkov, prikazanih v tabeli, je razvidno, da se je v šolskem letu 2020/21 nekoliko znižalo 
število posameznikov, ki so napredovali v višji letnik oziroma zaključili izobraževanje. Precej 
vpisanih udeležencev je zaposlenih na področju zdravstva in socialnega varstva, zato so v času 
epidemije med najbolj obremenjenimi poklicnimi skupinami. Po drugi strani pa je vzpodbudno, 
da se že drugo leto znižuje odstotek neaktivnih oziroma izpisanih udeležencev.  
 
III. Uspeh pri opravljanju poklicne mature in zaključnega izpita (koledarsko leto 2021) 
Rok POM (ZN, PTI, KT) ZI 

 prijavljeni opravili prijavljeni opravili 

Zimski  5 4 1 1 

Spomladanski rok  5 5 1 1 

Jesenski  2 2 1 1 

Skupaj 12 11 3 3 

 
V koledarskem letu 2021 je izobraževanje uspešno zaključilo 14 kandidatov. 
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IV.  Rezultati vprašalnika za učitelje v izobraževanju odraslih 
 
V procesu presojanja kakovosti nas je med drugim zanimalo, kaj učitelji menijo o organizaciji 
izobraževanja odraslih na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje in kako ocenjujejo 
komunikacijo in obveščanje na tem področju. Pripravili smo anketo s pomočjo aplikacije 
Microsoft Forms in jo posredovali 26-im učiteljem, ki so v šolskih letih 2020/21 in 2021/22 
sodelovali  v izobraževanju odraslih. Na anketo je bilo mogoče odgovoriti med 5. 1. 2022 in 17. 1. 
2022. Odgovore je posredovalo 18 učiteljev, kar znaša 70 % vseh učiteljev, ki smo jih povabili k 
sodelovanju. 
 
1.  »V izobraževanju odraslih sodelujem« 
 
 N % 
0 - 5 let. 3 16,7 
5 - 10 let. 4 22,2 
Več kot 10 let. 11 61,1 
SKUPAJ 18 100 
 
2. »V izobraževanju odraslih sodelujem kot učitelj« 
 
 N % 
Splošno izobraževalnih predmetov. 7 37,9  
Strokovno teoretičnih predmetov. 7 37,9  
Praktičnega pouka. 2 11,1  
Drugo. 2 11,1  
SKUPAJ 18 100  
Večina učiteljev (N=11) v izobraževanju odraslih sodeluje več kot 10 let, 4 učitelji sodelujejo 5 – 10 
let, 3 učitelji pa sodelujejo manj kot 5 let. Približno polovica sodelujočih učiteljev (N=7) poučuje 
splošno-izobraževalne predmete, prav tako približno polovica (N=7) strokovno teoretične 
predmete, 2 poučujeta praktični pouk, 2 pa praktični pouk in strokovno teoretične predmete. 
 
3. »Prosimo vas, da odgovorite na nekaj vprašanj v zvezi z organizacijo izobraževanja odraslih« 
 

  

1 - Prav nič 
se ne 

strinjam 

2 - Ne 
strinjam 

se 

3 - Ne vem, 
ne morem se 

odločiti 

4 - Strinjam 
se 

5 - 
Popolnoma 
se strinjam 

 
 N % N % N % N % N % 

Izobraževanje odraslih je na 
SZKSC na splošno smiselno 
organizirano. 
 

      7 38,9 11 61,1 
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Razmerje med kontaktnimi 
urami (konzultacije,  
govorilne ure..) in samostojnim 
delom je pri mojem predmetu 
ustrezno. 
 

      9 50,0 9 50,0 

Organizacija izvajanja 
govorilnih ur je ustrezna. 
 

    1 5,9 7 41,2 9 52,9 

Organizacija izvajanja uvodnih 
predstavitev je ustrezna. 
 

  1 5,6 1 5,6 7 38,9 9 50,0 

Organizacija izvajanja izpitov je 
ustrezna. 
 

    1 5,9 7 41,2 9 52,9 

Organizacija praktičnega 
pouka je ustrezna. 
 

    5 31,3 5 31,3 6 37,5 

Želela/želel bi več sodelovanja 
pri načrtovanju urnikov. 
 

3 16,7 4 22,2 8 44,4 2 11,1 1 5,6 

Želela/želel bi več timskega 
dela učiteljev. 
 

  4 23,5 7 41,2 5 29,4 1 5,9 

Potrebujem več informacij o 
udeležencih, ki jih poučujem. 
 

2 11,8 2 11,8 6 35,3 6 35,3 1 5,9 

Učiteljem smo postavili nekaj vprašanj, povezanih z organizacijo izobraževanja odraslih. Vsi 
sodelujoči učitelji se strinjajo (N=7) oziroma se popolnoma strinjajo (N=11), da je izobraževanje  
odraslih  na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje na splošno smiselno organizirano. Prav 
tako se strinjajo (N=9) oziroma popolnoma strinjajo (N=9), da je razmerje med kontaktnimi 
urami (konzultacije, govorilne ure, uvodne predstavitve) in samostojnim delom pri njihovem 
predmetu ustrezno. 
 
Prav tako se razen enega vsi učitelji (N=16)  strinjajo (N=7) oziroma popolnoma strinjajo (N=9), 
da je organizacija izvajanja govorilnih ur ustrezna. Velika večina (N=16) se prav tako strinja 
(N=7) oziroma popolnoma strinja (N=9), da je ustrezna tudi organizacija izvajanja uvodnih 
predstavitev in izpitov.  
 
Od vseh sodelujočih učiteljev se jih 11 strinja oziroma popolnoma strinja, da je organizacija 
praktičnega pouka ustrezna, 5 učiteljev pa ne ve, oziroma se ne more odločiti. 
 
Iz rezultatov lahko sklepamo, da bi od vseh sodelujočih učiteljev 3 želeli več sodelovanja pri 
načrtovanju urnikov, 6 bi jih želelo več timskega dela učiteljev, 7 učiteljev pa bi potrebovalo več 
informacij o udeležencih, ki jih poučujejo. 
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4. »Če ste pri kakšni trditvi izbrali oceno 1 ali 2, vas prosimo, da jo pojasnite.« 
 
 
Izpis odprtih odgovorov 
Vse te stvari so zelo dobre in ne rabijo mojega posega. 
Ne potrebujem, podatkov o udeležencih, razen če so kakšne posebnosti 
Urniki so ok, timsko delo je vedno dosegljivo, če ga želiš, informacije o udeležencih ne 
potrebujem, ker se z njimi sami dogovorimo. 
Načrtovanje urnikov je že sedaj bilo tako, da smo lahko povedali svoje mnenje in želje, 
zato ne vidim problema, da bi kaj spreminjali, ker je dobro. 
Imamo možnost sodelovanja glede urnikov - ne potrebujemo več. Pri mojih predmetih ne 
vem kaj bi lahko delali timsko z ostalimi učitelji. Informacije o udeležencih lahko 
pridobimo sami v pogovoru z njimi. 
Ura 15.30 je prezgodaj, ustreznejši bi bil katerikoli drug dan namesto petka. 
 
5. »Ali bi nam v zvezi z organizacijo izobraževanja odraslih želeli sporočiti še kaj?« 
 
Izpis odprtih odgovorov 
Hvala za trud.. Se mi zdi, da so odrasli obravnavani vzorno. 
Super smo vsi, kar tako naprej, pomembno je da se slišimo in dobro sodelujemo. 
Kar tako naprej. 
Ne. 
Osebno ocenjujem, da delamo uspešno. 
Z delom vodje izobraževanja odraslih sem zelo zadovoljna. 
 
Na odprti vprašanji glede organizacije izobraževanja odraslih (4. in 5. vprašanje) je odgovorilo 
nekaj sodelujočih. Zapisali so vzpodbude in pozitivne komentarje, samo ena oseba je podala 
konkreten predlog glede organizacije uvodnih predstavitev.  
 
6. »Prosimo vas, da odgovorite na nekaj vprašanj v zvezi s KOMUNIKACIJO IN OBVEŠČANJEM v 
izobraževanju odraslih.« 
 

  

1 - Prav nič 
se ne 

strinjam 

2 - Ne 
strinjam 

se 

3 - Ne vem, 
ne morem se 

odločiti 

4 - Strinjam 
se 

5 - 
Popolnoma 
se strinjam 

 
 N % N % N % N % N % 

Vpeljana je redna komunikacija 
med organizatorjem. 
izobraževanja in učitelji. 
 

      5 27,8 13 72,2 

Pravočasno sem 
informirana/informiran o vsem, 
kar vpliva na moje delo v 
izobraževanju. odraslih. 
 

      4 22,2 14 77,8 
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Najpomembnejše informacije 
so dostopne tudi v pisni obliki. 
 

      7 38,9 11 61,1 

Informacije so podane na 
razumljiv način. 
 

      5 27,8 13 72,2 

 
Učitelji, ki so sodelovali v anketi, so izrazili svoje mnenje tudi glede komunikacije in obveščanja v 
izobraževanju odraslih. Vsi brez izjeme (glej rezultate pri 6. vprašanju) se strinjajo oziroma 
popolnoma strinjajo, da je vpeljana redna komunikacija med organizatorjem izobraževanja in 
učitelji (povprečna ocena odgovorov: 4,7), da so pravočasno informirani o vsem, kar vpliva na 
njihovo delo v izobraževanju odraslih (povprečna ocena odgovorov: 4,8), da so 
najpomembnejše informacije dostopne tudi v pisni obliki (povprečna ocena odgovorov: 4,6) in 
da so informacije podane na razumljiv način (povprečna ocena odgovorov: 4,7). 
 
7. »Če ste pri kakšni trditvi izbrali oceno 1 ali 2, vas prosimo, da jo pojasnite.« 
/ 
 
8. »Ali bi nam v zvezi s KOMUNIKACIJO IN OBVEŠČANJEM želeli sporočiti še kaj?« 
 
Izpis odprtih odgovorov 
Vse v najlepšem redu. Kar tako naprej. 
Bp. 
Nekateri imajo včasih težavo s Teamsi ko jih povabiš preko koledarja, ne morejo pristopiti, 
zato jim preko teamsa pošlješ vabilo na mail z linkom. Potem pa se malo lovimo s tem. 
Ne. 
Vse poteka super. 
 
9. »Ali trenutno izvajate kakšen del učnega procesa na daljavo (govorilne ure, ocenjevanje 
znanja)?« 
 
 N % 
Da. 15 83,3 
Ne.  3 16,7 
SKUPAJ 18 100 
 
10. »Če izvajate del učnega procesa na daljavo, prosimo, da navedete morebitne težave, s 
katerimi se pri tem soočate.« 
 
Izpis odprtih odgovorov 
Usklajevanje terminov. 
Ne soočam se z nobenimi težavami. 
Udeleženci in mi imamo že več izkušenj, zato praviloma ne prihaja do težav. 
Večjih težav ni, včasih se pojavi kakšna tehnična težava. 
Včasih imajo odrasli težave s tehniko. Pri izpitu na daljavo je vedno mogoče prisotno 
goljufanje. 
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Enako kot v vprašanju 8. 
Načrtovani termin ocenjevanja ni bil realiziran, saj se udeleženka ni znala priključiti na MS 
Teamse in ni bila odzivna niti na epošto. 
Včasih se sprašujem o relevantnosti in objektivnosti pri ocenjevanju na daljavo (ali so 
zagotovljeni vsi pogoji, da se oceni znanje kandidatov, da si le-ti ne pomagajo s kakšnimi 
pripomočki). 
Včasih se mi zdi, da kandidati uporabljajo pri ustnih izpitih na daljavo prepovedana 
sredstva, se pravi se poslužujejo goljufanja. Težko pa to zagotovo trdim, ker uporabljajo 
samo eno kamero. 
udeleženci premalo izkoriščajo možnost GU. Jih skoraj NE obiskujejo oz. ne pokličejo za 
videosrečanje. 
Nekateri kandidati so slabo usposobljeni za delo s Teams - ne znajo se priključiti v 
sestanek... 
Ni težav. 
Nimam težav. 
 
Učitelje smo povprašali tudi, ali trenutno izvajajo kakšen del učnega procesa na daljavo 
(govorilne ure, ocenjevanje znanja..). Iz rezultatov je razvidno, da trenutno 15 sodelujočih 
učiteljev izvaja del učnega procesa na daljavo. Med težavami, s katerimi se pri tem soočajo, 
navajajo usklajevanje terminov, tehnične težave (težave z uporabo aplikacije MS Teams) , 
sprašujejo se tudi o objektivnosti ocenjevanja na daljavo (glej odgovore na 10. vprašanje). 
 
11. »Ali vodite evidenco uspešnosti kandidatov, ki jih ocenjujete?« 
 
 N % 
Da. 9 50,0 
Ne.  9 50,0 
SKUPAJ 18 100 
 
12. »Če vodite evidenco uspešnosti kandidatov, ali to informacijo upoštevate pri oblikovanju 
izpitnih vprašanj,  pripravi gradiva ipd.?« 
 
 N % 
Da. 6 50,0 
Ne.  4 33,3 
Drugo. 2 16,7 
SKUPAJ 12 100 
 
Izpis odprtih odgovorov - drugo 
Že po ocenah in določenih vprašanjih vidiš kje imajo kandidati največ težav in jih že na 
govorilnih urah opozorim nato. 
Zaradi malega števila udeležencev, trenutno ne vidim potrebe. 
Iz rezultatov je razvidno, da polovica (N=9) sodelujočih učiteljev vodi evidenco uspešnosti 
kandidatov, katere ocenjujejo. Manjši del (N=6) to informacijo upošteva pri oblikovanju izpitnih 
vprašanj in pripravi gradiva.  
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13. »Kako pogosto bi bilo potrebno po vašem mnenju prenoviti izpitna vprašanja, teme, gradivo 
za udeležence izobraževanja odraslih? 
 
 N % 
Vsako leto. 8 44,4 
Na dve do tri leta. 4 22,2 
Ob prenovi programa (približno vsakih 10 let). 3 16,7 
Drugo. 3 16,7 
SKUPAJ 18 100 
 
 
Izpis odprtih odgovorov - drugo 
Odvisno od števila kandidatov (več kot je kandidatov bolj pogosto). 
Odvisno od tega koliko kandidatov je sploh opravljalo pisne izpite. Gradiva in teme pa ob 
spremembah. 
Po potrebi - izpitna vprašanja pogosteje, da so ocene realne; teme, gradiva pa skladno z 
učnim načrtom. 
 
14. »Kako pogosto vi prenavljate izpitna vprašanja, gradiva... za udeležence izobraževanja 
odraslih? » 
 
Izpis odprtih odgovorov 
Po potrebi. 
1 - 2 leti. 
Sproti ob morebitnih novostih in spremembah. 
Za vsak izpitni rok pripravim vprašanja, ne vedno povsem nova, temveč jih nekoliko 
spreminjam. 
Vsak rok malo. 
Do sedaj 1x, ker se nisem tako dolgo. 
Delno - vsako leto. 
Na pol leta. 
Še nisem imela pisnega izpita, samo ustne (pripravljene imam tri različne sklope 
vprašanj). 
Zdaj kar vsako leto. 
Vsako drugo leto JST, ZGO je že vseskozi stalnica. 
Vsako leto. 
Odvisno od števila kandidatov in kolikokrat so izpit že opravljali - vsaj 2x letno. 
Vsako leto. 
Vsako leto za izpite. Za POM ni potrebe - samo ob prenovi programa. 
 
Malo manj kot polovica anketiranih učiteljev meni (N=8), da bi bilo potrebno izpitna vprašanja 
in ostalo gradivo za udeležence izobraževanja odraslih prenavljati vsako leto, štirje pa menijo, 
da je dovolj če se gradivo prenovi na 2-3 leta. Iz rezultatov je prav tako razvidno, da večina 
učiteljev (glej odgovore na 14. vprašanje) gradivo prenavlja oziroma dopolnjuje vsaj enkrat na 
leto. 
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15. Bi nam želeli sporočiti še kaj? 
 
Izpis odprtih odgovorov 
Srečno in uspešno. 
Delo se kaže kot dobro opravljeno zato pogumno dalje. 
Ne. 
Meni, da izobraževanje odraslih na naši šoli poteka vzorno. Pohvale vodji in organizatorici. 
Lahko samo pohvalim natančno organizacijo in prijaznost. 
Samo tako naprej. Hvala za sodelovanje. 
 
Rezultati vprašalnika kažejo, da je večina učiteljev, ki sodelujejo v izobraževanju odraslih, 
zadovoljna z organizacijo, komunikacijo in obveščanjem na tem področju. Med odprtimi 
odgovori so pretežno pohvale in pozitivne spodbude. Iz rezultatov je tudi razvidno, da je delo na 
daljavo še vedno prisotno v veliki meri, pri čemer se pojavljajo tudi težave, kot so tehnične 
težave, težave z usklajevanjem terminov ter vprašanje glede možnosti goljufanja pri 
ocenjevanju na daljavo. Glede na rezultate učitelji v manjši meri upoštevajo uspešnost 
kandidatov pri oblikovanju izpitnih vprašanj in pripravi gradiva, k čemur jih bomo poskušali 
spodbuditi.  
 
V. Rezultati ankete, s katero smo preverjali zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih v 
šolskem letu 2020/21 
 
Ker je za nas pomembno, kaj o izobraževanju odraslih menijo udeleženci, smo za trenutne 
udeležence izobraževanja odraslih na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje v šolskem letu 
2020/21 pripravili spletno anketo. Bolj podrobno nas je zanimalo stališče trenutnih udeležencev 
glede:  

• informiranja,  
• lastnih dosežkov v izobraževanju,  
• opremljenosti šole, 
• odzivnosti zaposlenih, 
• izvajanja izobraževanja na daljavo. 

Vprašanja v anketi so postavljena v drugačen kontekst kot prejšnja leta, saj gre za čas 
epidemije in izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2, ki so bistveno posegli 
tudi v značilnosti izobraževalnega procesa. 
 
Anketa je bila pripravljena s pomočjo orodja za izdelavo spletnih anket 1ka. Anketiranje je 
potekalo med 25. 8. 2021 in 30. 9. 2021. Povezava do ankete je bila kot SMS poslana vsem 
aktualnim udeležencem izobraževanja (vpisanim do šolskega leta 2020/21). Povezavo na 
anketo je prejelo 197 udeležencev izobraževanja odraslih (70 udeležencev programa 
Zdravstvena nega PTI, 63 udeležencev programa Zdravstvena nega, 47 udeležencev programa 
Kozmetični tehnik in 17 udeležencev programa bolničar-negovalec), odgovorilo pa je 61 
udeležencev, kar znaša 31 %. 
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1. »Spol« 
 

 N % 
Ženski. 51 84 
Moški. 10 16 
Drugo. 0 0 
SKUPAJ 61 100 
 
V anketi je sodelovalo 84 % (51) žensk in 16 % (10) moških. 
 
2. »Program« 
 

 N % 
 Bolničar-negovalec SPI. 4 7 
 Zdravstvena nega SSI. 21 34 
 Zdravstvena nega PTI. 26 43 
 Kozmetični tehnik SSI. 10 16 
 SKUPAJ 61 100 
 
Glede na rezultate, je največ udeležencev, ki so odgovorili na anketo, vpisanih v program 
Zdravstvena nega PTI (26 oziroma 43 %), sledijo vpisani v program Zdravstvena nega (21 
oziroma 34 %), Kozmetični tehnik (10 oziroma 16 %) in v program Bolničar-negovalec (4 oziroma 
7%). 
 
3. »Ali ste v naši izobraževalni organizaciji pred vpisom dobili dovolj informacij o programu, v 
katerega ste vpisani?« 
 

 N % 
 Ob vpisu nisem dobil/-a potrebnih informacij. 1 2 
 Prejel/-a sem pomanjkljive informacije. 5 8 
 Ob vpisu sem prejel/-a vse potrebne informacije. 55 90 
 Drugo. 0 0 
 SKUPAJ 61 100 
 
Zanimalo nas je, kako udeleženci izobraževanja odraslih ocenjujejo informiranje o 
izobraževalnem programu pred vpisom. Kar 90 % (55) vprašanih meni, da so ob vpisu prejeli 
vse potrebne informacije. Da so prejeli pomanjkljive informacije, meni 8 % (5) udeležencev, 2 % 
udeležencev (1) pa meni, da niso dobili potrebnih informacij.  
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4. »Katere možnosti informiranja se vam zdijo najuporabnejše?«  
 

 N %  
 Informiranje po SMS. 55 90 
 Objava informacij na šolski spletni strani. 14 23 
 Obveščanje s pomočjo aplikacije MS Teams. 12 20 
 Obveščanje po elektronski pošti. 36 59 
 Drugo. 0 0 
* Možnih je bilo več odgovorov 
 
Udeležencem izobraževanja se zdijo najuporabnejše možnosti informiranja po SMS (55 oziroma 
90 %), sledi obveščanje po elektronski pošti (36 oziroma 59 %). Kot manj uporabni sta se izkazali 
objava informacij na šolski spletni in obveščanje s pomočjo aplikacije MS Teams. Prvo je izbralo 
14 oziroma 23 % udeležencev, drugo pa 12 oziroma 20 % udeležencev.  
 
5. »Kako ocenjujete svoje osebne dosežke med izobraževanjem?« 
 

 N %  
 Sem manj uspešen/-na, kot sem   pričakoval/-a. 31 51 
 Sem pričakovano uspešen/-na. 24 39 
 Sem bolj uspešen/-na, kot sem pričakoval/-a. 6 10 
 SKUPAJ 61 100% 
 
Od vseh anketiranih 39 % (24) udeležencev ocenjuje, da so v izobraževanju tako uspešni, kot so 
pričakovali. Da so bolj uspešni, ocenjuje 10 % (6) udeležencev, kar 51 % (31) udeležencev pa 
ocenjuje, da so manj uspešni, kot so pričakovali. Rezultati se skladajo z našimi ugotovitvami 
glede števila udeležencev, ki v programu napredujejo/so končali, ponavljajo oziroma so 
neaktivni. V primerjavi z prejšnjima letoma, se je zmanjšalo število tistih, ki napredujejo oziroma 
so zaključili in povečalo število ponavljavcev. Menimo, da je med razlogi za to tudi epidemija, 
saj imamo precej udeležencev s področja zdravstvena in socialnega varstva, ki so v tem času 
še posebej obremenjeni. (Glej tudi odgovore na 11. in 13. vprašanje). 
 
6. »Kako pogosto preverjate, koliko izpitov imate narejenih?« 
 

 N %  
 Nikoli. 7 11 
 Ob koncu šolskega leta. 4 7 
 Dvakrat letno.  12 20 
 Enkrat na mesec. 33 54 
 Drugo. 5 8 
 SKUPAJ 61 100% 
 
Izpis odprtih odgovorov - drugo 
Po vsakem opravljenem izpitu. 
Po vsakem opravljenem izpitu. 
Občasno. 
... 



Poročilo o kakovosti 2020/21 

26 
 

Sproti. 
 
Glede na rezultate največ, 54 % (33), udeležencev število opravljenih izpitov preverja enkrat na 
mesec. Manjši delež udeležencev (12 oziroma 20 %) število opravljenih izpitov preverja dvakrat 
leto, 7 % (4) udeležencev ob koncu šolskega leta, 11 % (7) udeležencev pa števila opravljenih 
izpitov nikoli ne preverja. Pod »Drugo« so udeleženci zapisali, da opravljene izpite preverjajo po 
vsakem opravljenem izpitu, občasno oziroma nikoli. 
 
 
7. »Kako bi na splošno ocenili opremljenost šole (za praktični pouk)?« 
 

 N %  
 Večina opreme manjka ali je neuporabna. 2 3 
 Kakšna oprema manjka. 18 30 
 Vsa oprema je primerna in na voljo. 33 55 
 Drugo – ne vem, praktičnega pouka še nisem opravljal/-a 7 12 
 SKUPAJ 60 100 
 
Udeležence izobraževanja odraslih smo povprašali tudi, kako bi na splošno ocenili opremljenost 
šole (za praktični pouk). Od anketiranih udeležencev izobraževanja odraslih jih 12 % (7) še ni 
opravljalo praktičnega pouka. Od tistih, ki so praktični pouk opravljali, jih 55 % (33) meni, da je 
vsa oprema primerna in na voljo. 30 % (18) udeležencev pa meni, da kakšna oprema manjka. 3 
% (2) udeležencev meni, da večina opreme manjka ali da je neuporabna.  
 
Če od skupnega števila odgovorov odštejemo odgovore udeležencev, ki se praktičnega pouka 
niso udeležili oziroma ne vejo, je delež tistih, ki menijo da je vsa oprema primerna in na voljo 62 
%.  
 
8. »Ali so vam zaposleni v naši izobraževalni organizaciji pripravljeni prisluhniti in odgovoriti na 
vprašanja?« 
 

 N %  
 Nikoli mi niso pripravljeni pomagati. 0 0 
 Redko so mi pripravljeni pomagati. 9 15 
 Velikokrat so mi pripravljeni pomagati. 16 26 
 Vedno so mi pripravljeni pomagati. 36 59 
 SKUPAJ 61 100 
 
Od vseh anketiranih udeležencev jih 59 % (36) meni, da so jim zaposleni v izobraževalni 
organizaciji vedno pripravljeni pomagati, 26 % (16) pa, da so jim zaposleni velikokrat pripravljeni 
pomagati. 15 % (9) udeležencev ocenjuje, da so jim zaposleni redko pripravljeni pomagati.
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9. »Zaradi prilagoditev, ki smo jih bili primorani uvesti zaradi epidemije COVID-19, je tudi 
praktični del izobraževanja potekal na daljavo. Ste imeli doma na voljo dovolj opreme, da ste 
lahko izvajali praktični del?« 
 

 N %  
 Da. 10 16 
 Da, vendar s težavami. 10 16 
 Ne. 8 13 
 Nisem opravljal/-a praktičnega pouka. 27 44 
 SKUPAJ 55 90 
 
Če odštejemo udeležence, ki niso opravljali praktičnega pouka (44 % oziroma 27), jih je imela 
približno ena tretjina na voljo opremo, da so lahko izvajali praktični pouk, ostala tretjina je 
izvajala praktični del s težavo. Približno ena tretjina pa ni imela dovolj opreme za izvajanje 
praktičnega pouka na daljavo.  
 
10. »Kako ste na splošno zadovoljni z naslednjimi vidiki naše izobraževalne organizacije v času 
zaprtja šol?« 
 

  

1 – 
nezadovoljen/-

na 

2 - Ne 
preveč 

zadovoljen/-
na 

 

3 – dokaj 
zadovoljen/-

na 
 

4 - 
zadovoljen/-

na 
 

5 – zelo 
zadovoljen/-

na 
 
 

Skupaj 

 N % N % N % N % N % N 

Obveščanje. 
 

3 6 5 9 8 15 21 39 17 31 54 

Organiziranost. 
 

1 2 10 19 8 15 16 30 18 34 53 

Izvedba. 
 

1 2 8 15 9 17 17 32 18 34 53 

 
Udeležence izobraževanja odraslih smo povprašali tudi, kako so bili v času zaprtja šol zadovoljni 
z obveščanjem, organiziranostjo in izvedbo izobraževanja na Srednji zdravstveni in kozmetični 
šoli Celje. Iz rezultatov je razvidno, da je bila večina udeležencev z vsemi tremi vidiki 
organizacije zadovoljna oziroma zelo zadovoljna. Z obveščanjem je bila zadovoljnih oziroma 
zelo zadovoljnih 70 % (38) udeležencev, z organiziranostjo 64 % (34) in z izvedbo 64 % (35) 
udeležencev.  
 
Z obveščanjem je bilo ne preveč zadovoljnih oziroma nezadovoljnih 15 % (8) udeležencev, z 
organiziranostjo 21 % (11) udeležencev in z izvedbo 17 % (9) udeležencev. Preostali so bili dokaj 
zadovoljni.  
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11. »Ali ste opravljali izpite na daljavo? « 
 

 N %  
 Da. 38 69 
 Ne. 17 31 
 SKUPAJ 55 100% 
 
Od vseh anketirancev jih je 69 % (38) opravljalo izpite na daljavo, 31 % (17) pa ne. Rezultati se 
skladajo tudi z rezultati na 9. vprašanje, kjer približno dve tretjini udeležencev navajata, da so 
imeli ustrezno opremo oziroma, da se je s težavami dalo prisostvovati praktičnemu delu na 
daljavo. Seveda pa udeleženci niso opravljali izpitov na daljavo tudi iz drugačnih vzrokov, ne 
samo zaradi neustrezne opreme (glej 13. vprašanje). 
 
12. »Kako bi ocenili svojo uspešnost pri opravljanju izpitov na daljavo?« 
 
 N %  
 Zelo slabo - 1 0 0 
 Slabo - 2 0 0 
 Dokaj dobr»o - 3 20 61 
 Dobro - 4 10 30 
 Zelo dobro - 5 3 9 
 SKUPAJ 33 100 
 
Rezultati ankete kažejo, da večina udeležencev 61 % (20) svojo uspešnost na izpitih ocenjuje kot 
dokaj dobro, 30 % (10) udeležencev kot dobro in 9 % (3) udeležencev kot zelo dobro. Rezultati se 
skladajo s pričakovano porazdelitvijo ocen, pri čemer  pa ocen slabo in zelo slabo ni.  
 
13.  »Kako to, da niste opravljali izpitov na daljavo?« 
 
Izpis odprtih odgovorov: 15 odgovorov 
Sem pavzirala. 
Ker si rada vzamem čas in ga pisem/odgovarjam na testu fizično na lokaciji šole. 
Ker sem za šolanje od doma svojih otrok porabila ves svoj čas. 
Osebni problemi. 
Osebni razlogi. 
Izgubila sem motivacijo. 
težko komuniciram prek računalnika 
... 
Ne vem. 
Ni bilo časa in tudi organizacija ni bila urejena tudi profesorji niso bili pripravljeni nam 
pomagati. 
Nisem imela primernega računalnika. 
Teamsi mi delajo tezave. Se ne znajdem. 
Ker je težje. 
Ker nisem imela te možnosti. 
Ker je fizični stik nekaj povsem drugega. 
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Posamezniki, ki niso opravljali izpitov na daljavo, navajajo različne razloge. 13 udeležencev je 
navedlo razloge, ki izhajajo iz njihove osebne situacije (trije odgovori se nanašajo na težave pri 
delo na daljavo), en udeleženec pa navaja tudi razloge na strani šole (»Ni bilo časa in tudi 
organizacija ni bila urejena tudi profesorji niso bili pripravljeni nam pomagati.«). 
 
14. »Kako bi na splošno ocenili podporo učiteljev pri opravljanju izpitov na daljavo?« 
 

 N %  
 Zelo slabo - 1 0 0  
 Slabo - 2 1 2 
 Dokaj dobro - 3 29 63 
 Dobro - 4 6 13 
 Zelo dobro - 5 10 22 
 SKUPAJ 46 100 
 
Anketiranci so ocenili tudi podporo učiteljev pri opravljanju izpitov na daljavo. Večina 63 % (29) 
ocenjuje podporo učiteljev kot dokaj dobro, 13 % (6) kot dobro in 22 % (10) kot zelo dobro. Samo 
en udeleženec (2 %) ocenjuje pomoč kot slabo. Povprečna ocena podpore učiteljev pri 
opravljanju izpitov na daljavo znaša 3,5. 
 
15. »Kako bi na splošno ocenili podporo vodje izobraževanja pri opravljanju izpitov na daljavo?« 
 

 N %  
 Zelo slabo - 1 0 0 
 Slabo - 2 0 0 
 Dokaj dobro - 3 35 70 
 Dobro - 4 3 6 
 Zelo dobro - 5 12 24 
 SKUPAJ 50 100 
 
Anketiranci so podobno kot podporo učiteljev ocenili tudi podporo vodje izobraževanja. 70 % 
(35) udeležencev podporo vodje izobraževanja pri izvajanju izpitov na daljavo ocenjuje kot 
dokaj dobro, 6 % (3) kot dobro in 24 % (12) kot zelo dobro. Povprečna ocena podpore vodje 
izobraževanja pri opravljanju izpitov na daljavo prav tako znaša 3,5.  
 
Aktivnosti s strani šole za spodbujanje dela na daljavo:  

• ponudili smo brezplačen dostop do aplikacije MS Teams,  
• pripravili smo pisne informacije o postopku prijave,  
• bili smo na razpolago za vprašanja in preverjanje video-povezave,  
• v začetku leta 2020/21 organizirali brezplačne delavnice za pomoč pri registraciji in up-

orabi MS Office in MS Teams. 
 
Žal v vprašalniku nismo preverjali, kaj bi udeleženci na tem področju še želeli. 
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16. »Ali ste zaznali kakšne prednosti dela na daljavo?« 
 

 N %  
 Da. 20 37 
 Ne. 9 17 
 Ne vem. 25 46 
 SKUPAJ 54 100 
 
Kljub slabostim dela na daljavo pa 37 % (20) udeležencev zaznava tudi prednosti, 46 % (25) 
udeležencev pa ne ve. 
 
17.  »Katere so te prednosti?« 
 
Izpis odprtih odgovorov: 16 odgovorov 
Ne rabim se voziti, ker imam 2 uri do šole. 
Lažji dogovor glede terminov. 
Discipliniranost, večja samostojnost. 
Lažje opravljam izpite ustno kot pisno. 
Sproščenost med izpitom, ustno odgovarjanje mi je lažje. 
Pridobitev na času, ker ni bilo vožnje. tudi prihranek pri izdatku za gorivo. Zame osebno 
manj stresno. 
Ustno je lažje.  
Ni treba od doma, ne potrebujem avta. 
Manjša trema, ker imam doma sproščeno okolje. 
Prilagoditev termina. 
Lažje je govoriti kot napisati v tem kratkem času, na papir ne moreš dati vso znanje v eni 
šolski uri. 
Manj stresno. 
Dogovor o datumu opravljanja izpitov. 
Več časa ostane za učenje. 
Lahko ostanem doma. 
Manj treme. 

 
Prednosti dela na daljavo, katere navajajo udeleženci, bi lahko strnili v tri skupine: 

• Odpade vožnja, avto ni potreben, ceneje, ostane več časa; 5 odgovorov. 
• Lažji dogovor glede terminov, večja samostojnost; 4 odgovori. 
• Ustno je lažje kot pisno, manj treme, manj stresno; 7 odgovorov. 

 
18. »Ali ocenjujete, da je prenos izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19 vplival na 
vašo učno uspešnost?« 
 

Odgovori N %  
 Da. 18 33 
 Ne. 22 41 
 Ne vem. 14 26 
 SKUPAJ 54 100 
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19. »Kako je izobraževanje na daljavo vplivalo na vašo uspešnost?« 
 

 N %  
 Sem bistveno manj uspešen/-na. 8 44 
 Sem manj uspešen/-na. 8 44 
 Sem uspešen/-na. 2 11 
 Sem bolj uspešen/-na. 0 0 
 Skupaj 18 100 
 
Glede na rezultate ankete 33 % (18) udeležencev ugotavlja, da je izobraževanje na daljavo 
vplivalo na njihovo učno uspešnost, 41 % (22) udeležencev meni, da izobraževanje na daljavo ni 
vplivalo na njihovo učno uspešnost, 26 % (14) udeležencev pa se ne more opredeliti.  
 
Od udeležencev, ki menijo, da je izobraževanje na daljavo vplivalo na njihovo učno uspešnost, 
jih 88 % (16) ocenjuje, da si zaradi dela na daljo manj uspešni oziroma bistveno manj uspešni. 
Nihče ne ocenjuje, da je zaradi dela na daljavo bolj uspešen. (Glej tudi odgovore na 11. 
vprašanje.) 
 
20. »Katere aktivnosti/ukrepe bi po vašem mnenju morala zagotoviti izobraževalna ustanova, 
da bi vam še dodatno pomagala pri izobraževanju?« 
 
Izpis odprtih odgovorov: 12 odgovorov 
Predavanja 4x  
Več možnosti za opravljanje praktičnih modulov. 
Več samostojnega dela v zdravstvenih ustanovah. 
Praktični moduli obvezna udeležba osebno na sedežu sole. 
Ja predavanje, ker je težje zapiske delati sam in še v knjigah jih ne najdeš vseh. 
Se kakšen drug sistem razen Teamsov. 
Predavanja 1x mesečno. 
Skripte z učno snovjo. 
Vsaj praktični pouk. 

 
Udeležence izobraževanja odraslih smo povprašali tudi, kako bi jim naša izobraževalna 
organizacija še bolj pomagala pri izobraževanju. Odgovore bi lahko strnili v 4 skupine: 

• Predavanja; 6 odgovorov. 
• Več možnosti za opravljanje praktičnih modulov, praktični pouk, več samostojnega dela 

v zdravstvenih ustanovah; 4 odgovori. 
• Še kakšno drugo aplikacijo razen Teams; 1 odgovor. 
• Skripte; 1 odgovor. 

 
21. »Kako ste izvedeli za izobraževalne programe naše izobraževalne organizacije?« 
 

 N %  
 Preko spleta. 26 49% 
 Preko drugih medijev. 1 2% 
 Preko sodelavcev. 3 6% 
 Preko znancev. 18 34% 
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 Drugo. 5 9% 
SKUPAJ 53 100% 
 
Izpis odprtih odgovorov: Drugo 
V srednji šoli. 
Pozanimala sem se. 
Obiskoval redni program šole. 
Prej sem redno obiskovala to šolo. 

 
Zanimalo nas je še, kje so udeleženci izobraževanja odraslih izvedeli za izobraževalne programe 
naše izobraževalne organizacije. Največ anketirancev (49 % oziroma 26) je dobilo informacijo 
preko spleta, 34 % (18) pa preko znancev. Manjši delež anketirancev je dobil informacijo preko 
drugih medijev, preko sodelavcev oziroma so bili redni dijaki naše šole. Rezultati bodo uporabni 
pri načrtovanju promocije programov. 
 
22. »Ali bi znancu/prijatelju priporočili izobraževanje pri nas?« 
 

 N %  
 Da. 49 94% 
 Ne. 3 6% 
 Skupaj. 52 100% 
 
23. »Zakaj?« 
 
Izpis odprtih odgovorov: 20 odgovorov 
Ne organizacije, in ne prilagojenosti odraslim. 
Ker se vedno trudite postati boljši. 
Ker lahko opravljaš izpit po lastni izbiri. 
Dobiš dosti znanja. 
Ker sem zadovoljna. 
Strokovnost in profesionalnost. 
Ni predavanj, ki bi zahtevali veliko časa, a kljub temu je vse razloženo. 
Ker se veliko naučiš. 
Ker je dobra sola. 
Zaradi izredno prijazne vodje izobraževanja odraslih. 
Profesionalnost. 
Ker sem zadovoljna načinom izobraževanja. 
Ker so strokovnjaki. 
Ker kot sola delujete dobro. 
Zaradi kvalitete doseženega znanja. 
Ker določeni predmeti ne spadajo v ta poklic. 
Najboljša sola za zdravstveno nego. 
Ste dostopni in prilagodljivi. 
Zaradi strokovnosti in prijaznosti. 
Bi, ker so moje izkušnje pozitivne , čeprav je zelo naporna uskladitev z službo, družino, 
učenjem. 
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Rezultati kažejo, da bi kar 94 % (49) udeležencev znancu/prijatelju priporočili izobraževanje na 
naši šoli. Med odprtimi odgovori udeleženci navajajo pohvale glede organizacije, strokovnosti, 
profesionalnosti in fleksibilnosti. 
Dva odgovora pa sta negativna: »ni organizacije in ne prilagojenosti odraslim«, »določeni 
predmeti ne spadajo v ta poklic«. 
 
24. »Nam želite sporočiti še kaj?« 
 
Izpis odprtih odgovorov: 14 odgovorov 
Ne. 6x 
Le tako naprej. 
Hvala za vas trud. 
Ostanite zdravi. 
Hvala za pripravljenost vedno pomagati in si vzeti čas. 
Prof. za praktični pouk je zelo nesramna. 
Nadaljujte tak. 
Super ste! 
Zahvaljujem se za korektno sodelovanje. 

Na zadnje vprašanje smo dobili 7 pohval in spodbud in 1 negativno informacijo. 

 
Povzetek rezultatov ankete 
 

• Informiranje 
 

Kar 90 % (55) vprašanih meni, da so ob vpisu prejeli vse potrebne informacije, prav tako 
ocenjujejo kot najuporabnejšo možnost informiranja po SMS (55 oziroma 90 %), katere se tudi 
najpogosteje poslužujemo. 
 
• Lastni dosežki v izobraževanju 
 
Od vseh anketiranih udeležencev jih 49 % (30) ocenjuje, da so v izobraževanju tako uspešni, 
oziroma bolj uspešni, kot so pričakovali. 51 % (31) udeležencev pa ocenjuje, da so manj uspešni, 
kot so pričakovali. Kljub temu rezultati pregleda napredovanja v programu kažejo, da je manj 
osipa, kot prejšnji dve leti, kar pomeni, da lahko s spodbudo in motivacijo udeležencev stanje 
izboljšamo. 
 
• Opremljenost šole 
 
Če od skupnega števila odgovorov odštejemo odgovore udeležencev, ki se praktičnega pouka 
niso udeležili oziroma ne vejo, je delež tistih, ki menijo, da je vsa oprema primerna in na voljo, 62 
%.  

 
• Odzivnosti zaposlenih 

 
Velika večina anketirancev (85 % oziroma 52) meni, da so jim zaposleni v izobraževalni 
organizaciji vedno oziroma velikokrat pripravljeni pomagati. Prav tako bi kar 94 % (49) 
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udeležencev znancu/prijatelju priporočilo izobraževanje na naši šoli. Med odprtimi odgovori 
udeleženci navajajo pohvale glede organizacije, strokovnosti, profesionalnosti in fleksibilnosti. 
 
• Izvajanje izobraževanja na daljavo 
 
V času dela na daljavo je bil velik izziv učinkovito informiranje udeležencev, pa tudi organizacija 
in izvedba šolskih aktivnosti. Glede na rezultate je bila večina udeležencev z vsemi tremi vidiki 
organizacije zadovoljna oziroma zelo zadovoljna. Z obveščanjem je bila zadovoljnih oziroma 
zelo zadovoljnih 70 % udeležencev, z organiziranostjo 64 % in z izvedbo 64 % udeležencev.  
 
Iz rezultatov je razvidno, da približno ena tretjina udeležencev ni imela na razpolago dovolj 
opreme za izvajanje praktičnega pouka na daljavo, prav tako  ena tretjina udeležencev ni 
opravljala izpitov na daljavo. Posamezniki, ki niso opravljali izpitov na daljavo, navajajo različne 
razloge. Večina udeležencev je navedla razloge, ki izhajajo iz njihove osebne situacije. 
 
Največ udeležencev je svojo uspešnost na izpitih ocenilo kot dokaj dobro. Povprečna ocena 
podpore učiteljev pri opravljanju izpitov na daljavo znaša 3,5, prav taka je povprečna ocena 
podpore vodje izobraževanja pri opravljanju izpitov na daljavo.   
 
Aktivnosti s strani šole za spodbujanje dela na daljavo:  

• ponudili smo brezplačen dostop do aplikacije MS Teams,  
• pripravili smo pisne informacije o postopku prijave,  
• bili smo na razpolago za vprašanja in preverjanje video-povezave,  
• v začetku leta 2020/21 organizirali brezplačne delavnice za pomoč pri registraciji in up-

orabi MS Office in MS Teams. 
 
Žal v vprašalniku nismo preverjali, kaj bi udeleženci na tem področju še želeli. 
Približno tretjina  udeležencev ugotavlja, da je izobraževanje na daljavo vplivalo na njihovo 
učno uspešnost, večina jih meni, da so  zaradi dela na daljo manj uspešni oziroma bistveno 
manj uspešni. Nihče ne ocenjuje, da je zaradi dela na daljavo bolj uspešen.  
 
Kljub slabostim dela na daljavo pa 37 % udeležencev zaznava tudi prednosti, kot so: lažje 
opravljanje ustnih izpitov, manj treme, večja fleksibilnost glede terminov opravljanja izpitov, ni 
vožnje in drugo. 
 
Udeležence izobraževanja odraslih smo povprašali tudi, kako bi jim naša izobraževalna 
organizacija še bolj pomagala pri izobraževanju. Odgovore bi lahko strnili v 4 skupine: 

• Predavanja; 6 odgovorov. 
• Več možnosti za opravljanje praktičnih modulov, praktični pouk, več samostojnega dela 

v zdravstvenih ustanovah; 4 odgovori. 
• Še kakšno drugo aplikacijo razen Teams; 1 odgovor. 
• Skripte; 1 odgovor. 

 

Z rezultati ankete smo zadovoljni. V izobraževanje odraslih na daljavo smo vsi, ki sodelujemo na 
tem področju vložili zelo veliko truda. Veseli nas, da so tudi udeleženci to prepoznali. Seveda pa 
vidimo tudi veliko možnosti za izboljšave. 
Del podatkov, prikazanih v poročilu o kakovosti, smo uporabili tudi v poglobljeni samoevalvaciji, 
s katero smo pričeli v letu 2020, ko smo pripravili samoevalvacijski načrt. Na podlagi 
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pridobljenih podatkov smo v septembru 2021 pripravili akcijski načrt in v njem opredelili 
aktivnosti za razvijanje kakovosti. V decembru 2021 smo pričeli s pripravo samoevalvacijskega 
poročila, ki smo ga zaključili v januarju 2022. (Glej tudi Samoevalvacijsko poročilo, januar 2022; 
Načrt zavoda za leto 2022 in Poslovno poročilo za leto 2022). 
 


