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Na osnovi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je Svet
Srednje zdravstvene šole Ljubljana na seji dne 23. 9. 2021 obravnaval in potrdil Poročilo o
delu za šolsko leto 2020/2021.

1. UVOD
Konec šolskega leta je čas, ko analiziramo delo v preteklem letu, hkrati pa že načrtujemo, kaj
bomo v naslednjem letu izboljšali, da bodo načrtovani in doseženi cilji zagotavljali vsem
udeležencem izobraževanja čim boljše možnosti napredovanja.
Naloge, ki smo si jih zastavili v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2020/21, smo tudi
realizirali, med letom pa so se pokazali še novi izzivi, predvsem zaradi razglašene epidemije
in s tem povezanim poučevanjem na daljavo, ki ga nismo načrtovali.
Z učnim uspehom ob koncu šolskega leta smo zadovoljni. Uspeh šole je 95,8 %, kar je boljše,
kot smo si kot cilj postavili ob koncu vsakega šolskega leta v letnem delovnem načrtu in v
razvojnem načrtu šole. Cilj nam je uspelo realizirati, saj smo iskali načine in metode za
učinkovito delo v razredu. Obenem pa je bilo šolsko leto 2020/2021 zaznamovano z
epidemijo covid-19 in s tem povezanim poučevanjem na daljavo.
V šolskem letu 2020/21 je bilo izrečenih 27 vzgojnih ukrepov, od tega 15 opominov, 11
ukorov in 1 alternativni vzgojni ukrep. V času poučevanja na daljavo razredniki niso izrekali
vzgojnih ukrepov, vendar se je pokazala potreba po vzgojnem delovanju, kot je npr. bonton
poslovnega komuniciranja, spoštovanje dogovorov itd., kar smo umestili v Šolska pravila.
K celostnemu oblikovanju mladega človeka smo veliko prispevali tudi z bogato ponudbo
interesnih dejavnosti. Zaradi epidemije vseh načrtovanih interesnih dejavnosti nismo mogli
uresničiti.
Tudi dobri materialni pogoji za delo so nepogrešljivi, zato smo jim tudi v tem šolskem letu
namenili veliko pozornosti. Večino novosti smo realizirali s sredstvi, ki smo jih pridobili z
oddajo šolskih prostorov in iz fonda privarčevanih sredstev. Nabavili pa smo tudi novo
računalniško opremo, in sicer v sklopu projekta SIO-2020, iz lastnih sredstev smo obnovili
kuhinjo in jedilnico ter prenovili učilnice za pouk masaže, nege nog in zdrave prehrane oz.
gospodinjstva glede na potrebe prenovljenega izobraževalnega programa. Na področju
računovodstva redno spremljamo novosti in jih vključujemo v naše delo, redno posodabljamo
programe za nemoteno delo ter uvajamo na vseh področjih notranjo kontrolo. Računovodja se
z izobraževanjem dobro usposablja za spremembe, ki smo jih uvedli na računovodskem
področju v skladu s spremenjeno zakonodajo.
Delavke v računovodstvu so v sodelovanju z vzdrževalcem in hišnikom tudi v tem letu
sprotno urejale spremembe na področju inventure, sodelovale pri razpisih javnih naročil,
spremljale porabo energije.
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Z vsem doseženim v šolskem letu 2020/21 smo zadovoljni. Poučevanje na daljavo, v katerega
smo bili postavljeni, nas je izzvalo v napredek na področju digitalizacije, ki smo ga pospešeno
naredili. Pred nami so še nove naloge in potreba, da se na novo usposabljamo in izobražujemo
za hibridni model poučevanja ter ostajamo fleksibilni. Obenem je potrebno, da si prizadevamo
vsak na svojem področju še izboljšati svoje delo in prestopiti okvire ustaljenega v iskanju
ustvarjalnih izzivov ter skupaj s strokovno javnostjo iščemo poti za pozitivno promocijo
poklica v zdravstvu ter odgovorimo na potrebe časa, ki ga zaznamuje pomanjkanje
zdravstvenih delavcev. Obenem se je pojavila velika potreba po skrbi za ranljive skupine in za
razvoj športnih dejavnosti, ki bodo mlade motivirale za gibanje.

2. OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
2.1. Programi
V zavodu smo v šolskem letu 2020/21 izvajali naslednje programe:
• program zdravstvena nega,
• program bolničar-negovalec.
Zavod je svojo dejavnost realiziral z naslednjimi dejavnostmi:
• izobraževanje mladine za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (štiriletni program
zdravstvene nege),
• izobraževanje mladine za pridobitev srednje poklicne izobrazbe (triletni program
bolničar-negovalec),
• izobraževanje odraslih po izobraževalnih programih, ki veljajo za mladino, in
predmetnikih, prirejenih za odrasle udeležence.
Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo:
• po Letnem delovnem načrtu zavoda, ki ga je sprejel Svet zavoda na svoji seji 24. 9.
2020,
• po veljavnih predmetnikih in načrtih ocenjevanja znanja, katalogih znanj in izpitnih
katalogih,
• po letnih načrtih za vzgojno-izobraževalno delo, ki so jih pripravili učitelji v okviru
strokovnih aktivov in jih oddali do 3. 9. 2020,
• po osebnih pripravah učiteljev na pouk,
• po šolskem koledarju za šolsko leto 2020/21, ki ga je sprejel učiteljski zbor šole na
uvodni konferenci 23. 9. 2020,
• po prirejenih letnih delovnih načrtih strokovnih aktivov – za poučevanje na daljavo, po
Šolskih pravilih za uporabo orodij za poučevanje na daljavo in Navodilih za
preverjanje in ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo, ki jih je sprejel
učiteljski zbor, Dijaška skupnost in Svet staršev novembra 2020.
2
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2.2. Organizacija pouka
2.2.1. Razporeditev dijakov
15. 9. 2020 je bilo v zavod vpisanih 866 dijakov. Razporejeni so bili v 31 oddelkov. Na koncu
šolskega leta je programe obiskovalo 860 dijakov. Iz dveh programov se je med šolskim
letom izpisalo 9 dijakov. Razlogi so bili naslednji: v programu bolničar- negovalec zaposlitev,
v programu zdravstvena nega pa preusmeritev v druge programe in osebne težave. Izpisov je
bilo bistveno manj kot prejšnja leta, razlog pa iščemo v šolanju na daljavo in zaprtju javnega
življenja, zaradi česar so bili prepisi otežkočeni. V program zdravstvena nega smo tako do
oktobra vpisali 3 dijake, kasneje nobenega.
Vpisani
Programi
Zdravstvena nega
Bolničar-negovalec
Skupaj

784
82
866

Izpisani med
š. l.
5
4
9

Vpisani med
š. l.
3
0
3

Vpisani ob koncu
š. l.
782
78
860

2.2.2. Tuji jeziki in delitev dijakov v skupine
Dijake smo pri vajah iz splošnih predmetov, to je pri biologiji, fiziki, kemiji, naravoslovju in
pri strokovnih modulih (zdravstvena nega, mikrobiologija, anatomija in fiziologija,
gospodinjstvo), delili na skupine v skladu z Odredbo o normativih in standardih za poklicne in
strokovne šole (Ur. l. št. 62/2010). Dijake smo delili v skladu z isto odredbo tudi pri
praktičnem pouku. V oddelkih, v katerih združujemo dijake z angleškim in nemškim jezikom,
smo z upoštevanjem normativov in standardov razporedili dijake v skupine po letnikih in
programih.
Dijake iz različnih oddelkov smo pri vseh treh urah športne vzgoje združevali v skupine
deklet oziroma fantov. Tako je nastalo 50 skupin – 16 skupin za fante in 36 skupin za dekleta.

2.2.3. Realizacija pouka
Skrbeli smo, da bi bil pouk v največji možni meri realiziran, kar nam je uspelo v večini
oddelkov kljub razglašeni epidemiji in s tem povezanim poučevanjem na daljavo. Realizacija
pouka je 95,7%. Tudi v tem šolskem letu smo skrbeli, da smo takoj odsotnost učitelja
nadomestili z nadomeščanji programskih enot, ki jih je odsoten učitelj poučeval. V realizacijo
pouka so za zaključne letnike vključene tudi organizirane priprave na poklicno maturo in
zaključni izpit, ki so potekale od 24. do 28. 5. 2021.
2.2.4. Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit
Dijaki 4. letnika zdravstvene nege so se pripravljali na zaključek šolanja s poklicno maturo,
dijaki 3. letnika bolničar-negovalec pa na zaključek šolanja z zaključnim izpitom. Zaradi
3
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razglašene epidemije smo 4. predmet poklicne mature Storitev in zagovor izpeljali na šoli v
obliki učnih situacij, zato so bile en teden intenzivne priprave iz tega področja. Organizirane
priprave na poklicno maturo in zaključni izpit so potekale od 24. maja do 28. maja 2021, in
sicer večinoma na šoli tako, da je bil vsak razred razdeljen na dve skupini v skladu z navodili
NIJZ, nekateri učitelji pa so tudi priprave kombinirali s poučevanjem na šoli in s poučevanjem
na daljavo. Poleg načrtovanih priprav so učitelji že med letom dijake dodatno pripravljali na
poklicno maturo in zaključni izpit.

2.2.5. Dodatna strokovna pomoč
V šolskem letu 2020/21 smo vpisali 73 dijakov s posebnimi potrebami, od tega 51 dijakov s
primanjkljajem na posameznih področjih učenja (disleksija), 5 dijakov s kombinacijo PPPU in
še en drug primanjkljaj, 11 dijakov dolgotrajno bolnih, 3 dijaki naglušni ali gluhi in 5 dijakov
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
V začetku šolskega leta so bili izvedeni razgovori z dijaki, ki imajo posebne potrebe. V
mesecu decembru je bilo organizirano virtualno srečanje za starše, ki imajo dijaka s
posebnimi potrebami, in za dijake. Po srečanju so bili dijaki in starši povabljeni na predavanje
dr. Ninne Kozorog z naslovom: Čas epidemije kot poseben izziv za mladostnike – bodoče
zdravstvene delavce.

Uspeh ob koncu pouka:
• 7 dijakov ima odličen uspeh
• 19 dijakov ima prav dober uspeh
• 27 dijakov ima dober uspeh
• 2 dijaka imata zadosten uspeh
• 14 dijakov je negativnih
• 3 dijaki so neocenjeni

V šolskem letu 2020/21 je bilo pripravljenih 14 osebnih izobraževalnih načrtov.
Število dijakov
6
5
11

Razlog
Zdravstvene težave
Vrhunski športniki
SKUPAJ
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Število dijakov ob zaključku pouka:
Letnik
1.
2.
3.
4.

Število dijakov
2
0
5
7

7 dijakov je pozitivno zaključilo 4. letnik.
2 dijaka sta neocenjena
3 dijaki imajo po en popravni izpit
2 dijaka napredujeta v višji letnik.

Dijaki, ki so bili obravnavani v svetovalni službi v šolskem letu 2020/21
• Napotitev s strani razrednikov in učiteljev.
• Dijaki so sami poiskali pomoč v svetovalni službi.
Najpogostejši razlogi:
• težave povezane z epidemijo (pomanjkanje motivacije …),
• pomoč pri načrtovanju in organizaciji šolskega dela,
• zdravstvene težave (duševno zdravje),
• razbremenilni pogovori.

3. UČNO-VZGOJNI REZULTATI DELA
3.1. Letni učni uspeh in obisk pouka
Splošni učni uspeh, ki so ga dosegli dijaki ob koncu šolskega leta 2020/21, znaša 95 %.

5
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Analiza uspeha po letnikih je pokazala, da so najvišji učni uspeh dosegli dijaki 4. letnika –
96,8 %, dijaki 3. letnika – 95,2 %, dijaki 2. letnika – 92,8 % in dijaki 1. letnika – 90,3 %.
Analiza strukture učnega uspeha kaže, da je uspeh v letošnjem šolskem letu podoben kot
uspeh v preteklem šolskem letu. Predvidevamo, da so razlog za tak uspeh dodatne dejavnosti,
ki jih učitelji opravijo z dijaki izven pouka (individualno delo, govorilne ure za dijake, redno
sodelovanje s starši), vključevanje dijakov v različne interesne dejavnosti, ki jih organizira
šola, ter poučevanje na daljavo zaradi razglašene epidemije in s tem povezano prilagojeno
ocenjevanje.

Interpretacija rezultatov:
Na šoli je tudi veliko dijakov, ki imajo zelo pozitiven odnos do šolskega dela, so vedoželjni,
vedno pripravljeni za šolsko delo in druge dejavnosti. Na šoli so zaživele šolske prireditve, ki
jih pod vodstvom mentorjev oblikujejo dijaki (povezani v več glasbenih in plesnih skupin), ki
na njih pokažejo svoje talente. Dijaki so dosegli odlične rezultate v šoli in izven nje, s čimer
krepijo svojo samopodobo ter ugled šole. Velik doprinos za dijake in učitelje so mednarodne
izmenjave, ki omogočajo opravljanje PUD-a v tujini. Razvila se je raziskovalna dejavnost,
razvijajo se dejavnosti v sklopu prostovoljnega dela.
Učitelji in ostali strokovni delavci nenehno izpopolnjujejo svoje kompetence na področju
učenja in poučevanja. Trudijo se prilagajati različnim situacijam v oddelku in posebnostim
dijakov. Nekateri sami pripravljajo učna gradiva, zlasti tisti na strokovnih področjih.
Pripravljajo in vodijo različne interesne dejavnosti, s katerimi želijo dijakom približati
določene vsebine, ki bi jim obogatile znanje in izkušnje ter jim olajšale pot za nadaljevanje
izobraževanja. V času poučevanja na daljavo pa so bili fleksibilni, med sabo si si pomagali –
tudi z izmenjavo primerov dobrih praks in razvijali so nova učna gradiva.

3.2. Uspeh na poklicni maturi in zaključnem izpitu
Izvedbo poklicne mature na šoli je vodila šolska maturitetna komisija v sestavi Silva
KASTELIC (predsednica), Polonca Bevec (namestnica), Aleksandra Soršak (članica)
Nevenka KRALJ (članica), Tatjana KORITNIK (članica), Vera OREŠNIK (tajnica).
Poklicna matura
Izpitni rok: spomladanski 2021 (211)

PRIJAVILI
Odjavljeni
OPRAVLJALI
23 točk
22 točk

VSI
242
18
224
100,0%
11
4,9%
14
6,3%

REDNI
186
6
180
100,0%
11
6,1%
13
7,2%
6

IZREDNI
56
12
44
100,0%
0
0,0%
1
2,3%
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21 točk
20 točk
19 točk
18 točk
17 točk
16 točk
15 točk
14 točk
13 točk
12 točk
11 točk
10 točk
9 točk
8 točk
USPEŠNI

18
13
18
23
20
16
14
18
11
12
7
3
1
1
200

8,0%
5,8%
8,0%
10,3%
8,9%
7,1%
6,3%
8,0%
4,9%
5,4%
3,1%
1,3%
0,4%
0,4%
89,3%

18
13
18
21
18
10
12
13
8
10
1
2
1
0
169

Nezadostni
18
8,0%
Neocenjeni
6
2,7%
NEUSPEŠNI
24
10,7%
GRAFIKON ZA REDNE DIJAKE

9
2
11

STATISTIČNO POROČILO O USPEHU
Zaključni izpit
7

10,0%
7,2%
10,0%
11,7%
10,0%
5,6%
6,7%
7,2%
4,4%
5,6%
0,6%
1,1%
0,6%
0,0%
93,9%
5,0%
1,1%
6,1%

13

0
0
0
2
2
6
2
5
3
2
6
1
0
1
31

0,0%
0,0%
0,0%
4,5%
4,5%
13,6%
4,5%
11,4%
6,8%
4,5%
13,6%
2,3%
0,0%
2,3%
70,5%

9
4

20,5%
9,1%
29,5%
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Izpitni rok: spomladanski rok 2021 (211)
VSI
33
2

PRIJAVILO
Odjave
OPRAVLJALO
Odlični
Prav dobri
Dobri
Zadostni
USPEŠNI

31
7
11
11
0
29

93,9%
22,6%
35,5%
35,5%
0,0%
93,5%

REDNI
26
2
26
100,0%
5
19,2%
10
38,5%
10
38,5%
0
0,0%
25
96,2%

NEUSPEŠNI

2

6,5%

1

3,8%

IZREDNI
7
2
5
71,4%
2
40,0%
1
20,0%
1
20,0%
0
0,0%
4
80,0%
1

20,0%

3.3. Pohvale, priznanja, nagrade in vzgojni ukrepi
3. 3. 1. Pohvale, priznanja, nagrade
V skladu s Šolskimi pravili o pohvalah, nagradah in priznanjih SZŠ Ljubljana so bile dijakom
za marljivo delo, pozitiven odnos, pomoč sošolcem, vzoren obisk pouka, aktivno
udejstvovanje v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih, uspeh na tekmovanjih, prispevek k
ugledu šole ipd. izrečene pohvale, priznanja in nagrade, in sicer ob delitvi spričeval, ker so
načrtovane prireditve od dnevu prostovoljcev in ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in
babic zaradi epidemije odpadle in ravno tako je iz istega razloga odpadel nagradni izlet.

DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 2020/21

IME

PRIIMEK

EVA

AVSEC

1. A

KRISTIAN

ČERIN

1. A

NAZIV
MENTOR/ICA
TEKMOVANJA
Srebrna trstika na TATJANA MOZETIČ
22. državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Sodelovanje na
SIMONA DEMŠAR
šolskem

RAZ.

8

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61

IME

PRIIMEK

RAZ.

SARAH

DOMAZET

1. A

EMA

GREBENC

1. A

ŽIGA

KONČAR

1. A

MELISA

NADAREVIĆ

1. A

TJAŠA

NARAT

1. A

ANJA

OŽURA

1. A

EMA

RIBIČ

1. A

GAJA

APLINC
JAMŠEK

1. B

EDISA

BEGAJ

1. B

NAZIV
TEKMOVANJA
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Srebrna trstika na
22. državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Srebrna
trstika na 22.
državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
9

MENTOR/ICA

TATJANA MOZETIČ

SIMONA DEMŠAR

SIMONA DEMŠAR

TATJANA MOZETIČ

IDA TARMAN ŠMIT

IDA TARMAN ŠMIT

TATJANA MOZETIČ

SIMONA DEMŠAR

SIMONA DEMŠAR
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IME

PRIIMEK

LEA

ĐUKIĆ

1. B

TJAŠA

KOVIČ

1. B

VEDIHA

MUSTAFOSKA

1. B

EMA

RIBIČ

1. B

SUMEIJA

BEGIĆ

1. C

BISERA

NAKOVA

1. C

NIKOLINA

TEODOROVIĆ

1. C

TIA

VELADŽIĆ

1. C

NAZIV
TEKMOVANJA
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Šolsko
tekmovanje iz
znanja
angleščine za
1.letnike 3.mesto
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na

RAZ.

10

MENTOR/ICA

SIMONA DEMŠAR

SIMONA DEMŠAR

SIMONA DEMŠAR

SIMONA DEMŠAR

JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
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IME

PRIIMEK

NAZIV
TEKMOVANJA
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Šolsko
tekmovanje iz
znanja
angleščine za
1.letnike 1.mesto
Šolsko
tekmovanje iz
znanja
angleščine za
1.letnike 1.mesto
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Srebrna
trstika na 22.
državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za

RAZ.

EVA

FRELIH

1. D

NEVA

HRIBOVŠEK

1. D

ŽAN

MAJCEN

1. D

AJLA

MEKANOVIĆ

1. D

TIM

JESENŠEK

1. E

ŽIGA

PREINFALK

1. E

VERONIKA

RUPAR

1. E

11

MENTOR/ICA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR

TATJANA MOZETIČ

JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR
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IME

PRIIMEK

JASMINA

SAVIĆ

1. E

TINA

SMERDEL

1. E

SULEJMANA

ĆORDIĆ

1. F

SELMA

KRAKOVIĆ

1. F

LUKA

MAKEK

1. F

LUNA

VITEZ

1. F

SARA

POTOČNIK

1. G

MAKS

ČELIGOJ

1.A

NAZIV
TEKMOVANJA
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
1.letnike
Šolsko
tekmovanje iz
znanja
angleščine za
1.letnike 2.mesto
Zlata
trstika na 22.
državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz

RAZ.

12

MENTOR/ICA
JANA ALENKA
JANČAR

JANA ALENKA
JANČAR

HANA ĆOSIĆ

HANA ĆOSIĆ

HANA ĆOSIĆ

HANA ĆOSIĆ

JANJA JAKŠA

SIMONA DEMŠAR
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IME

PRIIMEK

TINKARA

BAJDE

2. A

LARA

ČEBULJ

2. A

LARA

ČERČEK

2. B

LARISA

GALJOT

2. B

ANJA

SLEVEC

2. B

KATARINA

SOUIDI

2. B

NEŽA

STANONIK

2. B

PETRAČ

JAN

2. C

PIA

POSAVEC

2. D

ŽIVA

POSAVEC

2. D

NAZIV
TEKMOVANJA
angleščine za
1.letnike
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Šolsko
tekmovanje iz
znanja angleščine
za 2. letnike - 2.
mesto
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem

RAZ.

13

MENTOR/ICA

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR

HANA ĆOSIĆ

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR
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IME

PRIIMEK

EVA

ČESEN

2. E

HANA

BAŠIĆ

2. F

ERNA

BENIĆ

2. F

PIA

GRGIČ

2. F

IVANA

JANEVA

2. F

LIA

MOLEK

2. F

SAŠA

TURK

2. F

GENTIANA

VOCI

2. F

NEŽA

ZAVRL

2. F

NEŽA

ZAVRL

2. F

LEON

BABIĆ

2. G

NAZIV
TEKMOVANJA
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Tekmovanje za
Cankarjevo
priznanje
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Šolsko
tekmovanje iz
znanja angleščine

RAZ.

14

MENTOR/ICA

LUCIJA MEJAČ
PETEK
IDA TARMAN ŠMIT

IDA TARMAN ŠMIT

MARJANA DOLINAR

IDA TARMAN ŠMIT

IDA TARMAN ŠMIT

MARJANA DOLINAR

IDA TARMAN ŠMIT

MARJANA DOLINAR

IDA TARMAN ŠMIT

HANA ĆOSIĆ
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IME

PRIIMEK

RAZ.

BLAŽKA

DEMŠAR

2. G

PATRICIJA

FAŠING

2. G

ANITA

MUŠINOVIĆ

2. G

ERMINA

BALTIĆ

2. K

ELMA

LJUBIJANKIĆ

2. K

ERVINA

ĆELEBIĆ

3. A

MILENA

STOILOVA

3. A

ALMEDINA

AHMETAJ
HASIĆ

3. B

JAZMIN

HOSSEINI

3. B

NAZIV
TEKMOVANJA
za 2. letnike - 1.
mesto
Šolsko
tekmovanje iz
znanja angleščine
za 2. letnike 3.mesto
Srebrno priznanje
na državnem
tekmovanju
Ekokviz
Šolsko
tekmovanje iz
znanja angleščine
za 2. letnike 3.mesto
Srebrna trstika na
22. državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju
Zdrav dih za
navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Sodelovanje na
šolskem
15

MENTOR/ICA

HANA ĆOSIĆ

IDA TARMAN ŠMIT

HANA ĆOSIĆ

TATJANA MOZETIČ

TATJANA MOZETIČ

TATJANA MOZETIČ

TATJANA MOZETIČ

SIMONA DEMŠAR

SIMONA DEMŠAR
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IME

PRIIMEK

SARA

KAVAZOVIĆ

3. B

VONI

KOS

3. C

TEJA

AVBELJ

3. D

NIK

KOKOL

3. D

MANCA

MERHAR

3. D

NAZIV
TEKMOVANJA
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Srebrna trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Srebrno priznanje
na državnem
tekmovanju
Ekokviz
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Sodelovanje
na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju
iz angleščine za
3.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za

RAZ.

BORIS LUKA PUST

3. D

ALJA

STANONIK

3. D

ŽAN

VERBIČ

3. D

16

MENTOR/ICA

SIMONA DEMŠAR

TATJANA MOZETIČ

HANA ĆOSIĆ

IDA TARMAN ŠMIT

HANA ĆOSIĆ

HANA ĆOSIĆ

HANA ĆOSIĆ

HANA ĆOSIĆ
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IME

PRIIMEK

ŽAN

VERBIČ

3. D

SARA

ADROVIĆ

3. E

PIA

KRIŽMANČIČ

3. E

PIA

KUKOVICA

3. E

ULA

PRAPROTNIK

3. E

STEFANIJA

TASEVA

3. E

SARA

TURK

3. E

LEA

ČEBAŠEK

3. F

MAŠA

KOVAČIČ

3. F

NAZIV
TEKMOVANJA
3.letnike
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Šolsko
tekmovanje
Ekokviz
Srebrno
priznanje na
državnem
tekmovanju
Ekokviz
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Bronasto
priznanje na
tekmovanju o
sladkorni
bolezni
Sodelovanje
(likovno delo) na
tekmovanju ob
Dnevu Evrope

RAZ.

17

MENTOR/ICA
IDA TARMAN ŠMIT

SABINA KOSEDNAR

IDA TARMAN ŠMIT

IDA TARMAN ŠMIT

SABINA KOSEDNAR

SABINA KOSEDNAR

SABINA KOSEDNAR

MARJANA DOLINAR

SABINA KOSEDNAR
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IME

PRIIMEK

RAZ.

MAŠA

KOVAČIČ

3. F

MAŠA

KOVAČIČ

3. F

LUNA

VIDIC

3. F

EMA

ČINKU

3. G

LUKA

DACAR

3. G

SARA

DOLENEC

3. K

MIHAJLO

SOPKO

3. K

POLONA

HROVAT

4. A

VERONIKA

KENE

4. A

PATRICIJA

BAJT

4. C

ANAMARIJA

VIDERGAR

4. C

NAZIV
TEKMOVANJA
Srebrna trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Srebrna trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Bronasto
priznanje na
tekmovanju o
sladkorni
bolezni
Sodelovanje na
šolskem
tekmovanju iz
angleščine za
3.letnike
Zlata trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Tekmovanje za
Cankarjevo
priznanje
Tekmovanje za
Cankarjevo
priznanje
Tekmovanje za
Cankarjevo
priznanje
Srebrna trstika na
22. državnem
tekmovanju Zdrav
dih za navdih
Srebrno priznanje
na državnem
tekmovanju iz
znanja o sladkorni
bolezni
Srebrno priznanje
18

MENTOR/ICA
TATJANA MOZETIČ

TATJANA MOZETIČ

MARJANA DOLINAR

SABINA KOSEDNAR

MARJANA DOLINAR

NATAŠA SPINDLER

NATAŠA SPINDLER

NATAŠA SPINDLER

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR

MARJANA DOLINAR
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IME

PRIIMEK

RAZ.

SABINA

HOČEVAR

4. F

NAZIV
MENTOR/ICA
TEKMOVANJA
na državnem
tekmovanju iz
znanja o sladkorni
bolezni
Tekmovanje za
NATAŠA SPINDLER
Cankarjevo
priznanje

NAGRADE ZA POSEBNE DOSEŽKE 2020/21

RAZRED NAGRADA ZA …

IME

PRIIMEK

SABINA

LAMOVŠEK

1. A

EMA

RIBIČ

1. A

Zlata trstika na 22.
TATJANA
državnem tekmovanju MOZETIČ
Zdrav dih za navdih

SARA

POTOČNIK

1. G

Zlata trstika na 22.
JANJA JAKŠA
državnem tekmovanju
Zdrav dih za navdih

TINKARA

BAJDE

2. A

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

TARA

ČATAK

2. A

LARA

ČEBULJ

2. A

ERIKA

HABJANIČ

2. A

LARA

ČERČEK

2. B

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

LARISA

GALJOT

2. B

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

Šolska himna

Muzikal Angele
Boškin

MENTOR/ICA
MATEJ BRAČKO

KATJA VIDMAR,
PATRICIJA
RASPOTNIK

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih
Šolska himna
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MATEJ BRAČKO
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RAZRED NAGRADA ZA …

IME

PRIIMEK

ANJA

SLEVEC

2. B

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

KATARINA

SOUIDI

2. B

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

NEŽA

STANONIK

2. B

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

NAIDA

DŽAFIĆ

2. C

Muzikal Angele
Boškin

ANA

GABROVEC

2. C

Šolska himna

LARISA

HAJRIĆ

2. C

Muzikal Angele
Boškin

PIA

POSAVEC

2. D

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

ŽIVA

POSAVEC

2. D

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem
DOLINAR
tekmovanju Zdrav dih
za navdih

LANA

DOBLEKAR

2. E

Šolska himna

STELA

POJE

2. E

Muzikal Angele
Boškin

PIA

GRGIČ

2. F

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

SAŠA

TURK

2. F

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

NEŽA

ZAVRL

2. F

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih
20

MENTOR/ICA

KATJA VIDMAR,
PATRICIJA
RASPOTNIK
MATEJ BRAČKO
KATJA VIDMAR,
PATRICIJA
RASPOTNIK

MATEJ BRAČKO
KATJA VIDMAR,
PATRICIJA
RASPOTNIK
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IME

PRIIMEK

RAZRED NAGRADA ZA …

MENTOR/ICA

LENART

JAGODIC

2. G

MATEJ BRAČKO

ELMA

LJUBIJANKIĆ

2. K

Zlata trstika na 22.
TATJANA
državnem tekmovanju MOZETIČ
Zdrav dih za navdih

ERVINA

ĆELEBIĆ

3. A

Zlata trstika na 22.
TATJANA
državnem tekmovanju MOZETIČ
Zdrav dih za navdih

MILENA

STOILOVA

3. A

Zlata trstika na 22.
TATJANA
državnem tekmovanju MOZETIČ
Zdrav dih za navdih

ZALA

LAZAR

3. B

Muzikal Angele
Boškin

KATJA VIDMAR,
PATRICIJA
RASPOTNIK

MAŠA

FELC

3. E

Muzikal Angele
Boškin

KATJA VIDMAR,
PATRICIJA
RASPOTNIK

LUKA

DACAR

3. G

NINA

KOPAČ

3. G

Muzikal Angele
Boškin

IRIS

SLIJEPČEVIĆ

4. B

Izdelava ilustrirane evoščilnice

PATRICIJA

BAJT

4. C

Srebrno priznanje na MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
iz znanja o sladkorni
bolezni

PATRICIJA

BAJT

4. C

Zlato priznanje na
MAJA KLANČIČ
državnem tekmovanju
iz psihologije

NEJLA

TURKANOVIĆ

4. C

Muzikal Angele
Boškin

Zlata trstika na 22.
MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
Zdrav dih za navdih

Sodelovanje pri
virtualnem sprehodu
po šoli, priprava evoščilnice

21

KATJA VIDMAR,
PATRICIJA
RASPOTNIK
PATRICIJA
RASPOTNIK

V.

MAJA KLANČIČ,
PATRICIJA
V.
RASPOTNIK
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IME

PRIIMEK

RAZRED NAGRADA ZA …

MENTOR/ICA

ANAMARIJA VIDERGAR

4. C

Srebrno priznanje na MARJANA
državnem tekmovanju DOLINAR
iz znanja o sladkorni
bolezni

LUCIJA

BURJA

2. B

Zlato Vegovo
priznanje

MOJCA MURSA

LUKA

DACAR

3. G

Zlato Vegovo
priznanje

TJAŠA PEVEC

POHVALE ZA ODLIČEN USPEH
IME

PRIIMEK

Grebenc
Avsec
Lamovšek
Kočevar
Končar
Gaja
Tjaša
Špela
Tara
Pia
Ema
Eva
Nicole
Adela
Alejna
Anita
Manca
Neža
Lana

Ema
Eva
Sabina
Urša
Žiga
Aplinc Jamšek
Kovič
Kunc
Miklobušec
Panajotova
Ribič
Šenk
Targonskaya
Babić
Hamiti
Markelj
Pajek
Berdajs
Grabnar

RAZRED RAZDREDNIK
1. a
1. a
1. a
1. a
1. a
1. b
1. b
1. b
1. b
1. b
1. b
1. b
1. b
1. c
1. c
1. d
1. d
1. e
1. e
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Nevenka Kralj
Nevenka Kralj
Nevenka Kralj
Nevenka Kralj
Nevenka Kralj
Julijana Bekš
Julijana Bekš
Julijana Bekš
Julijana Bekš
Julijana Bekš
Julijana Bekš
Julijana Bekš
Julijana Bekš
Damijana Kozina
Damijana Kozina
Tamara Tekavec
Tamara Tekavec
Nataša Spindler
Nataša Spindler
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IME

PRIIMEK

Almina
Žiga
Tamara
Jasmina
Tina
Sara
Jan
Nina
Valentina
Žana
Danaja
Zala
Nik
Manca
Lara
Nuša
Maša
Selena
Tinkara
Uroš
Janja
Zala
Lucija
Anja
Katarina
Neža
Maša
Lovro
Majra
Maruša
Anastasija
Pia
Živa
Gaja
Eva
Lana
Hana
Monika
Saša
Patricija

Osmančević
Preinfalk
Prodan
Savić
Smrdel
Tancek
Zorc
Cerar
Svjetlanović
Cerovak
Grujić
Kuralt
Petelin
Petrič
Osolnik
Pajnič
Rovšek Tašner
Topčagić
Bajde
Pogačar
Robnik
Bizjak
Burja
Slevec
Souidi
Stanonik
Mahkovec
Biščak
Čaušević
Mrak
Neshevska
Posavec
Posavec
Žnidaršič
Česen
Doblekar
Bašić
Šalej
Turk
Fašing

RAZRED RAZDREDNIK
1. e
1. e
1. e
1. e
1. e
1. e
1. e
1. f
1. f
1. g
1. g
1. g
1. g
1. g
1. k
1. k
1. k
1. k
2. a
2. a
2. a
2. b
2. b
2. b
2. b
2. b
2. c
2. d
2. d
2. d
2. d
2. d
2. d
2. d
2. e
2. e
2. f
2. f
2. f
2. g
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Nataša Spindler
Nataša Spindler
Nataša Spindler
Nataša Spindler
Nataša Spindler
Nataša Spindler
Nataša Spindler
Nadja Seražin
Nadja Seražin
Jasmina Mauko Dimovski
Jasmina Mauko Dimovski
Jasmina Mauko Dimovski
Jasmina Mauko Dimovski
Jasmina Mauko Dimovski
Sabina Kosednar
Sabina Kosednar
Sabina Kosednar
Sabina Kosednar
Tatjana Hrovat Ahac
Tatjana Hrovat Ahac
Tatjana Hrovat Ahac
Mojca Kotnik
Mojca Kotnik
Mojca Kotnik
Mojca Kotnik
Mojca Kotnik
Mateja Potočnik
Marjana Dolinar
Marjana Dolinar
Marjana Dolinar
Marjana Dolinar
Marjana Dolinar
Marjana Dolinar
Marjana Dolinar
Tanja Štuhec
Tanja Štuhec
Tanja Gašperlin
Tanja Gašperlin
Tanja Gašperlin
Lucija Mejač Petek
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IME

PRIIMEK

Neja
Klara
Pika
Nina
Tinkara
Erika
Lenart
Nina
Karin
Ervina
Sara
Laura
Sara
Nika
Patricija
Milena
Almedina
Martina
Nina
Sara
Ana
Ela
Sabina
Tina
Živa
Tara
Andreja
Anja
Katerina
Maša
Živa
Tijana
Ana
Tajda
Sabina
Ula
Lea
Marjeta
Sofija
Maša

Gorenčič
Jeras Lazarevič
Kavčnik
Kristan
Lavrič
Rant
Masten
Reven
Arko
Čelebić
Čuk
Fetahu
Gromila
Gruntar
Levstek
Stoilova
Ahmetaj Hasić
Glavič
Goropečnik
Kavazović
Kržič
Primc
Knez
Logar
Mihelič
Sember
Capuder
Cizerle
Ručigaj
Felc
Fileš
Gačić
Grandovec
Košir
Nadarević
Praprotnik
Čebašek
Gašparovič
Ivanova
Kovačič

RAZRED RAZDREDNIK
2. g
2. g
2. g
2. g
2. g
2. g
2. k
2. k
3. a
3. a
3. a
3. a
3. a
3. a
3. a
3. a
3. b
3. b
3. b
3. b
3. b
3. b
3. c
3. c
3. c
3. c
3. d
3. d
3. d
3. e
3. e
3. e
3. e
3. e
3. e
3. e
3. f
3. f
3. f
3. f
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Lucija Mejač Petek
Lucija Mejač Petek
Lucija Mejač Petek
Lucija Mejač Petek
Lucija Mejač Petek
Lucija Mejač Petek
Nataša Osojnik
Nataša Osojnik
Katja Peršič
Katja Peršič
Katja Peršič
Katja Peršič
Katja Peršič
Katja Peršič
Katja Peršič
Katja Peršič
Simona Demšar
Simona Demšar
Simona Demšar
Simona Demšar
Simona Demšar
Simona Demšar
Majda Treven
Majda Treven
Majda Treven
Majda Treven
Jelka Brčkalija
Jelka Brčkalija
Jelka Brčkalija
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec
Ksenija Lovrec
Ksenija Lovrec
Ksenija Lovrec
Ksenija Lovrec
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IME

PRIIMEK

Eva
Ula
Egzontina
Amina
Luna
Luka
Ema
Tia
Nina
Sara
Eva
Nika
Tjaša
Džana
Klara
Lara
Jelena
Mihajlo
Fatlinda
Teja
Domen
Polona
Eva
Nika
lea
Sara
Jerca
Hana
Evita
Manca
Karin
Erik
Tajda
Nejc
Metka
Manca
Patricija
Anamarija
Aneja
Patricia

Kresal
Rupar Raner
Sallahi
Tufekčić
Vidic
Blaznek
Činku
Jasenc
Kopač
Košir
Mrhar
Tomšič
Žnidaršič
Hodžić
Jene
Kaluža
Maksimović
Sopko
Ademi
Car
Hribernik
Hrovat
Juvančič
Kavčnik
Kos
Kuduzović
Logonder
Slomić
Brelih
Čuk
Jereb
Kovačič
Kramar
Ogrič
Pregelj
Starman
Bajt
Vidergar
Mlakar
Rep Bregar

RAZRED RAZDREDNIK
3. f
3. f
3. f
3. f
3. f
3. g
3. g
3. g
3. g
3. g
3. g
3. g
3. g
3. k
3. k
3. k
3. k
3. k
4. a
4. a
4. a
4. a
4. a
4. a
4. a
4. a
4. a
4. a
4. b
4. b
4. b
4. b
4. b
4. b
4. b
4. b
4. c
4. c
4. d
4. d
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Ksenija Lovrec
Ksenija Lovrec
Ksenija Lovrec
Ksenija Lovrec
Ksenija Lovrec
Jurij Šifrar
Jurij Šifrar
Jurij Šifrar
Jurij Šifrar
Jurij Šifrar
Jurij Šifrar
Jurij Šifrar
Jurij Šifrar
Katarina Gradišar Seifert
Katarina Gradišar Seifert
Katarina Gradišar Seifert
Katarina Gradišar Seifert
Katarina Gradišar Seifert
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Vesna Šušnica Ilc
Mojca Mursa
Mojca Mursa
Mojca Mursa
Mojca Mursa
Mojca Mursa
Mojca Mursa
Mojca Mursa
Mojca Mursa
Ida Tarman Šmit
Ida Tarman Šmit
Janja Jakša
Janja Jakša

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61

IME

PRIIMEK

Eva
Sabina
Manc
Tjaša
Tjaša
Nika
Tia
Lucija
Zala
Marcela
Katarina
Katra
Tjaša
Marija
Amadeja
Nina
Pia
Lucija
Tim

Bergant
Hočevar
Ključevšek
Kogovšek
Belentin
Bergant
Dobrič
Frlic
Istenič
Kos
Krafogel
Mali
Miklavčič
Nakrst
Novak
Požun
Rozman
Urankar
Vacik

RAZRED RAZDREDNIK
4. f
4. f
4. f
4. f
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g
4. g

Vlasta Pivk Zajec
Vlasta Pivk Zajec
Vlasta Pivk Zajec
Vlasta Pivk Zajec
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič
Aleš Lavrič

PRIZNANJA DIJAKOM PROSTOVOLJCEM
PRIIMEK IN IME

ODDELEK

Avsec Eva
Kočevar Urša
Končar Žiga
Koželj Lara
Ožura Anja
Veseli Anesa
Kunc Špela
Miklobušec Tara
Mujić Lejla
Šenk Eva
Babić Adela
Klemen Anja
Podlesnik Alenka
Dolar Karin
Markelj Anita
Pajek Manca
Džombić Emma

1. A
1. A
1. A
1. A
1. A
1. A
1. B
1. B
1. B
1. B
1. C
1. C
1. C
1. D
1. D
1. D
1. E
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PRIIMEK IN IME

ODDELEK

Ćerimović Adna
Ćordić Sulejmana
Fink Sara
Topčagić Selena
Čatak Tara
Dolinar Teja
Robnik Janja
Vukan Gabrijela
Benić Erna
Japelj Sandra
Molek Lia
Porić Majda
Zavrl Neža
Lavrič Tinkara
Dizdarević Ismeta
Stoilova Milena
Ahmetaj Hasić Almedina
Osmićević Nejra
Ožegović Nejra
Knez Sabina
Logar Tina
Farič Eva
Ručigaj Katerina
Felc Maša
Nadarević Sabina
Praprotnik Ula
Čebašek Lea
Pettirosso Deana
Verbič Črt
Žnidaršič Nastja
Žnidaršič Tjaša
Kene Veronika
Beden Jošt
Dolničar Matic
Rep Bregar Patricia
Ključevšek Manca
Gornik Jernej
Grad Rok
Miklavčič Tjaša

1. F
1. F
1. K
1. K
2. A
2. A
2. A
2. E
2. F
2. F
2. F
2. F
2. F
2. G
2. K
3. A
3. B
3. B
3. B
3. C
3. C
3. D
3. D
3. E
3. E
3. E
3. F
3. F
3. G
3. G
3. G
4. A
4. C
4. C
4. D
4. F
4. G
4. G
4. G
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3. 3. 2. Vzgojni ukrepi
V primeru, da dijaki na šoli kršijo pravila, se izogibajo obveznostim in dogovorom ali se
neprimerno obnašajo, se jim izreče ustrezen vzgojni ukrep. Z dijakom se najprej pogovori
učeči učitelj ali razrednik, ki po potrebi obvesti tudi starše, v kolikor presodi, da je to
potrebno, pa ukrepa v skladu s Pravilnikom o šolskem redu in dijaku izreče vzgojni ukrep.
ŠTEVILO
Vzgojni ukrepi
opomin
ukor
alternativni ukrep

2019/20
25
17
15

2020/21
15
11
1

VZGOJNI UKREPI PO ODDELKIH
1. A

1. B

1. C

1. E

1. G

2. G

Vzgojni ukrep

Število

opomin

3

ukor

2

Vzgojni ukrep

Število

opomin

0

ukor

2

Vzgojni ukrep

Število

opomin

5

ukor

1

Vzgojni ukrep

Število

opomin

2

ukor

1

Vzgojni ukrep

Število

opomin

0

ukor

1

Vzgojni ukrep

Število
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3. A

3. B

4. D

4. E

opomin

2

ukor

0

Vzgojni ukrep

Število

opomin

0

ukor

0

alternativni ukrep

1

Vzgojni ukrep

Število

opomin

2

ukor

3

Vzgojni ukrep

Število

opomin

1

ukor

0

Vzgojni ukrep

Število

opomin

0

ukor

1

4. ZAGOTAVLJANJE KADROVSKIH, MATERIALNIH IN
DRUGIH POGOJEV ZA DELO
4.1. Kadrovski pogoji
Skrbeli smo, da so vzgojno-izobraževalno delo opravljali učitelji in strokovni sodelavci s
predpisano stopnjo in smerjo izobrazbe. To smo upoštevali tudi pri vključevanju zunanjih
pogodbenih sodelavcev in v primeru nadomeščanj odsotnih delavcev.
V zavodu je v tem šolskem letu bilo zaposlenih 85 delavcev. V to številko so všteti delavci, ki
so na porodniškem dopustu, tisti, ki jih nadomeščajo, in tisti, ki dopolnjujejo svoje delo iz
drugih zavodov. Učno-vzgojno delo je uresničevalo 77 učiteljev, vsi z ustrezno stopnjo in
smerjo izobrazbe. Med šolskim letom je prišlo do nekaterih kadrovskih sprememb zaradi
daljših bolniških odsotnosti. Sklenili smo delovno razmerje z učitelji, ki so bili zaposleni za
določen delovni čas. Za vse smo si pridobili soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport in Sveta zavoda Srednje zdravstvene šole Ljubljana v skladu z zakonom o uravnoteženju
javnih financ (UL RS št. 40/12).

29

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61

Stanje zaposlenih na dan 1. 9. 2020
Delavci po delovnem razmerju in delovnem času:
Delovni čas
Nedoločen delovni čas – polna zaposlitev
Nedoločen delovni čas – krajša zaposlitev
Določen delovni čas – polna zaposlitev
Določen delovni čas – krajša zaposlitev

Število delavcev
76
2
4
3

Delovno mesto
Ravnateljica
Pomočnici ravnateljice
Šolska svetovalna služba

Organizatorica praktičnega usposabljanja z delom
Organizatorica praktičnega izobraževanja na šoli
Organizatorica izobraževanja odraslih
Tajnica šolske maturitetne komisije
Knjižničarka
Laborantka
Tajnica VIZ
Tajnica izobraževanja odraslih
Računovodkinja
Administratorka
Vzdrževalec IKT-tehnologije
Vzdrževalec
Hišnik

Ime in priimek
Silva Kastelic
Polonca Bevec
Aleksandra Soršak
Maja Klančič
Katarina Gradišar Seifert
Tamara Radošević
Tatjana Koritnik
Nevenka Kralj
Andreja Prebil
Vera Orešnik
Vesna Založnik
Irena Funda
Darja Ciber
Eva Maslo
Darja Marinko
Lilijana Petrič
Matej Bračko
Robert Borštnar
Uroš Klemenčič

4.2. Materialni pogoji
Učni uspeh in drugo delo v zavodu je v marsičem povezano z materialnimi pogoji
(pomanjkljivosti pri gradnji šole, prostorski pogoji, učna tehnologija itd.).
V šolskem letu 2020/21 smo nabavili nekaj nove računalniške opreme in potrebno pohištvo in
opremo za učilnico PP ter glede na potrebe prenovljenega programa učne pripomočke za
prenovljene učilnice za masažo, nego nog in gospodinjstvo oz. zdravo prehrano in dietetiko.
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Uspešno smo kandidirali na razpisu za energetsko prenovo stavbe, ki ga je razpisalo
Ministrstvo za infrastrukturo.
4.3. Drugi pogoji
4.3.1. Urnik
Pouk je potekal po urniku, ki ga je izdelal Uroš Boltin. Med šolskim letom smo 5-krat
zamenjali urnik, predvsem zaradi sodobnega pristopa k izvajanju prenovljenega
izobraževalnega programa, kjer se vključuje v različnih časovnih terminih praktični pouk,
praktično usposabljanje pri delodajalcih, združevanje strokovnih modulov, izbirni moduli in
izbirnost ter raznolikost odprtega kurikula. V času od 16. 10. 2020 je pouk potekal na daljavo
po urniku, ki je veljal tudi za pouk v šoli.
Z željo, da bi urnik vsem čim bolj ustrezal, je vsak zaposlen pedagoški delavec dobil anketni
vprašalnik, kjer je lahko izrazil svoje tehtne argumente in kriterije za pripravo urnika. Kolikor
je bilo le mogoče, so se le-ti pri pripravi urnika upoštevali. Urnik se pripravlja s programsko
opremo Temporal, ki za pripravo urnika šole omogoča manj težav (skupine, delitve …).

4.3.2. Prehrana
Prehrano dijakov v srednjih šolah ureja Zakon o šolski prehrani (Ul RS št. 3/2013). Zakon
ureja organizacijo šolske prehrane, vodenje evidenc v zvezi s šolsko prehrano in nadzor nad
izvajanjem zakona. V skladu z zakonodajo je Svet zavoda 9. 4. 2013 sprejel Pravila šolske
prehrane Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Šolsko malico je pripravljal DIJAŠKI DOM
POLJANE. Zagotovili smo ustrezne pogoje za delitev toplega obroka:
• malica je bila vključena v urnik,
• zagotovili smo, da je v eni šolski uri malicalo približno 250 dijakov,
• dijaki so izbirali med več meniji, klasičnim in vegetarijanskim toplim ter klasičnim in
vegetarijanskim hladnim menijem,
• za red v restavraciji sta bila zadolžena dva dežurna učitelja in dva dežurna dijaka,
• komisija v sestavi predstavnikov šole in Dijaškega doma Poljane je sproti evalvirala
pobude dijakov glede zadovoljstva s prehrano in pripravila evalvacijo v obliki
anketnega vprašalnika tako za dijake kot ostale zaposlene in rezultate evalvacije
posredovala vodstvu šole, dijakom na konferenci dijaške skupnosti, učiteljem pa na
konferenci učiteljskega zbora.
V času razglašene epidemije in poučevanja na daljavo smo v skladu z navodili MIZŠ
organizirali tople obroke za dijake, ki jim pripada subvencionirana prehrana.

31

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61

4.3.3. Vozači
Dijakom-vozačem smo v primeru neugodnih prometnih povezav na podlagi pisnih vlog v
utemeljenih primerih dovolili manjše zamude pri prihodu k pouku oz. predčasne odhode od
pouka.
Kljub težjim pogojem je večina dijakov-vozačev v povprečju najmanj izostajala od pouka in
dosegla dober učni uspeh. Vloge za predčasne odhode oziroma kasnejše prihode je reševala
pomočnica ravnateljice v sodelovanju z razredniki.

4.3.4. Dijaki s statusi
V šolskem letu 2020/2021 je dijake s statusi športnika vodila Jasmina Mauko Dimovski,
učiteljica športne vzgoje, dijake s statusi kulturnika pa Janja Jakša, učiteljica likovne
pedagogike. Status kulturnika je pridobilo 14 dijakov, status športnika pa 75 dijakov.
Poročilo o uspehu dijakov s statusom športnika
Skupno število dijakov: 93
1. LETNIK - 28 DIJAKOV:
23 pozitivnih dijakov – 82 %
9 negativnih dijakov – 18 %
3 dijaki z eno negativno oceno
1 dijak z dvema negativnima ocenama
1 dijak s štirimi negativnimi ocenami
2. LETNIK − 23 DIJAKOV
21 pozitivnih dijakov – 91 %
2 negativna dijaka – 9 %
1 dijak z eno negativno oceno
1 dijak s 2 negativnima ocenama
3. LETNIK − 14 DIJAKOV
14 pozitivnih dijakov – 100 %
4. LETNIK − 10 DIJAKOV
9 pozitivnih dijakov – 90 %
1 negativen dijak – 10 %
1 dijak z dvema negativnima ocenama
STATISTIKA
Uspešnost po letnikih:
1. letnik: 82 % uspešnih
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2. letnik: 91 % uspešnih
3. letnik: 100 % uspešnih
4. letnik: 90 % uspešnih
SKUPAJ: 91 % uspešnih dijakov
Poročilo o dijakih s statusom kulturnika
Število dijakov s statusom kulturnika: 14
Število pozitivnih, negativnih, neocenjenih dijakov:
Število pozitivnih: 14 (100 %)
Učni uspeh dijakov s statusom kulturnika:
Učni uspeh
Odl (5)
Pd (4)
Db (3)

Število djakov
5
7
2

Učni uspeh dijakov s statusom kulturnika po razredih:
Učni uspeh po razredih
odl (5) = 3 x
pd (4) = 2 x
db (3) = 1 x
odl (5) = 1 x
pd (4) = 2 x
odl (5) = 1 x
pd (4) = 2 x
db (3) = 1 x
pd (4) = 1 x

PRVI letniki

DRUGI letniki
TRETJI letniki

ČETRTI letniki

Dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo dijaki s statusom kulturnika:
igranje v šolskem bendu in šolskem ansamblu, pomoč pri šolskih prireditvah, igranje
inštrumenta.
Seznam dijakov s statusom kulturnika v šolskem letu 2020/2021:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sabina Lamovšek – 1. a
Luka Vidmar – 1. a
Tjaša Kovič – 1. b
Nikolina Teodorović – 1. c
Neža Berdajs – 1. e
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Timotej Jesenšek – 1. e
Erika Habjanič – 2. a
Ana Grabrovec – 2. c
Lana Doblekar – 2. e
Martina Glavič – 3. b

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61

•
•
•
•

Zala Lazar – 3. b
Jan Zupan – 3. b
Jure Koren – 3. d
Veronika Indihar – 4. c
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4.3.5. Zdravstveno varstvo dijakov
Vodja dejavnosti: Nevenka Kralj
POROČILO O SISTEMATSKEM ZDRAVSTVENEM PREGLEDU
DIJAKOV 1. LETNIKOV
Sistematski zdravstveni pregledi so bili izvedeni v Šolskem dispanzerju ZD Center,
Metelkova 9, pritličje desno, pri zdravnici Barbari Weibl, dr. med., spec. šol. med.
Na dan pregleda je dijakom odpadel pouk, v e-dnevniku so vpisane ure IND.
Na pregledu so bili preverjeni cepilni statusi dijakov, dijaki so opravili morebitna
manjkajoča cepljenja. Odsotni dijaki so s strani ZD Center prejeli povabila za
naknadni pregled oziroma cepljenja. Informacije glede zdravstvenega stanja (izvide,
ugotovitve in nadaljnja navodila) so dijaki po pregledu prejeli po pošti na dom.
Po podatkih ZD Center so vsi razredi, razen polovice 1. g, opravili sistematski
pregled. Posamezna manjkajoča cepljenja pri dijakih bodo v ZD Center izvedli poleti
oziroma septembra 2021. Zaradi epidemije COVID-19 je bilo izvajanje preventivnih
dejavnosti ZD Center večkrat moteno (prestavljeno ali odpovedano).
Dijaki 1. letnikov so sistematski zdravstveni pregled opravljali po spodnjem
razporedu.
RAZRED
1. A
1. B
1. C
1. D
1. E
1. F
1. G
1. K

DATUM
2.3.2021 in 3.3.2021
16.3.2021
9.3.2021 in 10.3.2021
17.3.2021
24.3.2021
23.3.2021
6.4.2021 in 6.5.2021
31.3.2021

RAZREDNIK
Nevenka Kralj
Julijana Bekš
Damijana Kozina
Tamara Tekavec
Nataša Spindler
Nadja Seražin
Jasmina Mauko Dimovski
Sabina Kosednar
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OPOMBE
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
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POROČILO O SISTEMATSKEM ZOBOZDRAVSTVENEM PREGLEDU
Izvedba sistematskih zobozdravstvenih pregledov je bila načrtovana v
zobozdravstveni ambulanti na Aškerčevi ulici 4, v Ljubljani (ambulanta 3, 1.
nadstropje) pri zobozdravnici Ivani Prkić, dr. dentalne medicine.
Zaradi epidemije Covid-19 so pregledi v celoti odpadli.
POROČILO O SISTEMATSKEM ZDRAVSTVENEM PREGLEDU
DIJAKOV 3. LETNIKOV
Sistematski zdravstveni pregledi so bili izvedeni v Šolskem dispanzerju ZD Center,
Metelkova 9, pritličje desno, pri zdravnici Barbari Weibl, dr. med., spec. šol. med.
Na dan pregleda je dijakom odpadel pouk, v e-dnevniku so vpisane ure IND.
Pregledi so potekali od 12.30 dalje. Zaradi epidemije covid-19, ki je bila v državi
razglašena od 19. 10. 2020 dalje, so bili sistematski pregledi za 3. f in 3. e izvajani v
dveh terminih. Dijaki so bili naročeni na 20-minutne presledke.
Na pregledu so bili preverjeni cepilni statusi dijakov, dijaki so opravili obvezno
cepljenje proti tetanusu in morebitna manjkajoča cepljenja. Odsotni dijaki so s strani
ZD Center prejeli povabila za naknadni pregled in cepljenja. Informacije glede
zdravstvenega stanja (izvide, ugotovitve in nadaljnja navodila) so dijaki po pregledu
prejeli po pošti na dom.
Dijaki 3. letnikov so sistematski zdravstveni pregled opravljali po spodnjem
razporedu:
RAZRED
3. A
3. B
3. C
3. D
3. E

DATUM PREGLEDA
16.9.2020
23.9.2020
7.10.2020
14.10.2019
11.11. in 18.11. 2020

RAZREDNIK
Katja Peršič
Simona Demšar
Majda Treven
Jelka Brčkalija
Mojca Zabukovec

3. F

21.10. in 4,. 11.2020

Ksenija Lovrec

3. G
3. K

30.9.2020
9.9.2020

Jurij Šifrar
Katarina Gradišar
Seifert
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Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno
(IND 18. 11. 2020)
Izvedeno
(IND 21. 10. 2020)
Izvedeno
Izvedeno
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POROČILO O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH
ZAPOSLENIH
Predhodni, obdobni in kontrolni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih so
potekali na Zavodu za varstvo pri delu (ZVD) po spodnjem razporedu:

1.
2.
3.
4.

Zaposleni
Helena Poplas Petelin
Elizabeta Dobrun
Vlasta Pivk Zajec
Irena Zalaznik

Datum
18.8.2020
24.8.2020
4.11.2020
30.9.2020

Razpored pregledov pomlad 2021:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Priimek in ime
Pevec Tjaša
Radošević Tamara
Mlakar Urška
Petrič Lilijana
Flerin Špela
Dobrun Elizabeta
Matić Lucija
Orešnik Vera
Kastelic Katarina
Gašperlin Tanja
Pavlin Klavdija
Koritnik Tatjana
Maslo Eva
Zabukovec Mojca
Šušnica Ilc Vesna
Seražin Nadja
Kastelic Silva

Datum
14. 4. 2021
14. 4. 2021
15. 4. 2021
28. 4. 2021
10. 5. 2021
12. 5. 2021
12. 5 2021
12. 5. 2021
13. 5. 2021
24. 5. 2021
24. 5. 2021
25. 5. 2021
25. 5. 2021
26. 5. 2021
27. 5. 2021
27. 5. 2021
15. 6. 2021
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5. OBSEG DELA UČITELJEV IN ZADOLŽITVE
DRUGIH DELAVCEV
5.1. Zadolžitve učiteljev in drugih delavcev
Obveznosti učiteljev in dijakov ter obseg dela izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih
programov in načrta ocenjevanja znanja (predmetnikov, katalogov znanj, letnih
priprav na pouk). Nanašajo se na teoretični pouk, vaje, praktični pouk, interesne
dejavnosti, strokovne ekskurzije in oglede (v okviru interesnih dejavnosti), izpite
(dopolnilne, predmetne, popravne in diferencialne ) ter poklicno maturo in zaključni
izpit.
Obseg dela delavcev je razviden iz Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21.

5.2. Letne priprave, dnevne pisne priprave
Učitelji so do 1. septembra 2020 oddali letne priprave vzgojno-izobraževalnega
dela, pregledali, dopolnili in pripravili načrt ocenjevanja znanja. Vsak učitelj pa je
oddal tudi svoj INDIVIDUALNI LETNI DELOVNI NAČRT. Vzgojnoizobraževalno delo (pouk) učiteljev je potekalo na osnovi dnevnih pisnih priprav.
Dnevne pisne priprave morajo učitelji hraniti do konca šolskega leta oz. jih so
razvidne iz e-dnevnika. Priprave na pouk so bile pregledane pri hospitacijah
ravnateljice in obeh pomočnic ravnateljice.

5.3. Hospitacije
V šoli smo izvajali:
• hospitacije ravnateljice in organizatorice praktičnega izobraževanja,
• hospitacije učiteljev mentorjev učiteljem pripravnikom,
• hospitacije študentov, ki se pripravljajo na pedagoški poklic,
• medpredmetne hospitacije.
5.3.1. Hospitacije ravnateljice:
V šolskem letu 2020/21 je bilo izvedenih 40 hospitacij ravnateljice in pomočnic
ravnateljice.
5.3.2. Medsebojne hospitacije učiteljev:
Uvedba medsebojnih hospitacij v strokovnih aktivih in med učitelji različnih
strokovnih področij se je okrepila – tudi v času poučevanja na daljavo. Tako obliko
sodelovanja so izvajali učitelji vseh strokovnih aktivov. Medpredmetno sodelovanje
med učitelji veliko prispeva k izboljšanju kvalitete pouka, saj so dijaki aktivni, znajo
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povezovati znanje in ga uporabljati v praksi. Večina strokovnih aktivov postopoma
uvaja to obliko dela, kjer sta pri pouku prisotna lahko tudi dva učitelja.

5.3.3. Hospitacije mentorjev učiteljem začetnikom:
V šolskem letu 2020/21 smo imeli v naš kolektiv vključene tri učiteljice, ki so imele
mentorice v pripravi na pedagoško-andragoško izobrazbo.
5.3.4. Hospitacije študentov, ki se pripravljajo na pedagoški poklic:
Šola je tudi v šolskem letu 2020/21 s Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto,
Fakulteto za šport in Fakulteto za zdravstvene vede sodelovala pri izvedbi pedagoške
prakse. Študenti so hospitirali pri naših učiteljih in pod njihovim vodstvom opravljali
samostojne nastope.
Mentorstvo študentom Fakultete za šport so omogočili vsi učitelji športne vzgoje,
študentom slovenščine s Filozofske fakultete Nataša Spindler in Lucija Mejač
Petek, študentom Pedagoške fakultete oddelka za biologijo Marjana Dolinar in Ida
Tarman Šmit in študentom Pedagoške fakultete oddelka za likovno pedagogiko
Janja Jakša, študentom za matematiko Mateja Potočnik in učiteljice strokovnega
aktiva matematike, študentom anglistike s Filozofske fakultete Alenka Jana
Jančar in mag. Vesna Šušnica Ilc. Hospitacije študentov pomenijo za učitelja velik
izziv in priznanje ter prav gotovo prispevajo k osebni rasti učitelja. Z vsemi naštetimi
fakultetami imamo podpisano pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

5. 4. Redni letni razgovori (RLR)
Ravnateljica je po opravljenih hospitacijah opravila 10 letnih razgovorov, ostale bo
na začetku naslednjega šolskega leta. Iz letnih razgovorov je razvidno, da so
zaposleni motivirani za delo, da ustvarjalno razmišljajo in iščejo sodobne in
učinkovite metode poučevanja. Opazila pa je tudi, da se radi udejstvujejo z
obšolskimi dejavnostmi. Kot težava pa je izpostavljena vzgojna problematika in
nizka motiviranost nekaterih dijakov in težave s poučevanjem na daljavo.

5. 5. Pedagoške, ocenjevalne konference in strokovni kolegij
5.5.1. Konference članov učiteljskega zbora so bile praviloma enkrat
mesečno. Pedagoških konferenc je bilo skupaj z uvodno konferenco devet.
Na pedagoških konferencah so se obravnavale naslednje teme, ki so predstavljene v
zapisnikih:
• Sodelovalni pristopi k poučevanju kot prioritetni cilj (primeri dobrih praks)
• Vsak dijak šteje
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeri medpredmetnih povezovanj, razvoj podjetništva in projekt Spirit
Poročilo o realizaciji LDN
Letni delovni načrt
Kako načrtujemo kombinirano obliko poučevanja?
Ocenjevanje na daljavo, uporaba aplikacij za ocenjevanje
Pravila o poučevanju na daljavo in navodila za uporabo aplikacij
Predstavitve domačih in mednarodnih projektov
Inovativno poučevanje z elementi formativnega spremljanja
IT-delavnice
Poučevanje na daljavo
Predstavitev projekta Popestrimo šolo

Ocenjevalnih konferenc je bilo 5:
• po 1. ocenjevalnem obdobju,
• zaključna za zaključne letnike,
• zaključna za ostale letnike,
• po 1. roku (spomladanski rok) izpitov,
• po 2. roku (jesenski rok) izpitov.

5.5.2. Konference oddelčnih učiteljskih zborov so sklicevali razredniki po lastni
presoji, na predlog oddelčne skupnosti dijakov, članov oddelčnih učiteljskih zborov
ali na predlog svetovalne delavke, pomočnice ravnateljice ali ravnateljice. V času
poučevanja na daljavo so bili sestanki razrednih učiteljskih zborov na tedenski ravni,
kar je zelo pozitivna izkušnja in jo bomo obdržali tudi za prihodnje.

5.5.3. Sestanki strokovnega kolegija
Strokovni kolegij so sestavljali vodje strokovnih aktivov, vodstvo šole, šolska
svetovalna služba, organizatorica praktičnega izobraževanja, organizatorica
praktičnega usposabljanja, organizatorica izobraževanja odraslih, organizatorica
interesnih dejavnosti, mentorja Dijaške skupnosti in predsednica Sveta šole. V tem
šolskem letu so bili 4 sestanki strokovnega kolegija. Vsebina dela strokovnih
kolegijev je predstavljena v zapisnikih.

5. 6. Strokovni aktivi
V šolskem letu 2020/21 je v šoli delovalo 7 strokovnih aktivov. Aktivi so bili uspešni
pri svojem delu.
Poročila o delu aktivov so pripravili vodje aktivov.
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5.6.1. Aktiv učiteljic slovenščine
Vodja aktiva: Lidija BUTINA
Članice aktiva: Katja Peršič, Nadja Seražin, Nataša Spindler, Lucija Mejač Petek
TEKMOVANJA
• tekmovanje zdravstvenih šol Slovenije (literarni prispevki): Lucija Mejač
Petek
Zaradi izrednih razmer je odpadlo.
Naslednje tekmovanje zdravstvenih šol organizira naša šola, zato bomo pri
tekmovanju dejavneje sodelovale vse članice aktiva, L. M. Petek pa bo vse
dejavnosti koordinirala.
• tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje: Lucija Mejač
Petek, Nataša Spindler
Tekmovanje je bilo izvedeno.
ORGANIZACIJA IND:
• organizacija gledališke dejavnosti: Katja Peršič
Zaradi izrednih razmer je odpadlo.
KROŽKI IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI:
• šolski časopis Feti; posebna številka korona Fetija: Nadja Seražin
Načrtovano je bilo izvedeno.
• organizacija literarnih uric Knjižna infuzija: Lidija Butina in Nataša Spindler
Načrtovano je bilo tudi izvedeno.
• obeleženje pomembnih dni in organizacija kulturnih prireditev: Katja Peršič
Načrtovano je bilo delno izvedeno.
• bralni klub: Lidija Butina
Načrtovano je bilo delno izvedeno.
• plesni krožek: Katja Vidmar
Zaradi izrednih razmer je odpadlo.
• plesna pravljica (za otroke iz socialno ogroženih družin): Katja Vidmar
Načrtovano je pripravljeno za izvedbo v naslednjem šolskem letu.
• plesno-glasbena predstava o Angeli Boškin: Katja Vidmar
Načrtovano je bilo izvedeno.
• izdana knjiga Nitke prijateljstva za Junake 3. nadstropja: Katja Vidmar
Načrtovano je bilo izvedeno.
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• Bonton: sodelovala je Lidija Butina, pregledali Nataša Spindler in Lucija
Mejač Petek
Načrtovano je bilo izvedeno
MEDPREDMETNO SODELOVANJE
• izdelava in ocenjevanje seminarske naloge v sodelovanju z aktivom ZNE in
INF: Nataša Spindler
Načrtovano je bilo izvedeno.
• povezovanje z drugimi predmeti: etiko in komunikacijo, psihologijo,
zdravstveno nego, angleščino, športno vzgojo ...
Načrtovano je bilo delno izvedeno.
• sodelovanje v projektu Ustvarjalna zdravstvena nega
Zaradi izrednih razmer je načrtovano odpadlo
• medpredmetna povezovanja:
Nataša Spindler z ZN (Kotnik) in INF (Mlakar); Lucija Mejač Petek s KVA
(Fink, Lovrec); Nadja Seražin z ZN (Kotnik), Gradišar in Jakša; Nataša
Spindler ob Bibliji z Martino Škrabec; Lidija Butina s Katarino Gradišar
Seifert, Tanja Štuhec in Matic Kokošar ob romanu Zločin in kazen …
Načrtovano je bilo delno izvedeno.
DAN ODPRTIH VRAT (Z znanjem do zdravja)
• Izvedba delavnic: Katja Peršič, Nadja Seražin (morda še Nataša Spindler in
Lidija Butina – govorni nastopi)
Zaradi izrednih razmer je načrtovano odpadlo.
DELO Z DIJAKI − TUJCI
• celoletni tečaj slovenščine: Alenka Beg Lauko
Načrtovano je bilo izvedeno.
• vse učiteljice slovenščine smo dijakom tujcem v svojih razredih omogočale
dodatno individualno pomoč
Načrtovano je bilo izvedeno.
DOPOLNILNI POUK
• Individualni pouk z dijaki, ki imajo učne težave: vse članice aktiva
Načrtovano je bilo izvedeno.
MENTORSTVO ŠTUDENTOM NA ŠTUDIJSKI PRAKSI
• Glede na potrebe in naše zmožnosti (ob koncu šolskega leta zaradi obilice
dela z dijaki mentorstvo študentom zelo ovira naše temeljno delo)
Zaradi izrednih razmer je načrtovano odpadlo.
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DRUGO:
• dijaki tujci so obiskali NMS (muzej) in knjigarno Konzorcij,
Načrtovano je bilo izvedeno.
• lektoriranje za potrebe šole: vse, po dogovoru; Nataša Spindler, lektoriranje
Knjige maturantov
Načrtovano je bilo izvedeno.
• predsednica državne izpitne komisije – Lucija Mejač Petek
Načrtovano je bilo izvedeno.
KNJIŽNICA
• obisk NUK-a (1. letnik)
Zaradi izrednih razmer je načrtovano odpadlo.
• mednarodni projekt Branje ne pozna meja
Zaradi izrednih razmer je načrtovano odpadlo.
• šahovski krožek
Načrtovano je bilo izvedeno.
• projekt Rastem s knjigo
Zaradi izrednih razmer je načrtovano odpadlo
Dodatne izvedene dejavnosti:
- pošiljanje knjižnega gradiva uporabnikom na dom,
- sodelovanje v projektu Možgani (miselne igre, Rubikova kocka v knjižnici),
- seznam priporočil za branje

5.6.2. Strokovni aktiv tujih jezikov
Vodja aktiva: Barbara URH (do konca januarja 2021), Jana Alenka JANČAR (od
februarja do konca avgusta 2021)
Članice aktiva: Alenka Beg Lauko, Polona Bevec, Hana Ćosić, Simona Demšar,
Sabina Kosednar in Vesna Šušnica Ilc

Kratko poročilo:
Pouk in govorilne ure so bile realizirane po programu. Redno smo se udeleževale
vseh konferenc in sestankov. Izvedle smo nadzorstva na poklicni maturi, pisno in
ustno ocenjevanje na angleški PM ter popravni izpiti.
Izvedena so bila šolska tekmovanja iz znanja angleščine za dijake 1., 2. in 3. letnika.
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Prof. Bevec poleg poučevanja opravlja tudi funkcijo prve pomočnice ravnateljice,
prof. Šušnica Ilc pa je predsednica Sveta šole.
Prof. Beg Lauko je pripravila program za predmet strokovna nemščina v okviru
projekta MUNERA.
Prof. Beg Lauko je izpeljala tudi program poučevanja slovenskega jezika za dijake s
statusom tujca. Z dijaki tujci je obiskala Narodni muzej in knjigarno Konzorcij
Prof. Kosednar je dijakom s posebnimi potrebami nudila ure dodatne strokovne
pomoči pri angleščini ter sodelovala v aktivu učiteljev v izobraževanju odraslih,
organizirala pa je tudi izredno uspešno tutorstvo.
Prof. Kosednar je bila poleg tega mentorica šolske dijaške skupnosti ter mentorica
pri projektu Evrošola in Šola ambasadorka EP.
Prof. Kosednar je sodelovala pri projektu Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje ter
Formativno spremljanje 2 (ZRSŠ).
Prof. Kosednar je sodelovala tudi pri programu MEPI in urejala šolski Instagram
profil.
Prof. Jančar je s tremi dijakinjami 4. C razreda sodelovala pri šolskem razvojnem
projektu Ustvarjalna zdravstvena nega na temo Možgani. Ustvarile so večjezično
zloženko ter predstavitev za prikazovalnik na temo nasvetov za preprečevanje
Alzheimerjeve bolezni.
Prof. Šušnica Ilc je sodelovala s prof. Egart pri medpredmetnem sodelovanju pri
predmetu ZNO. Skupaj z 12 dijakinjami 4. A so ustvarile 4 predstavitve na temo
ZNO v angleščini s pomočjo aplikacije CANVA.
Prof. Šušnica Ilc se je kot članica Predmetne skupine za angleščino udeležila 5
srečanj na ZRSŠ.
Prof. Šušnica Ilc je tudi predsednica DPK za PM iz angleščine v obdobju 2020–
2024.
Sodelavke smo se udeležile številnih spletnih predavanj in seminarjev.
Naročile smo revije Current, Club in Schuss.
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5.6.3. Aktiv matematike, fizike in računalništva
Vodja aktiva: Tamara TEKAVEC
Člani aktiva: Mojca Mursa, Mateja Potočnik, Tamara Tekavec, Uroš Boltin, Nina
Kunstelj, Andreja Koželj, Vera Orešnik, Tjaša Pevec, Urška Mlakar.
KRATKO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU AKTIVA
• Izvedba pouka v razredu in na daljavo preko konferenc s programom Zoom in
Instagram.
• Sodelovanje pri poučevanju v izobraževanju odraslih (Urška Mlakar, Uroš
Boltin).
• Priprava letnih delovnih načrtov in načrtov ocenjevanja znanja.
• Oblikovanje kriterijev in meril za ocenjevanje znanja.
• Določitev minimalnih standardov znanja.
• Izvedba govorilnih ur za dijake in starše.
• Dodatno individualno delo z dijaki, tudi izven govorilnih ur.
• Priprave na matematično tekmovanje.
• Izvedba šolskega matematičnega tekmovanja ter uspešna udeležba dveh
dijakov in mentorice na državnem tekmovanju.
• Medpredmetno povezovanje z aktivom zdravstvene nege, slovenščine in
naravoslovja.
• Priprave na poklicno maturo.
• Udeležba na študijski skupini, internih izobraževanjih, seminarjih in
konferencah.
• Članstvo v državni komisiji za matematično tekmovanje.
• Članstvo v supervizijski skupini, ki deluje na šoli.
• Izvedba delavnic o uporabi različne IKT tehnologije.
• Aktivna udeležba na mednarodni konferenci EDUIZZIV: Aktualni pristopi
poučevanja in vrednotenja znanja.
• Aktivna udeležba na mednarodni konferenci PROJEKTNO DELO IN
POVEZOVANJE ZA POUČEVANJE OSKRBE KRONIČNIH RAN s
prispevkom Hranilne vrednosti na kvadrat.
• Aktivna udeležba na mednarodni konferenci Šole za ravnatelje s prispevkom
Z mreženjem dijakov in profesorjev do inovativnosti procesa učenja in
poučevanja.

Izvedba matematičnega tekmovanja in priprave na
tekmovanje
Izvajalci
Tamara Tekavec, Mateja Potočnik, Mojca Mursa, Urška Mlakar
Trajanje
od januarja do maja 2021
Sodelujoči
Nadarjeni dijaki iz vseh letnikov
Realizacija
Priprava in izvedba matematičnega tekmovanja.
načrtovanih ciljev Individualno delo z dijaki, ki se bodo udeležili tekmovanja.
Naziv dejavnosti
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Naziv dejavnosti

Kratko poročilo

Izvedba matematičnega tekmovanja in priprave na
tekmovanje
Nadzor in vnos rezultatov matematičnega tekmovanja.
Tekmovanje je bilo izvedeno z enomesečnim zamikom zaradi
poučevanja na daljavo. Dva dijaka sta osvojila zlato priznanje
na državnem tekmovanju.

Priprava na poklicno in splošno maturo
Tamara Tekavec, Mateja Potočnik, Mojca Mursa, Urška
Mlakar, Tjaša Pevec
Čas izvedbe
od oktobra 2020 do junija 2021
Sodelujoči
Dijaki četrtih in nekaterih tretjih letnikov
Realizacija
Priprava dijakov na ustni in pisni del poklicne mature.
načrtovanih ciljev Reševanje nalog iz preteklih poklicnih matur v razredih, ki jih
poučujemo.
Motiviranje dijakov za sprotno delo za poklicno maturo.
Razvijanje logičnega mišljenja.
Poglobitev znanja matematike.
Krepitev delovnih navad.
Razvijanje odgovornega odnosa do šolskih obveznosti.
Kratko poročilo
Del priprav na maturo je potekal v šoli, del pa na daljavo preko
Zooma. Zaradi izrednega stanja tabora za priprave na maturo
tudi letos ni bilo mogoče izvesti.
Naziv dejavnosti
Izvajalci

Individualno delo z dijaki (pomoč pri učenju in
razumevanju matematike, fizike in fizike v zdravstvu in
mentorstvo pri seminarskih nalogah pri fiziki)
Izvajalci
Nina Kunstelj, Mojca Mursa, Urška Mlakar, Mateja Potočnik,
Tamara Tekavec, Uroš Boltin
Trajanje
od septembra 2020 do junija 2021
Sodelujoči
Vsi dijaki
Realizacija
Pomoč pri učenju in razumevanju matematike, fizike in fizike v
načrtovanih ciljev zdravstveni negi.
Kratko poročilo
Vsi profesorji v aktivu smo bili skozi celo šolsko leto vsak dan
na voljo za individualno ali skupinsko pomoč dijakom za boljše
razumevanje fizike in matematike. Mnogi dijaki so to pomoč
sprejeli.
V času dela na daljo smo profesorji preko Zooma ali
elektronske pošte nudili individualno pomoč dijakom, ki so se
odzvali na povabilo za pomoč ali so sami izrazili željo po
pomoči.
Naziv dejavnosti
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Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Supervizija
Urška Mlakar
celo leto
5 sodelavk SZŠ
Medsebojna pomoč pri soočenju s težavnimi situacijami v šoli.
V letošnjem letu sem obiskovala skupino supervizije. Najprej
smo se dobivali enkrat mesečno v šoli. V času dela na daljavo
pa smo se dobivale enkrat tedensko na Zoom srečanjih ter
dnevno preko Viber kanala. Na srečanjih smo obravnavale
probleme, s katerimi smo se srečevale pri svojem poklicnem
delu ter delale na osebnostni rasti s pomočjo delavnic.

Naziv dejavnosti
Izvajalci

Medpredmetno sodelovanje
Mojca Mursa, Urška Mlakar, Nina Kunstelj (4 ure
medpredmetnih sodelovanj), Uroš Boltin, Mateja Potočnik,
Vera Orešnik, Tamara Tekavec
Čas izvedbe
od septembra 2020 do junija 2021
Sodelujoči
Dijaki 1. letnikov, 2. letnikov in 3. letnikov ter udeleženci
izobraževanja odraslih
Realizacija
Uporaba matematike pri zdravstveni negi.
načrtovanih ciljev Povezava kemije in fizike.
Povezave fizike in zdravstvene nege.
Povezava računalništva in matematike.
Kratek poročilo
Urška Mlakar in Tamara Tekavec sta izvedli učno uro dela z
računalniki.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Hospitacije znotraj aktiva
Urška Mlakar, Tjaša Pevec, Mojca Mursa, Vera Orešnik
od novembra do marca (na daljavo)
dijaki
Vpogled v delo ostalih članov aktiva.
Medsebojna pomoč za odkrivanje novih pristopov pri učenju.
Urška Mlakar je spremljala pouk Vere Orešnik z namenom
pridobivanja novih znanj in načinov podajanja snovi pri
predmetu računalništvo in informatika.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči

Mentorstvo novi sodelavki Tjaši Pevec
Mojca Mursa
od septembra do konca šolskega leta
Tudi ostale profesorice matematike na šoli in dijaki
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Naziv dejavnosti Mentorstvo novi sodelavki Tjaši Pevec
Realizacija
Pomoč novi sodelavki pri delu z nasveti in literaturo.
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo
Mojca Mursa je spremljala delo nove sodelavke Tjaše Pevec.
Nudila ji je nasvete za delo in imela pri njej hospitacije.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Delavnice o spletnih učilnicah in ostali IKT tehnologiji
Vera Orešnik, Urška Mlakar, Tjaša Pevec
V času dela na daljavo
Sodelavke iz aktiva
Pomoč pri uporabi IKT tehnologij.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Udeleženci
Realizacija
načrtovanih ciljev

Oblak 365
Vera Orešnik, Urška Mlakar
29. junij in dvakrat 18. avgusta 2020
Vsi učitelji
Implementacija storitev iz Oblaka 365
Predstavitev Oblaka 365 oz. Microsoft 365 in storitev
Uporabniško središče Oblak
Vpis z AAI prijavo v Office
OneDrive - spletna shramba - namestitev
Outlook - vpis in preusmeritev elektronske pošte z
guest.arnes.si na szslj.si
MS Teams namestitev in vpis v aplikacijo
Vera Orešnik je predstavila storitve v Oblaku 365 in z Urško
Mlakar sta izvedli zgoraj opisane cilje.

Kratko poročilo

Vera Orešnik, Tjaša Pevec in Urška Mlakar so bile na razpolago
za vprašanja in reševanje težav, ki so se pojavljale pri uporabi
IKT tehnologije.

Arnes spletne učilnice
Vera Orešnik, Urška Mlakar
Vera: 29. junij in dvakrat 19. avgusta 2020.
Urška: 22., 26., 27. in 31. avgust 2020, 2. in 9. september 2020
Udeleženci
Vsi učitelji
Realizacija
Osnovna navodila za začetek dela v Arnes spletnih učilnicah
načrtovanih ciljev Urejanje vsebine, urejanje skupin, priprava domačih nalog
Individualna pomoč
Kratko poročilo
Vera Orešnik in Urška Mlakar sta posamično izvedli več
delavnic za delo v Arnes spletnih učilnicah.
Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
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Naziv dejavnosti

Individualna pomoč pri uporabi IKT tehnologije: Arnes
spletne učilnice, MS 365, Exam itd.
Vera Orešnik, Urška Mlakar, Tjaša Pevec
V času dela na daljavo
Sodelavke iz aktiva
Pomoč pri uporabi IKT tehnologij.

Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo
Vera Orešnik, Tjaša Pevec in Urška Mlakar so bile na razpolago
za vprašanja in reševanje težav, ki so se pojavljale pri uporabi
IKT tehnologije.

Dodatna izobraževanja in dejavnosti izven šole:
Dodatno delo
Udeleženec
Trajanje
Kratko poročilo

Članstvo v državni tekmovalni komisiji za Matematično
tekmovanje na DMFA kategorija B
Mateja Potočnik
Celo šolsko leto
Redno smo se sestajali in namenili srečanja pripravi nalog za
izbirno in državno tekmovanje.

Dodatno delo
Udeleženec
Trajanje
Kratko poročilo

Udeležba na seminarju To sem jaz
Tamara Tekavec
9. april 2021
Zorenje skozi to sem jaz
Seminar je potekal na daljavo in je bil namenjen preventivnemu
delu z mladostniki. Delavnice bodo koristile predvsem pri delu
razrednika za razvijanje socialnih, čustvenih veščin dijakov in
njihove samopodobe.
MOOC – Interaktivne vsebine H5P
Nina Kunstelj
1. 3. 2021–4. 4. 2021 (16 ur)
Samostojno delo z vodenimi aktivnostmi in oddajo nalog

Dodatno delo
Udeleženec
Trajanje
Kratko poročilo

MOOC – Spletne učilnice
Nina Kunstelj
1. 3. 2021–4. 4. 2021 (16 ur)
Samostojno delo z vodenimi aktivnostmi in oddajo nalog

Dodatno delo
Udeleženec
Čas izvedbe
Opis dejavnosti
Kratko poročilo
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5.6.4. Aktiv učiteljev družboslovja
Vodja aktiva: Katarina GRADIŠAR SEIFERT
Člani aktiva: Janja Jakša, Zdenka Kočevar, daljša odsotnost (nadomešča Matic
Kokošar) Tamara Radoševič, Tanja Štuhec, Maja Klančič in Katarina Gradišar
Seifert
V šolskem letu 2020/21 so bili izvedeni 3 sestanki.
1. 27. 8. 2020 priprava na šolsko leto 2020/21.
2. 7. 10. 2020 (dopisno) delo na daljavo v času zaprtja šol.
3. 10. 3. 2021 (preko ZOOM aplikacije) ocenjevanje v času COVID 19, učenje
v programu PTI.
Zaradi daljše odsotnosti Zdenke Kočevar jo je v šolskem letu 2020/21 nadomestil
Matic Kokošar (poučevanje predmeta GEO in DRU BN 1. letnik).

POROČILO PO POSAMEZNIH UČITELJIH
JANJA JAKŠA

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje

PROJEKT SPIRIT: »MLADIM SE DOGAJA«
Janja Jakša
Aktivnost je bila izvedena v septembru 2020.
Patricija Valentina Raspotnik, Nevenka Kralj, Matej Bračko
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- izdelava didaktičnih pripomočkov
- razvijanje podjetniških idej
Sodelovanje z dijaki, vključenimi v projekt Spirit.
Usmerjanje, spremljanje in vodenje dijakov pri izdelavi
didaktičnih pripomočkov za pomoč osebam z demenco.
Udeležba na skupnih dogodkih. Komunikacija z ostalimi
sodelujočimi v projektu, predvsem s prof. P. V. Raspotnik.
Nabava materialov, potrebnih v projektu, v Kranju in
Ljubljani (na različnih lokacijah).

OZAVEŠČANJE DIJAKOV O PODNEBNIH
SPREMEMBAH
Janja Jakša
september–maj (najmanj 35 ur) (v času pouka in izven časa
pouka); Dejavnost zaradi razmer, povezanih s pandemijo
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Naziv dejavnosti

Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje

Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Naziv dejavnosti

Izvajalci
Trajanje

Sodelujoči

OZAVEŠČANJE DIJAKOV O PODNEBNIH
SPREMEMBAH
covid-19, ni bila izvedena.
Ida Tarman Šmit
- ozaveščanje dijakov o podnebnih spremembah
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
22. aprila 2020 smo dan Zemlje praznovali že 50. leto.
Glavna tema letošnjega dneva so podnebne spremembe, ki
smo jih na naši šoli želeli obeležiti s sloganom »Naj modri
planet ne postane rdeč« in modelom zemlje, ki bi ga obesili
na hodniku šole. Zaradi izjemnih razmer je bilo naše delo
prekinjeno in ga želimo izpeljati v šolskem letu 2020/21.

USTVARJALNA ZDRAVSTVENA NEGA »MOŽGANI«
Janja Jakša
2 leti (šol. l. 2020/ 21 in 2021/22) (v času pouka in izven
časa pouka); Dejavnost je bila zaradi razmer, povezanih z
epidemijo covid-19, izvedena v nekoliko manjšem obsegu.
Patricija Valentina Raspotnik, Alojzija Fink, Matej Bračko,
Maja Klančič, Katja Vidmar, Robert Borštnar
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- medpredmetno sodelovanje
- predstavitev šolskega razvojnega projekta UZN
- vključevanje šole v širšo strokovno javnost
Oblikovanje ideje, koncepta in vsebin projekta,
organizacijski in materialni načrt. Usmerjanje, spremljanje in
vodenje dijakov (1. letnikov in nekaterih iz višjih letnikov).
Medpredmetno sodelovanje (medpredmetna sodelovanja z
različnimi učitelji, razredi, posameznimi dijaki). Postavitev
razstave. Priprava gradiva za bilten (zbiranje slikovnega
gradiva).

MENTORSTVO ŠTUDENTOM 4. letnika Oddelka za
likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani
Janja Jakša
celo šolsko leto, intenzivneje teden dni v januarju in v času
14-dnevne pedagoške prakse v mesecu aprilu 2021 (v času
pouka in izven časa pouka); Dejavnost je bila izvedena.
Vključenih je bilo 9 študentov.
Megi Milošević (mentorica študentom na fakulteti), Polona
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Naziv dejavnosti

Realizacija
načrtovanih
ciljev
Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje

Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

MENTORSTVO ŠTUDENTOM 4. letnika Oddelka za
likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani
Bevec
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- promocija šole
- strokovno sodelovanje z Oddelkom za likovno
pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
Priprava vsebinskega gradiva, tem nastopov. Konzultacije
pred in med nastopi. Nabava in priprava likovnega materiala,
potrebnega za izvedbo nastopov. Strokovna svetovanja in
usmeritve študentov pri pripravi nastopov. Komunikacija
poteka preko elektronske pošte, pogovorov na šoli,
telefonskih pogovorov, video srečanj.

IZDELAVA NOVOLETNIH DARIL za praznovanje ob
Dnevu medicinskih sester
Janja Jakša
oktober – december 2020 (v času pouka in izven časa
pouka); Zaradi razmer, povezanih s pandemijo covid-19, je
bila dejavnost izvedena v manjšem obsegu.
dijaki 1. letnikov
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- promocija šole
Organizacija in izdelava simboličnih daril (glinenih
podstavkov za svečke) za sodelavke v zdravstvenih in
socialnih zavodih.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

IZDELAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC
Janja Jakša
jesen 2020 (v času pouka in izven časa pouka)
dijaki 1. letnikov
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- promocija šole
Izdelava matric v tehniki suhe igle.

Naziv dejavnosti

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI
NOVOLETNEGA BAZARJA
Janja Jakša

Izvajalci
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Naziv dejavnosti
Trajanje

Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Naziv dejavnosti

Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Naziv dejavnosti

Izvajalci
Trajanje

Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI
NOVOLETNEGA BAZARJA
november–december 2020 (v času pouka in izven časa
pouka) ; Zaradi razmer, povezanih s pandemijo covid-19,
dejavnost ni bila izvedena.
dijaki 1. letnikov, organizatorji novoletnega bazarja
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- promocija šole
- medpredmetno sodelovanje
Izdelava in postavitev plakatov za dobrodelno prireditev.
Priprava likovnih del za dobrodelno prireditev.

SODELOVANJE NA 25. DRŽAVNEM TEKMOVANJU
SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL SLOVENIJE za
priznanje Angele Boškin
Janja Jakša
december−marec (v času pouka in izven časa pouka);
Izdelki dijakov za likovni natečaj so pripravljeni.
dijaki 1. (in nekateri iz višjih letnikov)
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- vključevanje šole v širšo strokovno javnost
Priprava likovnih del za razstavo. Usmerjanje, spremljanje in
vodenje dijakov (1. letnikov in nekaterih iz višjih letnikov).
Predvidoma bodo na natečaj poslana likovna dela, nastala v
okviru projekta UZN »Koža«, lahko pa je tudi drugače.

POSTAVITEV RAZSTAVE likovnih in literarnih del 25.
DRŽAVNEGA TEKMOVANJA SREDNJIH
ZDRAVSTVENIH ŠOL SLOVENIJE za priznanje
Angele Boškin
Janja Jakša
marec–april (v času pouka in izven časa pouka); Zaradi
razmer, povezanih z epidemijo covid-19, razstava ni bila
postavljena (tekmovanje ni bilo izvedeno).
organizacijski odbor tekmovanja, Robert Borštnar
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- sodelovanje med srednjimi zdravstveni šolami
Slovenije
Priprava gradiva za razstavo. Priprava razstavnega prostora.
Načrt postavitve in postavljanja razstave. Postavljanje
razstave. Spremljanje in vzdrževanje urejenosti razstavljenih
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Naziv dejavnosti

POSTAVITEV RAZSTAVE likovnih in literarnih del 25.
DRŽAVNEGA TEKMOVANJA SREDNJIH
ZDRAVSTVENIH ŠOL SLOVENIJE za priznanje
Angele Boškin
del v času razstave. Pospravljanje razstave. Arhiviranje in
vračanje likovnih del.

Naziv dejavnosti

USTVARJALNA ZDRAVSTVENA NEGA »KOŽA« PRIPRAVA ZBORNIKA
Janja Jakša
med šolskim letom: Publikacija je pripravljena v elektronski
obliki.
Patricija Valentina Raspotnik, Alojzija Fink
- učni cilji iz LDN-ja za predmet umetnost
- predstavitev šolskega razvojnega projektnega UZN
- vključevanje šole v širšo strokovno javnost
- dokumentiranje in arhiviranje gradiva, nastalega v
projektu UZN Koža v šol. l. 2018/2019
Snovanje biltena. Fotografiranje slikovnega gradiva. Pisanje
in oblikovanje besedila.

Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči

KOORDINATORICA DIJAKOV S STATUSOM
KULTURNIKA
Janja Jakša
celo šolsko leto; Bilo je izvedeno.
razredniki, vodstvo šole
- podpiranje glasbenih, plesnih, gledaliških, literarnih
in drugih umetniških sposobnosti dijakov
- spodbujanje kulturnega udejstvovanja dijakov
- usmerjanje dijakov k ozaveščanju pomena njihovega
prispevka pri promociji šole
Pregled vlog dijakov za pridobitev statusa kulturnika,
komunikacija z dijaki in razredniki, poročilo o učnem uspehu
dijakov ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja, ob
koncu pouka ter ob zaključku šolskega leta.

SKUPINA »POGOVORI RAZREDNIKOV«
Janja Jakša
20 ur (dve uri na srečanje); Bilo izvedeno.
Nataša Spindler, Katarina Gradišar Seifert, Lucija Mejač
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Naziv dejavnosti

Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje

Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

SKUPINA »POGOVORI RAZREDNIKOV«
Petek, Mateja Potočnik, Ksenija Lovrec, Urška Mlakar,
Mojca Kotnik
- Seznanjanje z učinkovitimi metodami dela drugih
razrednikov, z njihovimi pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami z namenom, da si olajšamo lastno delo in
v njem napredujemo.
Na mesečnih srečanjih si skupina učiteljev razrednikov
izmenjuje dobre prakse, izkušnje, opozorila …, povezana z
delom razrednika. Na vsakem srečanju obravnavano temo
izbere en član skupine.

ORGANIZATORICA IND
Janja Jakša
celo šolsko leto; zaradi razmer, povezanih z epidemijo covid19, je bilo delo nekoliko prilagojeno in spremenjeno.
Natančnejši opis v Poročilu o izvedbi interesnih dejavnosti
(IND) v šol. letu 2020/2021.
vodstvo šole, vsi dijaki šole, razredniki in ostali učitelji,
drugi zaposleni na šoli, zunanji sodelavci, izvajalci IND
- vključevanje v različne kulturne, športne, strokovne
in druge dejavnosti z namenom pridobivanja
dodatnih veščin in znanj
Komunikacija z vodstvom, dijaki, razredniki in ostalimi
učitelji ter z drugimi zaposlenimi na šoli, zunanjimi
sodelavci in izvajalci IND. Koordiniranje izvajanja IND med
šolskim letom. Priprava excelove tabele za jasno in
nemoteno spremljanje prisotnosti dijakov na IND med
šolskim letom. Evidentiranje prisotnosti dijakov po
zaključenih dejavnostih v excelovo tabelo (komunikacija z
izvajalci dejavnosti glede načina vodenja prisotnosti pred
izvedbo dejavnosti ter v primeru nejasnosti, pomanjkljivo
izpolnjenih seznamov po opravljeni dejavnosti, urejanje
seznamov ...) ter obveščanje razrednikov o prisotnosti
dijakov na dejavnostih (komunikacija in usklajevanje po
potrebi). Pregled računov po opravljenih dejavnostih in
priprava plačnikov za izstavitev računov (komunikacija z
izvajalci dejavnosti, razredniki ter računovodstvom ...) za 1.
in 2. športni dan, za tabor v Dolenjskih Toplicah za 2.
letnike, za tabor na Debelem rtiču za 3. letnike, za ekskurzijo
v Trst in okolico za 1. letnike, za ogled zbirke v Moderni
galeriji Ljubljana za 1. letnike, za gledališko predstavo za
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Naziv dejavnosti

ORGANIZATORICA IND
vse letnike, za ogled plesne predstave v času informativnega
dne za 1. in 2. letnike ter za dejavnosti, organizirane v času
DOV, t. j. za ogled plesne predstave za 1. letnike ter za obisk
RCERO za 2. letnike idr. Spremljanje uspešnosti opravljanja
IND dijakov med šolskim letom in po potrebi opozarjanje na
slabo prisotnost (komunikacija z razredniki in dijaki v
primeru slabe prisotnosti). Ob zaključku šol. leta končni
pregled udeležbe dijakov na IND in priprava izpisa dijakov,
ki IND nimajo opravljenih, pogovor s svetovalne službo ter z
razredniki glede potencialno opravičenih dijakov.
Organizacija dodatnih dejavnosti za dijake, ki IND niso
opravili, v juniju (priprava vsebin, komunikacija z izvajalci
dejavnosti, priprava razporeda dijakov po dejavnostih,
dnevih in urah, obveščanje dijakov in razrednikov o
izvajanju, spremljanje izvajanja, komunikacija z razredniki
glede uspešnosti izvedbe IND) ter v avgustu.
Organizacija in izvedba ogleda stalne zbirke Moderne
galerije "Kontinuitete in prelomi" za 1. letnike programa ZN
in BN: Priprava načrta ogleda (ure, dnevi …), klic v galerijo
glede potrditve terminov ogledov, komunikacija z Moderno
galerijo Ljubljana po elektronski pošti in dokončna potrditev
terminov, določitev spremljevalcev dijakov s prof. Bevec,
komunikacija s spremljevalci ter učitelji, ki jim zaradi ogleda
pouk odpade ali zaradi drugih posebnosti v zvezi z ogledom,
priprava varnostnega načrta, potnih nalogov, naročilnice,
obveščanje razredov o ogledu, izvedba ogleda razstave,
pregled računov za pripravo položnic, vpis v tabelo
prisotnosti, obveščanje razrednikov glede prisotnosti dijakov
…
Organizacija ekskurzije za 1. letnike programa ZN in BN
(Trst in okolica): komunikacija z g. Slavkom Mežkom, z
vodstvom šole ter s sodelavkami, sodelujočimi pri pripravi
programa ekskurzije (oblikovanje programa), priprava načrta
ekskurzije (datumi, razpored razredov, spremljevalcev,
programa ...), obveščanje razredov (komunikacija s prof.
Tanjo Štuhec in prof. Zdenko Kočevar, ki razredom
predstavita ekskurzijo), priprava potnih nalogov, naročilo
malic, objava na spletu, na šolskem projektorju, naročilo
avtobusov, priprava gradiva za dijake, priprava kuvert in
pogovor z vodji skupin (izročitev kuvert ...), pregled
seznamov po opravljeni ekskurziji, vpis v tabelo,
posredovanje tabel razrednikom, pregled računov, priprava
položnic ...
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Naziv dejavnosti

ORGANIZATORICA IND
...
Koordiniranje izvedbe PI IND: Predstavitev PI IND
razrednikom in med letom komunikacija z njimi, spremljanje
izvedbe PI IND, pregled uspešnosti izvedbe PI IND po
posameznih razredih (tabela v zbornici ...) v mesecu maju
ter priprava načrta, če dijaki PI IND ne opravijo (vključitev
dijakov med dodatne dejavnosti, ki se izvajajo v mesecu
juniju).
…
Vodenje prisotnosti dijakov na dejavnostih, ki z LDN IND
niso bile načrtovane. Prisotnost se upošteva v primeru
premajhne udeležbe na dejavnostih, načrtovanih z LDN-jem.
Idr.

Druge dejavnosti:
- Nabava likovnega materiala za potrebe pouka predmeta umetnost in za
izvedbo drugih šolskih projektov (osebno, preko elektronske pošte, preko
telefonskih pogovorov). Celo šolsko leto.; Je bilo izvedeno.
- Druga (možna) medpredmetna sodelovanja (ideje v fazi oblikovanja) s Tanjo
Gašperlin (nega nog), Simono Demšar (strokovna angleščina), z Nikico
Grkman (grede z zelišči), Mojco Kotnik (Angela Boškin), Marjano Dolinar
(Zdrava šola).; Zaradi razmer, povezanih s pandemijo Covid-19, ni bilo
izvedeno.
- Skrb za vizualno podobo šolskih hodnikov: Oblikovanje koncepta,
vzdrževanje urejenosti razstavljenih likovnih del. Svetovanje sodelavcem pri
urejanju vitrin. Celo šolsko leto, intenzivneje v času informativnega dne.; Je
bilo izvedeno.
- Koordinatorica kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih
zavodih (VIZ) (še z Natašo Spindler); Je bilo izvedeno.
- Izobraževanja: Microsoft Teams (v organizaciji šole), Exam.net, redna
udeležba na študijskih srečanjih za likovno umetnost (preko zoom-a),
sodelovanje v vzorčni evalvaciji študijskih programov Pedagoške fakultete
UL (preko zoom-a).
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TAMARA RADOŠEVIĆ

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Poučevanje psihologije
Tamara Radošević
Celo šolsko leto (68 ur na razred)
Dijaki 3. B, 3. C in 3. D
- Z dijaki 3. D smo izpeljali pouk v veliki večini na
daljavo. Snov je bila skrajšana s poudarkom na bolj
uporabnih temah.
- Z dijaki 3. B in 3. C smo pouk izvajali na daljavo in v
šoli. Predelane učne snovi so bile prilagojene,
skrajšane ali poglobljene (odvisno od aktualnosti
teme).
Dijaki pridobijo širok nabor znanj iz teorije psihologije,
stresa, motivacije, ustvarjalnosti, inteligentnosti, čustev ...

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Priprave na tekmovanje iz psihologije
Tamara Radošević, Maja Klančič
november−maj
Zainteresirani dijaki
- Priprava dijakov na tekmovanje
- 1 dijakinja je dobila bronasto priznanje
Za dijake sva organizirali 5 učnih ur priprav na šolsko
tekmovanje prek ZOOM-a in spletnih učilnic. Vsi dijaki so
lahko dostopali do posnetkov priprav in PPT-jev, ki sva jih
oblikovali. Vsi dijaki so tudi dobili vso potrebno gradivo za
tekmovanje preko elektronske pošte.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Delavnice za dijake 1. letnikov Naučimo se učiti
Tamara Radošević
2 šolski uri
Vsi dijaki prvih letnikov
- Realizirane so bile vse ure. Del ur je bil izveden prek
orodja ZOOM. V vsakem razredu je bila izvedena
vsaj ena kontaktna ura.
Dijakom podam uporabna orodja in nasvete, kako si
organizirati učenje, kako se sploh začeti učiti in katere
tehnike uporabiti pri učenju, da bo učenje bolj kakovostno.

Kratko poročilo
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Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Filmski krožek
Tamara Radošević
Celo šolsko leto
Priložnostni dijaki (letos ni bilo stalnih članov krožka)
- Posnete so bile vse proslave, posnetki so bili
objavljeni na šolskem kanalu Youtube. Urejali smo
posnetke za izvedbo proslav na daljavo.
Dijaki so pomagali pri montaži posnetkov in po potrebi pri
snemanju.

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta
Sabina Kosednar, Tamara Radošević
Celo šolsko leto
Dijaki ambasadorji in vsi dijaki šole
- Z dijaki ambasadorji smo pripravili predstavitev
projekta; tekmovanja letos ni bilo zaradi epidemije;
izvedli smo delavnice Aktivnega državljanstva za
dijake 4. letnikov; izvedli smo delavnice Kulturne
dediščine za dijake tujce. Ob dnevu Evrope je bila
načrtovana stojnica z dejavnostmi, vendar smo jo
spremenili v internetno predstavitev.
Dijaki ambasadorji so bili aktivni tekom celega leta in so
spodbujali ostale dijake, k sodelovanju na različnih
aktivnostih.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Dijaške volitve
Sabina Kosednar, Tamara Radošević
september− november
Vsi dijaki
- Z dijaki smo izvedli demokratične dijaške volitve.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija

Delavnica: Disleksija
Tamara Radošević
16. 12. 2020
43 profesorjev
- Delavnica je bila izvedena v celoti.

Trije dijaki so kandidirali za predsednika dijaške skupnosti.
Sami so izdelali promocijsko gradivo, slogan in izvajali
razne dejavnosti, da bi dijake prepričali, da so najboljši
kandidat. Volitev se je udeležila večina dijakov na šoli.
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Naziv dejavnosti
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Delavnica: Disleksija

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Delavnica: Exam.net
Tamara Radošević
12. 2. 2021
8 profesorjev
- Udeleženci so spoznali osnovne in napredne tehnike
uporabe orodja EXAM.NET
Udeležencem sem sistematično in postopno predstavila
aplikacijo za testiranje EXAM.NET. Pokazala sem jim, kako
ustvarijo svoj test in kako test spremljajo, ko ga uporabljajo
dijaki. Udeleženci so dobili tudi pisna navodila in posnetek
delavnice, da si lahko pomagajo, ko bodo izvajali testiranje
na daljavo.

Razrednemu učiteljskemu zboru je bila predstavljena
disleksija iz nevrološkega in doživljajskega vidika.
Predstavljene so bile najpogostejše težave, s katerimi se
srečujejo dijaki z disleksijo in priporočila, kako dijakom
pomagati in jim prilagoditi pisna gradiva.

Dodatna izobraževanja in dejavnosti izven šole:
Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Kratko poročilo

Kako si! O pomoči mladostnikom
Društvo študentov psihologije Slovenije, Matic Munc
10. 10. 20
Tamara Radošević
Predstavljeno obdobje mladostništva in tehnike in ukrepi,
kako mladostnikom, ki imajo težave, pomagati ter kako
poskrbeti za izvajalce pomoči mladostnikom.

Naziv dejavnosti
Izvajalci

Kako si! Kje in kdaj? Tu in zdaj! Čuječnost in sprostitev
Društvo študentov psihologije Slovenije, Erik Babič, Karin
Šket
10. 10. 20
Tamara Radošević
Predstavitev pozitivnih in negativnih posledic čuječnosti.
Predstavljene najbolj pogoste in uporabne metode čuječnosti
in sprostitve.

Trajanje
Sodelujoči
Kratko poročilo

60

POROČILO O REALIZACIJI LDN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Kratko poročilo

Kako si! Pomen družinskega okolja za otrokov razvoj!
Društvo študentov psihologije Slovenije, Urška Fekonja
12. 10. 20
Tamara Radošević
Predavanje na temo družine, vzgoje in okolja ter kako vse
skupaj vpliva na otrokov razvoj.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Kratko poročilo

Projekt šola ambasadorka Evropskega parlamenta
Inštitut za politični menedžment
4. 11. 20
Tamara Radošević
Predstavitev projekta v letu 2020/21. Predstavitev dobrih
praks preteklih let.

Naziv dejavnosti

Pozitivna psihologija za boljše življenje: Pomoč otrokom
s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Pozitivna psihologija, dr. Anica Mikuš Kos
9. 1. 2021
Tamara Radošević
Predstavitev otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter
priporočila za pomoč in delo z njimi.

Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Kratko poročilo

Srečanje šolskih svetovalnih delavcev srednjih šol s
sodelavci visokošolskih prijavno-informacijskih služb
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
5. 2. 20
Tamara Radošević
Predstavitev rokovnika za vpis in novostih v razpisu in
vpisni aplikaciji.
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TANJA ŠTUHEC

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Priprava in izvedba šolskega tekmovanja iz zgodovine
Tanja Štuhec − Društvo učiteljev zgodovine
od oktobra 2020 do januarja 2021
Dijaki vseh letnikov
Krepitev delovnih navad, osvajanje novih znanj iz
zgodovine, razvijanje kritičnega mišljenja
Tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi koronavirusa v celoti,
vendar pa so nekateri dijaki vseeno pisali teste, ki sem jih
sestavila sama. Na tak način so si želeli zvišati oceno in
izpopolniti svoje znanje.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Priprava na državno tekmovanje iz zgodovine
Društvo učiteljev zgodovine
od januarja do aprila 2021
Širjenje obzorja, učenje večje količin snovi, povezava z
današnjim časom
Državno tekmovanje je zaradi epidemije je odpadlo.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Zgodovinsko-geografski krožek
Tanja Štuhec. Zdenka Kočevar
april, maj
Dijaki prvih letnikov
Zgodovinsko-geografski krožek zaradi epidemije ni bil
realiziran.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Vodenje tujcev po Ljubljani
Tanja Štuhec
avgust 2020
Tujci, ki se šolajo na naši šoli
Spoznavanje Ljubljane in njenih znamenitosti

Naziv dejavnosti
Izvajalci

Hospitacije
Tanja Štuhec, Nevenka Medija

Z dijaki – tujci smo naredili krog po stari Ljubljani, Emoni in
si ogledali pomembne stavbe.
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Naziv dejavnosti
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
Kratko poročilo

Hospitacije
september−oktober 2020
1. f, 2. b, 2. f
Hipokratova zaprisega in Hipokrat
Dijaki se seznanijo s Hipokratom, njegovim pomenom za
medicino.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija

Medpredmetna povezava zgodovina - latinščina
Tanja Štuhec, Nevenka Medija
september
2. G in 2. F
Latinski pregovori, dijaki so spoznali pregovore v latinščini
in iskali povezave z zgodovino.

Naziv dejavnosti
Izvajalci

Medpredmetna povezava : zgodovina - slovenščina
Tanja Štuhec, Lidija Butina, zgodovinski prikaz obdobja, ko
je nastajal roman Dostojevski: Zločin in kazen
september
2. F
Dijaki so spoznali, kako so živeli ljudje v tem obdobju,
kakšna je bila razlika med Moskvo in Peterburgom, kaj
pomeni absolutna država in kaj diktatura.

Trajanje
Sodelujoči
Realizacija

Naziv dejavnosti
Izvajalci:
Trajanje:
Sodelujoči:
Realizacija

Proslava
Izvajalci
Trajanje
Cilj

Medpredmetna povezava : zgodovina-slovenščina
Nataša Spindler in Tanja Štuhec – priprava na Cankarjevo
priznanje
oktober
Vsi, ki se pripravljali za tekmovanje iz Cankarjevega
priznanja (M. Rožanc – Ljubezen).
Predavanje je potekalo po Zoomu. Dijaki so spoznali
zgodovinsko obdobje pred drugo svetovno vojno in med njo.
Seznanili so se z medsebojnimi odnosi in prijateljstvom ter
sovraštvom, ki je bilo še pred vojno nepredstavljivo.

Priprava na proslavo – Samostojna Slovenija
Patricija V. Raspotnik in Tanja Štuhec
november
Zgodovinsko ozadje, ki je pripeljalo do osamosvojitve
Slovenije, vojna za osamosvojitev in nacionalistične težnje
tedanje politike.
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Proslava
Realizacija

Priprava na proslavo – Samostojna Slovenija
Dijakinja je na osnovi zgodovinskega ozadja narisala
čestitko Republiki Sloveniji.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Cilj:
Realizacija

Medsebojna povezava
Tanja Štuhec in Nevenka Medija
september, oktober
Obiski v zavetišču za živali Horjul
Zbiranje starih odej in igrač ter prispevki za hrano živalim v
zavetišču.

Naziv dejavnosti
Izvajalci:
Trajanje:
Cilj:

Razredništvo
Tanja Štuhec in 2.E (pomoč Katarine Gradišar Seifert)
Čas korone
Prebroditev neljubega obdobja, ko smo se lahko slišali in
videli samo preko Zooma.
Dijake sem razdelila na 6 skupin in vsak torek zvečer sem se
pogovarjala z eno skupino. Namen srečanj niso bile ocene in
učenje, temveč so bile teme namenjene temu, kako bomo
čim lažje ta čas prebrodili (praznovanje rojstnih dni – vsi
dijaki, Pokaži kaj znaš.- vsi dijaki, obdarovanje sosedov –
vsi dijaki, katero glasbo poslušamo, katere filme gledamo kaj
beremo, s katerimi težavami se srečujemo.

Realizacija:

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Medsebojno sodelovanje
Tanja Štuhec, Lidija Butina, Nataša Spindler − Belo se pere
na 90 stopinj
marec
Dijaki in profesorji
Dijaki spoznajo, kako so živeli njihovi starši in stari starši v
Jugoslaviji, življenje družine Žakelj in z njo povezan svet.
Ker je bilo nemogoče izvesti dejavnost, smo jo izvedle na
ZOOM-u v okviru Bralnega kluba

5.6.5. Aktiv učiteljev športne vzgoje
Vodja: Lenart GREGORIČ
Člani aktiva: Matej Vogrinc, Elizabeta Dobrun, Jasmina Mauko Dimovski, Jurij
Šifrar, Aleš Lavrič
POROČILO PO UČITELJIH
JASMINA MAUKO DIMOVSKI
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DODATNO DELO NA PODROČJU ŠPORTA
Vodenje ženske rokometne ekipe
Zaradi epidemije in dela na domu nismo izvedli tekmovanj.
Spremljanje tekmovalcev na šolska tekmovanja
Zaradi epidemije in dela na domu nismo izvedli tekmovanj.
Organizacija in vodenje telovadbe za delavce naše šole
Organizacija 1. športnega dne - pohod
Izvedeno: dijake smo seznanili z gorniško kulturo pohodništva, peljali skupino bolj
aktivnih dijakov na zahtevnejšo turo v trajanju 6 ur.
Organizacija Športnega tabora na Debelem rtiču za tretje letnike
Trajanje dejavnosti: od 28. 9. 2020 do 2.10.2020 (5 dni) – izvedeno.
Vsebina: vodena gibalna aktivnost: kolesarjenje, pohodništvo, socialne veščine,
predstavitev Bolnišnice Valdoltra.
Cilji: pomen redne gibalne aktivnosti, zdravega načina življenja, seznanitev
mladostnikov z različnimi gibalnimi veščinami, veselje ob gibanju, druženje,
sodelovanje, krepitev socialnih veščin v skupini, spoznavanje dela v bolnišnici …
Športni tabora v Dolenjskih Toplicah za druge letnike je zaradi epidemije odpadel.
Delo z dijaki s statusom športnika
Vodenje, spremljanje, sodelovanje med dijaki športniki s statusom športnika, starši in
učitelji, učiteljskim zborom, vodstvom šole, priprava poročil, spremljanje učnega
dela po potrebi, odvzemi, zamrznitve, pohvale preko obveščanja na šoli in spletne
strani naše šole ter v šolskem glasilu Feti.
Aktivno sodelovanje s Katarino Gradišar in Tamaro Radošević.
Sodelovanje in koordinacija dela med razredniki športnih razredov.
Dodatno delo na šoli
Sodelovanje in priprava šolskih proslav s kolegico Katjo Peršič
Približno trajanje dejavnosti: oktober, maj 2020/21 − izvedeno.
Vsebina: priprava dijakov na nastope.
4. Pedagoška praksa študentov FŠ
Študentka Tjaša Štornik je izpeljala vse praktične ure in tedensko pedagoško delo v
marcu, aprilu, maju in juniju 2021.
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5. Simbioza – (maj 2021)
Sodelovanje v projektu Simbioza – spletno pošiljanje vadbenih enot za telovadbo
starejših, sodelovanje za izbor najboljših video posnetkov in prejem 1. nagrade.
ELIZABETA DOBRUN
V šolskem letu 2020/2021 sem uspela organizirati in izvesti jesenski športni dan
(pohod v območju Ljubljane), v okviru športne vzgoje smo se z dijaki sprehodili in si
ogledali Ljubljanski grič z Ljubljanskim gradom, z nekaterimi skupinami smo si
uspeli ogledati tudi del centra mesta. V spomladanskem obdobju sem ponudila
možnost 1 X tedenske vadbe za zaposlene, nekaj sodelavcev se je odzvalo na
povabilo in so izkazali interes, vendar se večini vadbe ni uspelo udeležiti (zaradi
velikega obsega dela ob koncu šolskega leta). Ostalih vsebin zaradi epidemije nisem
uspela izvesti (1 x tedensko trening odbojke za dijakinje in spremstvo na šolskih
tekmovanjih, sodelovanje na delavnici z Znanjem do zdravja, dodatna prostovoljna
športna vadba za dijake, udeležba na praktično/teoretičnih seminarjih s športnega
področja).
JURIJ ŠIFRAR
UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVALNEM SEMINARJU
V šolskem letu 2020/21 sem se udeležil seminarjev, organiziranih v sklopu šole.
Zaradi dela na daljavo in prepovedi druženja v skupinah so v letošnjem šolskem letu
odpadle vse dejavnosti (krožki, tekmovanja, tabori), ki jih sicer izpeljem v okviru
iLDN-ja.
ALEŠ LAVRIČ
Organizacija 1. športnega dne − pohod
Izvedeno: dijake smo seznanili z gorniško kulturo pohodništva, peljali skupino bolj
aktivnih dijakov na zahtevnejšo turo v trajanju 6 ur.
Organizacija Športnega tabora na Debelem rtiču za tretje letnike
Trajanje dejavnosti: od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020
Delo z dijaki športniki 4. G razreda
Pedagoška praksa študentov FŠ
Študent Miha Kačar je izpeljal vse praktične ure in tedensko pedagoško delo v
marcu, aprilu, maju in juniju 2021.
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MATEJ VOGRINC
Realizacija ILDN za šolsko leto 2020/21 je bila samo pri študentski praksi, pri
sodelovanju v Upravnem odboru Šolskega sklada in v komisiji za prehrano. Prav
tako sem sodeloval pri izvedbi športnih dni. Vse ostale dejavnosti so bile
zamrznjene.
LENART GREGORIČ
Mentorstvo dijakom v programu MEPI: organizacija pripravljalnega orientacijskega
pohoda na Golovec, izvedba orientacijskega pohoda na Golovec, izvedba odprave za
program MEPI 3 dni.
Interesne dejavnosti
Interesna dejavnost odbojke
Interesna dejavnost žongliranja v živo in preko zoom srečanj.
TarokTorek – v živo in preko zoom srečanj ter platforme valat.si
Organizacija medrazrednega tekmovanja v odbojki
Vodenje aktiva športne vzgoje preko sestankov in sprotnega usklajevanja
5.6.6. Aktiv učiteljev naravoslovja
Vodja aktiva: Marjana DOLINAR
Članice aktiva: Irena Funda, Nataša Osojnik, Majda Treven, Ida Tarman Šmit,
Snežana Kocijančič, Tanja Mozetič, Nevenka Medija, Marjana Dolinar.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Kemijski krožek
Irena Funda
Šolsko leto 2020/21
Dijakinje 1. letnikov
- Cilji so bili deloma realizirani zaradi epidemije in
dela na daljavo.
- Izvedenih je bilo 9 ur v živo in 1 na daljavo preko
Zooma.
1. Pogovarjale smo se o vplivu eteričnih olj na
delovanje naših možganov, dekleta so izdelala tudi
plakat na to temo.
2. Spoznavale smo vrste emulzij in kako pomembna je
mikrobiološka neoporečnost izdelkov.
3. Praktično smo izdelale naslednje pripravke:
• pridobivanje eteričnih olj s postopkom parne
destilacije (sivka in pomaranča),
• izdelava naravnega mila (sivkino in glineno),
• izdelava mazil: ognjičevo mazilo in mazilo proti
bolečinam in prehladu,
• izdelava kreme za roke,
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Naziv dejavnosti

Kemijski krožek
• izdelava balzama za ustnice.

Naziv dejavnosti
Izvajalci

ANATOMSKO BIOLOŠKI KROŽEK
Marjana Dolinar
Ida Tarman
oktober 2020, maj 2021
Posamezni dijaki različnih letnikov.
- Cilji so bili delno realizirani zaradi dela na daljavo.

Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Oktobra 2020 in maja 2021 smo zaradi izrednih razmer le
občasno oskrbeli rastline v učilnici 331 in 312.

Naziv dejavnosti
Izvajalci

LATINSKI KROŽEK
Nevenka Medija

Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

2 šolski uri na teden
Dijakinje 2. letnikov
- Zaradi izrednih razmer krožek ni bil izpeljan v celoti.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Kratko poročilo

Mednarodne izmenjave
Maja Klančič, Snežana Kocijančič
Šol. l. 2020/21
Šole, s katerimi sodelujemo v Erasmus izmenjavah
Izmenjav nismo mogli izpeljati zaradi pandemije, ohranjali
sem kontakt s koordinatorjem šole v Franciji. Planirana je
izmenjava eventuelno septembra 2021.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo

Skrb za urejeno šolsko okolje
Majda Treven, Martina Škrabec
september, oktober 2020, maj−avgust 2021
Dijaki 1. letnika
- Zaradi “Covid razmer” nismo izvedli okrasitve šole
za Dan odprtih vrat in Informativni dan.
- September 2020 – nasaditev lončnic z namenom, da
bodo za Dan odprtih vrat oz. za poživitev kakšne

Zaradi izrednih razmer smo uspele delati le s Slovenskim
medicinskim slovarjem.
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Naziv dejavnosti

Skrb za urejeno šolsko okolje
učilnice – z dijaki 1. letnika (Veronika Jenko, Nika
Novak, Urban Rus)
- Ker smo se iz »poučevanja na daljavo« v šolo vrnili
šele meseca maja, lončnice niso bile v zelo bujnem
stanju in glede na bližanje konca šolskega leta sem
zanje skrbela kar v kabinetu 311.
- Uredila sem korita za okrasno grmičevje ob igrišču
(odstranitev plevela in nasaditev žametnic) in proti
koncu junija ugotovila, da so se 4 stare sivke v koritih
posušile, kar je za sivko precej neobičajno, kljub
visokim temperaturam in suši …
- 24. 6. 2021 sem v sodelovanju z Janjo Jakša
poskrbela za enostavno okrasitev šolske proslave
(baloni) ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije in
zaključku pouka.
- Poleg tega pa sva oz. bova z go. Martino Škrabec
poskrbeli za:
• urejanje in selitev rož v in iz 312 – enostavnejše
zalivanje - , nasajanje nekaterih novih za učilnice
(julij in avgust 2021)
• celoletno zalivanje (ga. Martina Škrabec tudi vsak
teden med počitnicami) in tudi čiščenje rož po
hodnikih, v avli, v zbornici.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Koordinacija prostovoljnega dela na SZSLJ
dijaki prostovoljci, mentorji na šoli in zunanji mentorji
od septembra 2020 do junija 2021
starejši (Simbioza) in drugi uporabniki prostovoljstva
- oblikovanje in razvijanje občutka solidarnosti ter
socialne odgovornosti do posameznika in skupnosti,
- razvijanje
naslednjih
vrednot:
prijateljstvo,
razumevanje, spoštovanje, solidarnost, sočutje,
odgovornost in enakopravnost
- spodbujanje prostovoljstva in zavedanje smiselnosti
prostovoljnega dela
- Zaradi razglasitve epidemije covid 19 v oktobru 2020
prostovoljno delo v večini ustanov ni bilo
vzpostavljeno. V DSO ter ustanovah, kjer so dijaki
opravljali prostovoljno delo, je bil način dela
prilagojen epidemiji.

Kratko poročilo

Prostovoljstvo je potekalo v različnih ustanovah (centri za
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Naziv dejavnosti

Koordinacija prostovoljnega dela na SZSLJ
mlade, RK, Karitas, center za brezdomce, domovi starejših
občanov, učna pomoč na šoli).
Dijaki so se vključili tudi v neformalne oblike prostovoljstva
znotraj družinskega in ožjega bivalnega okolja (varstvo
mlajših otrok zdravstvenih delavcev, pomoč v
gospodinjstvih, pomoč pri učenju in uporabi spletnih
aplikacij v obdobju dela od doma). Kot šola smo se vključili
v projekt Simbioza skupnost, ki spodbuja medgeneracijsko
druženje in učenje. V okviru projekta smo povabili starejše
občane na računalniške delavnice in vadbo za starejše, kar pa
smo tik pred izvedbo morali prestaviti na primernejši čas.
Izvedli smo druge medgeneracijske dejavnosti: sodelovanje
pri Simbioza knjižici receptov, seznanjanje starejših z
aplikacijo Magda, druženje in pomoč starejšim v domovih
starejših občanov, druženje in pomoč starejšim na njihovem
domu, sodelovanje pri akciji Simbioza giba.
Junija je šola pridobila priznanje za sodelovanje v
celoletnem projektu spodbujanja medgeneracijskega
sodelovanja Simbioza SKUPNOST v šolskem letu
2020/2021.
Dijaki prostovoljci so prejeli priznanje za opravljanje
prostovoljnega dela in večina tudi naziv Junaki našega časi,
ki ga je podelila Slovenska filantropija.

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Raziskovalna dejavnost
Marjana Dolinar in dijaki raziskovalci
Tanja Mozetič in dijaki raziskovalci
Šolsko leto 2020/21
Marjana Dolinar – mentorica
Tanja Mozetič – mentorica
- V okviru 22. državnega tekmovanja ZDRAV DIH
ZA NAVDIH, Društva pljučnih in alergijskih
bolnikov Slovenije.
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1

2

3

TEKMOVANJA
EKOKVIZ
Šolsko in državno
tekmovanje.

IZVAJALEC / NOSILEC
Ida Tarman

ČAS IZVEDBE
Šolsko
tekmovanje
11.12.2020 in
18.12.2020
Državno
tekmovanje
2.2.2021
31.1.2021

Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov Slovenije
22. državno tekmovanje
»ZDRAV DIH ZA NAVDIH«,
šolsko leto 2020/21
Šolsko tekmovanje in
državno tekmovanje
Zveza društev diabetikov
Slovenije 22. tekmovanje v
znanju o sladkorni bolezni v
šolskem letu 2020/21 za
osnovne in srednje šole
Mednarodna udeležba na
Interna anal Conference of
Young Social Sciensts on the
psychology project

Tanja Mozetič
Marjana Dolinar

Tanja Mozetič

Državno
tekmovanje
21.11.2020
15.11.2020

PROJEKTI
Z ZNANJEM DO
ZDRAVJA: priprava projekta
Projekt: Pametno s soncem za
zdravo in mladostno kožo v
sodelovanju z VIST-om in
MZ

IZVAJALEC / NOSILEC
Marjana Dolinar

ČAS IZVEDBE
29.9.2021

Snežana Kocijančič

Maj 2021

Nacionalni in
MEDNARODNI
PROJEKTI
Prostovoljno delo

IZVAJALEC / NOSILEC

ČAS IZVEDBE

dijaki prostovoljci / Nataša
Osojnik, Nevenka Kralj

od septembra
2020 do junija
2021

Marjana Dolinar
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4

5

Predstavitev POKLICA IN
programa ŠOLE
Predstavitev šole na
informativnem dnevu preko
aplikacije ZOOM

IZVAJALEC / NOSILEC

ČAS IZVEDBE

Marjana Dolinar

12.2.2021

DRUGE AKTIVNOSTI
Pomoč V. Orešnik pri POM

IZVAJALEC / NOSILEC
Irena Funda

ČAS IZVEDBE
Šolsko leto
2020/21

Irena Funda

Šolsko leto
2020/21

Marjana Dolinar

Šolsko leto
2020/21
Šolsko leto
2020/21
Šolsko leto
2020/21

Pedikura - priprava
destilirane vode za
sterilizacijo
Vodja aktiva naravoslovja
Poučevanje v IO: AFM IN
ANF
Poučevanje v IO:
Naravoslovje, OAF1, OAF2
v programu BN
Predsednica ŠOLSKEGA
SKLADA
Vodja delovne skupine za
promocijo zdravja na
delovnem mestu SZŠ
Ljubljana
BONTON
Razvojni šolski projekt (2020
– 2025) in izdelava brošure.
Poučevanje v IO: ZTR

Marjana Dolinar

Delo v knjižnici

Nevenka Medija

Delo v IO

Nevenka Medija

Literarna infuzija: Bronja
Žakelj
Literarna infuzija: Feri
Lainšček
Zavetišče Horjul
Izvedba HAT – brisov za
učitelje SZŠ LJ

Majda Treven

Marjana Dolinar
Marjana Dolinar

Ida Tarman
Lidija Butina
Marjana Dolinar
Nevenka Medija

Nevenka Medija/Bronja
Žakelj
Nevenka Medija/Feri
Lainšček
Nevenka Medija, Tanja
Štuhec
Snežana Kocijančič
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5

DRUGE AKTIVNOSTI
Poučevanje v IO: TSČ
Poučevanje v IO: KEM in
NAR 2. letnik
Priprave na splošno maturo iz
biologije (biologija kot 5.
predmet na splošni maturi)
Organizacija, vodenje in
izvedba interesnih dejavnosti
v Botaničnem vrtu za 2.
letnike

IZVAJALEC / NOSILEC
Snežana Kocijančič
Nataša Osojnik
Ida Tarman

ČAS IZVEDBE
Šolsko leto
2020/21
Šolsko leto
2020/21
Šolsko leto
2020/21

Ida Tarman
Marjana Dolinar

21. in 22. 6. 2021

6

ŠOLSKE KOMISIJE
Inventura komisija

IZVAJALEC / NOSILEC
Irena Funda

ČAS IZVEDBE
26.10.2020

7

KOLEGIALNE
HOSPITACIJE
Hospitacija Tanje Mozetič pri
Jasmini Mauko Dimovski
(AMF V 1. G razredu)
Hospitacija Nevenke Medija
pri Tanji Štuhec
v 1. F razredu
Hospitacija Nevenke Medija
pri Tanji Štuhec
v 1. E razredu
Hospitacija Tanje Štuhec pri
Nevenki Medija
v 2. B razredu
Hospitacija Tanje Štuhec pri
Nevenki Medija
v 2. F razredu

IZVAJALEC / NOSILEC

ČAS IZVEDBE

Tanja Mozetič

19. 5. 2021

Nevenka Medija

14. 10. 2020

Nevenka Medija

9. 12. 2020

Tanja Štuhec

9. 9. 2020

Tanja Štuhec

9. 9. 2020

MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE
AMF in ŠVZ V 1. letniku;
aktivnosti mišic pri
posameznih športnih
aktivnostih, vloga
preventivnih vaj za

IZVAJALEC / NOSILEC

ČAS IZVEDBE

Tanja Mozetič
Jasmina Dimovski

19.5.2021

8
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8

MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE
ohranjanje zdrave hrbtenice.
Sodelovanje v projektu
Ustvarjalna zdravstvena nega:
MOŽGANI
ZTR – ZGO (latinski
pregovori in izreki; Hipokrat
in Hipokratova zaprisega)
KEM – GOS; Detergenti
KEM – FIZ; Izotopi
KEM – FIZ; Voda
KEM – ZN; Glukoza
KEM – FIZ – ZN; Elektroliti
ANF/HUG (Genetika) - ZN
PP:
REDKE REVMATSKE
VNETNE BOLEZNI IN
GENETIKA
Sodelovanje v projektu
Ustvarjalna zdravstvena nega:
MOŽGANI

9

PREDAVANJA /
PRISPEVKI
O ukrepih za zajezitev
pandemije- HAT
EDUizziv: S projektnim
poukom sproščeno do znanja

10 IZOBRAŽEVANJA
Vzgoja in učenje z
manj stresa
Projekt Imuno
Postani srčni voditelj

IZVAJALEC / NOSILEC

ČAS IZVEDBE

Tanja Mozetič
Patricija Kobilšek

Oktober 2020maj 2021

Nevenka Medija
Tanja Štuhec

10. 9. 20 (2. G),
11. 9. 20 (2. G,
2. F),
15. 9. 20 (2. F)
18. 2. 2021

Nataša Osojnik, Branko
Čeh
Nataša Osojnik, Nina
Kunstelj
Nataša Osojnik, Nina
Kunstelj
Nataša Osojnik, Branko
Čeh
Nataša Osojnik, Nina
Kunstelj, Branko Čeh
Majda Treven, Nikica
Grkman

11. 3. 2021
19. 3. 2021
14. 4. 2021
21. 4. 2021
19. 2. 2021 - 3. c

Marjana Dolinar

šol. leto 2020/21

UDELEŽENEC /
IZVAJALEC
Snežana Kocijančič

ČAS IZVEDBE

Marjana Dolinar

28. 6. 2021

25. 1. 2021

UDELEŽENEC / IZVAJALEC
Irena Funda/Gaber Marolt

ČAS IZVEDBE
15. 11. 2020

Irena Funda/Društvo študentov
medicine Slovenije
Irena Funda/Sabina Košmrl

21. 11. 2020
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10 IZOBRAŽEVANJA
družine in razreda
MS Teams-orodja na
daljavo
Komunikacija na daleč
in od blizu/Rokus Klett
Biodiverziteta
Vpliv onesnaženosti na
različnost populacije
Covid-19
BEAM tečaj
BEAM delavnica
Značilnosti
adolescence in krizne
razmere
Nasilje v družini in
ukrepi
Predavanje o
prostovoljstvu
Younity Croatia različna predavanja
Predavanje o testiranju
za covid 19
Kaj morate vedeti o
cepljenju
Dan grškega jezika
12. Grošljev simpozij
(on line)
Pozitivna psihologija
za boljše življenje:
Diktatura sreče
Pozitivna psihologija
za boljše življenje:
Razvoj možganov v
socialni organ
Pozitivna psihologija:
Brez gotovosti. Varno!
Kako se naši možgani
odzivajo na pandemijo
Kaj moramo vedeti o
cepljenju?

UDELEŽENEC / IZVAJALEC
Kavčič
Tanja Mozetič/Založba Rokus
Klett
Tanja Mozetič/Boštjan Romih

ČAS IZVEDBE

Tanja Mozetič/Marina Dermastja
Tanja Mozetič/Tom Turk

Marec 2021
April 2021

Tanja Mozetič/dr. Marjetka
Podobnik
Nevenka Medija/Jana Pristovšek
Nevenka Medija/Jana Pristovšek

31. 3. 2021

Nevenka Medija/Katarina
Gradišar Seifert, Maja Klančič

November 2020
December 2020

December 2020
Šol. leto 2020/21,
vsak teden 2 uri
13. 11. 2020

Nevenka Medija/Katarina
Gradišar Seifert
Nevenka Medija/Nina Kozorog

25. 11. 2020

Nevenka Medija/Younity Croatia

Šol. leto 2020/21

Nevenka Medija/Snežana
Kocijančič
Nevenka Medija/Tatjana Lejko
Zupanc
Nevenka Medija/Athaeneum
Nevenka Medija/ZRC SAZU

25. 1. 2021

9. 2. 2021
31. 5. - 3. 6. 2021

Nevenka Medija/Kristijan Musek

3. 10. 2020

v Nevenka Medija/Zvezdan
Pirtošek

10. 10. 2020

Nevenka Medija/Vida Žabot
Coppo
Tanja Mozetič/Katarina Knez
Tanja Mozetič/Tatjana Lejko
Zupanc
Tanja Mozetič/Snežana Kocjančič

12. 2020
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10 IZOBRAŽEVANJA
O ukrepih za zajezitev
pandemije HAT
Organizacija dogodkov
medgeneracijskega
sodelovanja v času
covid - 19
Kako mlade navdušiti
za prostovoljstvo?
Propadanje
biodiverzitete v času
antropocena
Stanje voda in vodnih
okolij v Sloveniji
Predavanje “Kaj
moramo vedeti o
cepljenju”

UDELEŽENEC / IZVAJALEC

ČAS IZVEDBE

Nataša Osojnik/Ana Pavlič

8. 4. 2021

Nataša Osojnik/Ana Pavlič

6. 5. 2021

Nataša Osojnik/Tom Turk

22. 4. 2021

Nataša Osojnik/Mihael J. Toman

25. 5. 2021

Nataša Osojnik/dr. Tatjana Lejko
Zupanc

3. 2021

Mladi v času epidemije

Nataša Osojnik/dr. Anica Mikuš
Kos
Nataša Osojnik/dr. Marjetka
Podobnik
Nataša Osojnik/Ninna Kozorog

4. 2. 2021

25. 11. 2021

Ida Tarman/Ekošola

28. 9. 2020

Ida Tarman/Mladinska knjiga

10. 12. 2020

Ida Tarman/dr. Tatjana Lejko
Zupanc

3. 2021

Ida Tarman/dr. Marjetka
Podobnik
Ida Tarman/dr. Marko Radovan
Majda Treven/dr. Marina
Dermastja
Majda Treven/dr. Miha Krofel

31. 3. 2021

Majda Treven/ dr. Tom Turk

22. 4. 2021

Covid - 19
Čas epidemije kot
poseben izziv za
mladostnike – bodoče
zdravstvene delavce
Konferenca Ekošole v
Laškem
Webinar Mladinske
knjige ob izidu novega
učbenika za Ekologijo
Predavanje “Kaj
moramo vedeti o
cepljenju”
Covid 19
Exam.net
Največje popotovanje
človeštva/Rokus Klett
Ris v Sloveniji/ Rokus
Klett
Propadanje
biodiverzitete v času
antropocena/ Rokus
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10 IZOBRAŽEVANJA
Klett
Čas epidemije kot
poseben izziv za
mladostnike – bodoče
zdravstvene delavce
Webinar Mladinske
knjige ob izidu novega
učbenika za Ekologijo
Disleksija
Glas - - 2. del
učiteljevo orodje
Delavnica Exam net in
Moodle učilnice
Mladi v času epidemije
Kaj moramo vedeti o
cepljenju proti covid19?
Predavanje o cepljenju
proti COVID-19

Izobraževanje o
procesu žalovanja - 2.
del
Izobraževanje o
procesu žalovanja - 2.
del
Čuječnost in njen vpliv
na pozornost, razvoj in
učni uspeh
VI. STROKOVNA
ON-LINE
KONFERENCA;
promocija zdravja
zaposlenih v VIZ v
organizaciji MIB d.o.o.
in MIB EDU
Delo z otroki in
mladostniki z
anksiozno in panično

UDELEŽENEC / IZVAJALEC

ČAS IZVEDBE

Majda Treven/Ninna Kozorog

25. 11. 2021

Majda Treven/Katarina Vogel
Mikuš MK

10. 12. 2021

Majda Treven/Tamara Radoševič

16. 12. 2020

Majda Treven/Karolina Jenko

12. 2. 2021

Majda Treven/dr. Marko Radovan

27. 1. 2021

Majda Treven/dr. Anica Mikuš
Kos
Majda Treven/doc. dr. Tatjana
Lejko Zupanc

4. 2. 2021

Majda Treven/dr. Marjetka
Podobnik

31. 3. 2021

Majda Treven/društvo Hospic

6. 5. 2021

Marjana Dolinar/društvo Hospic

6. 5. 2021

Marjana Dolinar

22. 4. 2021

Marjana Dolinar

15. 4. 2021

Marjana Dolinar

10. 4. 2021
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10 IZOBRAŽEVANJA
motnjo 1. del
Delo z otroki in
mladostniki z
anksiozno in panično
motnjo - nadaljevalni
Preventivno delo z
mladostniki po
celostnem modelu 10
delavnic za razvijanje
socialnih in čustvenih
veščin
EDUizziv: Aktivni
pristopi poučevanja in
vrednotenja znanja

UDELEŽENEC / IZVAJALEC

ČAS IZVEDBE

Marjana Dolinar

17. 4. 2021

Marjana Dolinar

9. 4. 2021

Marjana Dolinar

28.–30. 6. 2021

5.6.7. Aktiv učiteljev strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta (LDN) strokovnega aktiva za ZN v
šol. l. 2020/21 vsebuje podatke o načrtovanih dejavnostih in o dodatnih dejavnostih,
ki so bile izvedene v šolskem letu 2020/21.
V šolskem letu 2020/21 je bilo izpeljanih 5 sej strokovnega aktiva za ZN, od tega
dve korespondenčni. Poudarek je bil na delu v obliki delovnih skupin in
posredovanju informacij in gradiv. Strokovni aktiv za ZN sta vodili Nevenka Kralj in
Sabina Egart.
Delo strokovnega aktiva za ZN je bilo zaznamovano s trenutnimi epidemiološkimi
razmerami v državi. Precejšen del šolskega leta je bila razglašena epidemija covid19. Posledično je pouk potekal na daljavo. Izjema je bila izvedba PUD-a, ki je bil v
celoti izveden v kliničnem/delovnem okolju. Kljub izrednim razmeram in pogostim
spremembam je bilo delo strokovnega aktiva za ZN usmerjeno v kakovostno
izvajanje pouka z vključevanjem sodobnih metod (učne situacije, medpredmetno
sodelovanje, simulacije), spremljanju novosti s pedagoškega in strokovnega
področja ter informiranju članov aktiva.
Izvedli smo tekmovanja, šolske projekte, nacionalne in mednarodne projekte,
različne delavnice, sodelovanje v različnih komisijah, predstavitve poklica in
programa naše šole. Člani aktiva so se izobraževali na strokovnem in pedagoškem
področju. Določene načrtovane aktivnosti so bile izvedene s prilagoditvami, nekatere
pa so žal zaradi epidemije odpadle. Pojavile so se potrebe po drugačnih načinih dela.
Člani aktiva za ZN smo se uspešno soočali z nenadnimi spremembami in ustvarili
različne metode podajanja učne snovi, preverjanja in ocenjevanja znanja. Nastala so
nova gradiva, spremenile so se vrednote, družba je spoznala pomembnost
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zdravstvenih poklicev. Največ prilagoditev je bilo potrebnih pri izvedbi praktičnih
oblik izobraževanja in izvedbi storitev in zagovora na poklicni maturi in zaključnem
izpitu.
Poleg rednega pouka in dejavnosti so bili člani aktiva za ZN pomembni del
andragoškega zbora v programu izobraževanja odraslih.
Vodji: Nevenka KRALJ in Sabina EGART
Člani strokovnega aktiva za ZN v šolskem letu 2020/21 so:
J. Bekš, J. Brčkalija, B. Čeh, S. Egart, I. Filipič, A. Fink, Š. Flerin, T. Giuliatti
Davinić, T. Gašperlin, L. Gorjan, N. Grkman, T. Hrovat Ahac, K. Jenko, K. Kastelic,
P. V. Raspotnik, T. Koritnik, M. Kotnik, D. Kozina, H. Krakar, N. Kralj, B, K.
Lovrec, L. Matić, K. Pavlin, E. Pikovnik, H. Poplas Petelin, M. Puc, A. Soršak, V.
Pivk Zajec, M. Škrabec, R. Vodišek, M. Zabukovec, D. Žnidaršič.

1

2

TEKMOVANJA
Organizacija republiškega
tekmovanja zdravstvenih šol
za program ZN in BN

NOSILEC/ IZVAJALCI
Aleksandra Soršak
Helena Krakar
Tanja Hrovat Ahac
Špela Flerin
Patricija V. Raspotnik
Katarina Kastelic
Ksenija Lovrec
Sabina Egart Nevenka
Kralj

REALIZACIJA
Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Republiško tekmovanje
zdravstvenih šol za program
ZN – mentorstvo dijakom
Republiško tekmovanje
zdravstvenih šol za program
BN – mentorstvo dijakom
Republiško tekmovanje iz
znanja o sladkorni bolezni
Tekmovanje srednjih šol iz
prve pomoči

Nikica Grkman
Klavdija Pavlin

Lučka Gorjan

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno
Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno
Izvedeno

Julijana Bekš
Romana Vodišek

Izvedeno v maju
2021

PROJEKTI
PROSTOVOLJNO DELO

NOSILEC/ IZVAJALCI REALIZACIJA
Nevenka Kralj
Izvedeno
september 2020 –
junij 2021

Katarina Kastelic
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2

PROJEKTI
NOSILEC/ IZVAJALCI
Z ZNANJEM DO ZDRAVJA Koordinacija
Mojca Kotnik
Delavnice:
Urejeno ležišče za boljši
spanec
Ko je življenje na nitki - prva
pomoč za osnovnošolske
otroke

Branko Čeh
Darja Žnidaršič
Damijana Kozina

Čajanka za zdravje

Sabina Egart

Hranilne vrednosti na kvadrat
- vitamini, minerali, vlaknine
na kvadrat

Katarina Kastelic

REALIZACIJA
Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Martina Škrabec

Medosebni odnosi in zdravje

Julijana Bekš
Tanja Hrovat Ahac

Oh, ta puberteta

Lučka Gorjan
Romana Vodišek

Osebna zaščitna oprema
Tanja Giuliatti Davinić
Prva pomoč
Karolina Jenko
Ustna higiena: Kako čisti so
moji zobje?
Vsi enaki, vsi drugačni
USTVARJALNA
ZDRAVSTVENA NEGA
Tema MOŽGANI

Patricija V. Raspotnik
Alojzija Fink

MUZIKAL O ANGELI
BOŠKIN

Patricija V. Raspotnik

MUNERA

Koordinacija:
80

Izvedeno
predavanje dr.
Blaža Koritnika,
izvedene aktivnosti
ob mednarodnem
dnevu epilepsije,
izvedene druge
aktivnosti
Izdelan video
posnetek,
premierno
predstavljen 12. 5.
2021
Mojca Zabukovec
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2

PROJEKTI
Izvajanje programov
nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in
usposabljanja v letih 20182022

NOSILEC/ IZVAJALCI REALIZACIJA
Elizabeta Pikovnik
– sodelovanje v
izobraževalnem
Darja Žnidaršič
programu Uporaba
Tanja Gašperlin
osebne varovalne
Kotnik Mojca
opreme v
Lučka Gorjan
programu IO;
Karolina Jenko
Darja Žnidaršič –
izvedeno
september, oktober
2020;
Patricija V.
Raspotnik in
Helena Poplas P. –
izvedene delavnice
OVO, maj in junij
2021

Prva pomoč za zaposlene v
okviru projekta DM

Nosilka:
Julijana Bekš

Mojca Kotnik –
izvedenih 5
usposabljanj iz
področja Paliative,
januar – junij 2021
Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Izvajalci:
Darja Žnidaršič
Ksenija Lovrec
Tanja Giuliatti Davinić
Pilotni projekt - NA SZŠ
TUDI VSAK DIJAK ŠTEJE
- izvedba dejavnosti za
zmanjševanje osipa (pilotni
projekt v treh razredih)
Maske za vse

Mojca Kotnik
Ksenija Lovrec

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Karolina Jenko

Izvedeno
november 2020
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NACIONALNI in
MEDNARODNI
PROJEKTI
MEPI

NOSILEC/ IZVAJALCI ČAS IZVEDBE

SPIRIT

Patricija V. Raspotnik
Nevenka Kralj

EKO ŠOLA

Koordinacija:
Mojca Zabukovec
Tanja Gašperlin
Špela Flerin
Damijana Kozina

Ločevanje odpadkov
Zbiranje zamaškov
Ekokviz
Eko-paket
Podnebne spremembe
Novoletni bazar
Samopregledovanje dojk in
mod (v MC)
Ne kadim – zdravo živim

ZDRAVA ŠOLA

Tanja Gašperlin
Nikica Grkman
Klavdija Pavlin

Izvajalci:
Mojca Zabukovec
Tanja Gašperlin
Tanja Hrovat Ahac
Tanja Ahac
Helena Krakar
Klavdija Pavlin
Nikica Grkman

Aleksandra Soršak

Izvedene različne
aktivnosti,
Izvedena MEPI
pustolovska 3dnevna odprava,
junij 2021
Izvedeno
september –
oktober 2020
Tanja Ahac Hrovat
– izvedeno
zbiranje zamaškov;
Tanja Gašperlin –
izvedeno ločevanje
odpadkov;
Helena Krakar,
Špela Flerin –
samopregledovanje
dojk in mod v MC
zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno;
Mojca Zabukovec
– Eko-paket in
Podnebne
spremembe
zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno;
Mojca Zabukovec
-izobraževanje:
Ekošola meri CO2
odtis, izvedeno 11.
11. 2020
Izvedene aktivnosti
preko Zoom-a
Tanja Giuliatti D.
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Trajnostna mobilnost (dijaki
dijakom za varno mobilnost)
Trajnostna mobilnost – misija
zeleni koraki
Varna pot

Špela Flerin

Mednarodne izmenjave –
spremstvo dijakov

Člani aktiva za ZN

Ne kadim, zdravo živim

4

TABORI

Karolina Jenko
Nikica Grkman

– primer dobre
prakse v času
šolanja na daljavo:
Zdrav zajtrk ali
živila, ki koristijo
imunskemu
sistemu – izvedeno
januar 2021
Teden mobilnosti –
izveden v
septembru 2020,
Sestanki izvedeni
na daljavo,
Varna pot –
delavnice izvedene
virtualno 3. 2.
2021
Varna mobilnost –
izvedene aktivnosti
v Centru varne
vožnje na
Vranskem
Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno
Delno izvedeno
preko zooma

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Tanja Gašperlin

Zaradi epidemije covid-19
ni bilo izvedeno

Tabor o zgodovini
zdravstvene nege

Martina Škrabec

Zaradi epidemije covid-19
ni bilo izvedeno

DELAVNICE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Organizacija tečajev
prve pomoči za
voznike motornih

Julijana Bekš
Darja Žnidaršič Vlasta
Pivk Zajec Ida Filipič

Izvedeno v marcu in
aprilu 2021

Vojaški tabor

5

NOSILEC/ IZVAJALCI ČAS IZVEDBE

NACIONALNI in
MEDNARODNI
PROJEKTI

83

POROČILO O REALIZACIJI LDN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

5

DELAVNICE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

vozil

Elizabeta Pikovnik

Tečaji za voznike
motornih vozil - za
dijake naše šole

Darja Žnidaršič
Ida Filipič

Izvedeno v marcu in
aprilu 2021

Delavnice za starše:
Predstavitev prve
pomoči dijaki –
staršem

Darja Žnidaršič

Zaradi epidemije covid19 ni bilo izvedeno

Delavnice nujne
medicinske pomoči za
dijake IMR v
povezavi z zunanjim
izvajalcem podjetja
»Pacient« (g.
Primožem Mestkom)

Darja Žnidaršič

Izvedeno september in
oktober 2020 ter april
2021

Delavnice PP na
Julijana Bekš
strokovnih ekskurzijah
za dijake 3. letnikov
na Debelem rtiču

Ni bilo izvedeno

Praktična delavnica
nege rok - manikura

Alojzija Fink

Izvedeno september 2020

Samopregledovanje
dojk in mod – za
dijake 4. letnikov

Helena Krakar
Špela Flerin
Damijana Kozina
Mojca Zabukovec

Izvedeno virtualno

Senzorično gledališče

Helena Krakar
Mojca Kotnik

Izveden sestanek z novo
skupino dijakov ter
izvedena ena vaja z
novimi dijaki; ostalo
zaradi epidemije covid19 ni bilo izvedeno

Komunikacija z
gluhimi

Tanja Giuliatti Davinić

Izvedeno preko zooma in
maja 2021 v šoli

Pravilna ustna higiena
in uporaba
pripomočkov za
zdravje zob in dlesni

Tanja Giuliatti Davinić

Zaradi epidemije covid19 ni bilo izvedeno

Komunikacija z
umirajočimi (za 2. in
3. letnike)

Mojca Kotnik

Izvedena 1 delavnica v
septembru 2020; ostalo
zaradi epidemije covid19 ni bilo izvedeno in je
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5

DELAVNICE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA
prestavljeno na
september 2021

6

Nevarnosti
obmorskega sveta

Vlasta Pivk Zajec
Mojca Zabukovec

Izvedeno predavanje na
Debelem rtiču

Nega in oskrba
starostnika v
domačem okolju

Lučka Gorjan

Zaradi epidemije covid19 ni bilo izvedeno

Vrt čutil

Karolina Jenko
Helena Krakar

Zaradi epidemije covid19 ni bilo izvedeno

Aranžiranje cvetja

Martina Škrabec

Zaradi epidemije covid19 ni bilo izvedeno

PREDSTAVITEV
POKLICA IN
PROGRAMA ŠOLE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Predstavitev poklica
in šole po osnovnih
šolah

Člani aktiva za ZN:
Tanja Hrovat Ahac
Katarina Kastelic
Klavdija Pavlin
Romana Vodišek
Aleksandra Soršak
Sabina Egart
Nikica Grkman

Izvedeno v prilagojeni
obliki preko spletnih
aplikacij

Informativni dan

Člani aktiva za ZN:
Aleksandra Soršak
Nevenka Kralj
Mojca Zabukovec
Tatjana Hrovat Ahac
Tatjana Koritnik
Elizabeta Pikovnik

Izvedeno v virtualni
obliki

Sodelovanje na sejmu
Informativa

Koordinacija: Aleksandra
Soršak

Izvedeno v virtualni
obliki
22. in 23. 1. 2021

Člani aktiva za ZN:
Nevenka Kralj
Tanja Gašperlin
Mojca Zabukovec
Tanja Giuliatti D.
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6

7

PREDSTAVITEV
POKLICA IN
PROGRAMA ŠOLE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Prestavitev šole,
programa in pouka
tujim učiteljem in
dijakom

Člani aktiva za ZN

Zaradi epidemije Covid19 ni bilo izvedeno

DRUGE AKTIVNOSTI NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Udeležba in sodelovanje
na sejah sveta šole

Jelka Brčkalija
Alojzija Fink
Nevenka Kralj

Izvedenih je bilo 9
sej.

Usposabljanje mentorjev
za praktično
usposabljanje dijakov
(PUD)

Koordinacija:
Tatjana Koritnik

Zaradi epidemije
Covid-19 so bile
izvedene samo
priprave
usposabljanj.

Promocija zdravja na
delovnem mestu

Aleksandra Soršak
Julijana Bekš
Mojca Kotnik
Elizabeta Pikovnik

Izvedeno

Šola zdravja danes za
jutri (Z znanjem do
zdravja)
- predavanja in delavnice
za starše dijakov, četrtno
skupnost Poljane in
Mestno občino Ljubljana

Nosilec:
Mojca Kotnik

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Koordinacija
novoletnega bazarja

Jelka Brčkalija

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Informiranje šole o
pomembnih dnevih

Branko Čeh

Izvedeno
september 2020 –
junij 2021

Pisanje poljudnih
člankov za časopis

Člani aktiva za ZN

Branko Čeh
članek za

Darja Žnidaršič
Helena Krakar
Nevenka Kralj
Damijana Kozina
Mojca Zabukovec

Julijana Bekš
Ida Filipič
Branko Čeh
Mojca Zabukovec
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7

DRUGE AKTIVNOSTI NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Mestne občine Ljubljana

septembrsko
številko;
Karolina Jenko –
1 članek

Pisanje prispevkov za
glasilo Zbornice- Zveze
(Utrip)

Člani aktiva za ZN

Patricija V.
Raspotnik:
november 2020 in
maj 2021

Povezovanje s
strokovnimi službami na
področju prve in nujne
medicinske pomoči

Darja Žnidaršič
Ida Filipič

Izvedeno
september 2020 in
april 2021

Mentorstvo novo
zaposleni sodelavki
Heleni Poplas Petelin

Darja Žnidaršič

Izvedeno

Koordinacija
predstavitve duhovne
oskrbe v bolnišnici msgr.
Miro Šlibar

Alojzija Fink

Izvedeno 7. in 8.
6. 2021

Strokovna srečanja
podporne skupine

Helena Krakar
Tanja Hrovat Ahac
Julijana Bekš
Ksenija Lovrec
Tanja Giuliatti Davinić

Izvedeno

Skupina za supervizijo –
2. skupina

Lučka Gorjan
Karolina Jenko
Mojca Kotnik

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Skrb za omarice na šoli
za PP in aparat AED

Helena Krakar

Izvedeno

Sodelovanje z zavodom
za slepo in slabovidno
mladino IRIS

Helena Krakar

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Sodelovanje z zavodom
IZRIIS

Nikica Grkman

Izvedeni sestanki
na daljavo

Koordinacija zdravstveno Nevenka Kralj
vzgojnih delavnic ZD
Ljubljana za dijake 1. in
3. letnikov

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Koordinacija udeležbe
zaposlenih šole na

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo

Tanja Hrovat Ahac
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7

DRUGE AKTIVNOSTI NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Ljubljanskem maratonu

izvedeno

Priprava in izvedba
diferencialnih izpitov za
predmeta ZNE (1. letnik)

Tanja Hrovat Ahac

Ni bilo
kandidatov

Sodelovanje z društvom
za boj proti raku
(Evropski kodeks

Špela Flerin

Izvedeno v
evropskem tednu
boja proti raku
(maj 2021)

Iskanje sponzorjev za
različne dogodke

Špela Flerin

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Sodelovanje z
ministrstvom za zdravje

Julijana Bekš

Zaradi epidemije
Covid-19 ni bilo
izvedeno

Sodelovanje z OZRK
Ljubljana

Julijana Bekš
Romana Vodišek

Izvedeno

Sodelovanje v delovni
skupini za izvedbo dveh
izobraževalnih
programov
izpopolnjevanja za
zaposlene v zdravstvu
(CPI, SZŠ in UKC
Ljubljana)

Tatjana Koritnik Alojzija Fink
Nevenka Kralj

Izvedena je bila
priprava programa
Bolničar
negovalec –
spremljevalec

Praktična šola za starše

Katarina Kastelic

Izvedena 1
delavnica 4ŠU 17.
6. 2021

Koordinacija pri izvedbi Mojca Kotnik
krvodajalske akcije in
izvedbi delavnic o
krvodajalstvu za dijake 3.
letnikov

Izvedene
delavnice preko
zooma v januarju
2021 in
krvodajalska
akcija v decembru
2020

Aktivno sodelovanje v
bralnem klubu

Mojca Kotnik
Jelka Brčkalija

Izvedeno
virtualno 2021

Aktivno sodelovanje v
knjižni infuziji

Mojca Kotnik
Jelka Brčkalija

Izvedeno 12. 4.
2021

Skupina pogovori
razrednikov

Mojca Kotnik
Ksenija Lovrec

Izvedeno: srečanja
skupine 9
sodelavk 1x
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7

DRUGE AKTIVNOSTI NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA
mesečno in
zaključna
evalvacija

Team building za
zunanje naročnike

8

Karolina Jenko Vlasta Pivk
Zajec Julijana Bekš

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Koordinacija sodelovanja Sabina Egart
šole s Pediatrično kliniko
in Biotehniško fakulteto
– strokovna predavanja
za dijake

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Sodelovanje z RIC,
članica DPK PM ZN

Patricija V. Raspotnik

Izvedeno

Članstvo v IO Sekcije
MS v vzgoji in
izobraževanju pri
Zbornici zvezi

Tanja Gašperlin

Izvedeno

Sodelovanje med
DMSBZT Ljubljana in
šolo

Lucija Matić

Izvedeno

Članica komisije
strokovnih internih
nadzorov pri Zbornici
Zvezi

Helena Poplas Petelin

Izvedeno
september,
oktober 2020

Organizacija strokovne
ekskurzije aktiva za ZN

Martina Škrabec
Vodstvo aktiva za ZN

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Dokončanje šolskega
vrtička z zelišči

Nikica Grkman

Izvedeno

ŠOLSKE KOMISIJE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Komisija za izbor
dijakov za mednarodne
izmenjave (PUD v tujini)

Sabina Egart

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

Komisija za šolsko
prehrano

Branko Čeh

Izvedeno
september 2020 –
junij 2021

Komisija za kakovost

Ida Filipič

Izvedeno, seja
komisije 25. 1.
2021
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9

PREDMETNE
HOSPITACIJE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

Praktični pouk in
strokovno teoretični
predmeti – za člane
aktiva za ZN

Darja Žnidaršič

Izvedeno
virtualno z L.
Gorjan in B. Čeh

KVA – 2. letnik

Helena Krakar
Ksenija Lovrec

Izvedeno

Hospitacije na KO za
nevrologijo in KO za
travmatologijo

Špela Flerin
Romana Vodišek
Lucija Matić

Romana Vodišek:
izvedena virtualna
hospitacija
december 2020

DSO Moste Polje (Darja
Žnidaršič)

Damijana Kozina
Darja Žnidaršič

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
možnosti za
izvedbo

Masaža – praktični pouk

Mojca Zabukovec
Tanja Gašperlin

Ni bilo izvedeno

TPO in DPO v
reševalnem modulu

Vlasta Pivk Zajec
Julijana Bekš
Darja Žnidaršič

Izvedeno

ZN 3: Obvezovanje ran

Vlasta Pivk Zajec
Lucija Matić

Ni bilo izvedeno

ZN 3: Oblike samomora
in prva pomoč

Vlasta Pivk Zajec
Karolina Jenko

Izvedeno

ZN otroka in ZN
infekcijskega bolnika in
ZN otročnice

Jelka Brčkalija
Ida Filipič

Izvedeno
virtualno

ZN otroka in praktični
pouk na pediatrični
kliniki

Ida Filipič
Sabina Egart

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

ZN otroka in praktični
pouk na KO za
perinatalogijo

Ida Filipič
Katarina Kastelic

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

IM Masaža – sodelovanje Nikica Grkman
z Urško Mravlje
Tanja Gašperlin

10 MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

NOSILEC/ IZVAJALCI
90

Izvedeno

REALIZACIJA
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10 MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

GOS 1 in KEM (Nataša
Osojnik):
Delovanje detergentov

Branko Čeh

Izvedeno 18. 2.
2021

ZN 1 in KEM (Nataša
Osojnik):
Glukoza in sladkorna
bolezen

Branko Čeh

Izvedeno 14. 4.
2021

IM NN in NEM (Alenko
Beg Lauko): Zdrava
obutev za zdravje nog
(4. letnik)

Alojzija Fink

Ni bilo izvedeno

ETK in SLO:
Komunikacija s
pacientom

Alojzija Fink

Ni bilo izvedeno

ZNE 2 in MAT: zdravila

Tanja Hrovat Ahac

Ni bilo izvedeno

ZNE 3 in ANF
Sladkorna bolezen,
anatomija in fiziologija
trebušne slinavke

Julijana Bekš

Ni bilo izvedeno

SZD (1 letnik) in ŠVZ:
Vpliv telesne aktivnosti
na srce in ožilje, pravila
varne vadbe

Julijana Bekš

Ni bilo izvedeno

PTT3 in ANF-genetika
Transfuzija in dedovanje
krvnih skupin

Julijana Bekš

Ni bilo izvedeno

SZD1 in MU Dejavniki Julijana Bekš
okolja, ki vplivajo na
zdravje; vpliv podnebnih
sprememb na zdravje

Ni bilo izvedeno

SZD in KEM (Nataša
Osojnik): Maščobe

Katarina Kastelic

Ni bilo izvedeno

ZNE in SLO

Mojca Kotnik

Izvedeno v 1. e na
temo knjige F.
Nightingale

ZNE, SLO in INF
(seminarske naloge iz
področja ZN, pregledane
pri SLO ter
predstavljene pri INF)

Mojca Kotnik

Izvedeno v 1. e
skupaj s N.
Spindler in U.
Mlakar
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10 MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

NOSILEC/ IZVAJALCI

REALIZACIJA

ZNE in BIO: Podnebne
spremembe in bolezni
povezane z njimi

Mojca Zabukovec

Ni bilo izvedeno

ZNE in ŠVZ: Gibanje
pacienta in skrb za
lastno zdravje

Mojca Zabukovec

Ni bilo izvedeno

ZNE, SLO in ZGO
(Lidija Butina, Tanja
Štuhec)

Jelka Brčkalija

Ni bilo izvedeno

ZNE in FIZ (Nina
Kunstelj)

Jelka Brčkalija

Ni bilo izvedeno

Praktični pouk v DUC
Poljane (2. k) in SLO
(Katja Vidmar)

Karolina Jenko

Ni bilo izvedeno

ZNO in TSČ (Snežana
Kocijančič): ZN otroka s
prirojenimi srčnimi
napakami

Sabina Egart

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno

ZNO in ANJ (Vesna
Sabina Egart
Sušnica Ilc): ZN bolnega
otroka

Sodelovanje je
potekalo od
septembra 2020 do
aprila 2021 v 4. a
razredu

PRA klinika in ANJ
(Sabina Kosednar)

Nikica Grkman

Ni bilo izvedeno

UDELEŽENCI

REALIZACIJA

Izobraževanja v
programih Katis

Člani aktiva za ZN

Ni podatka o
izvedbi

Udeležba na
izobraževanjih Zbornice
- Zveza

Člani aktiva za ZN

Sabina Egart
Ida Filipič:
XVII. Srečanje
pediatrov in
medicinskih sester,
Maribor 9. in 10.
4. 2021 (virtualna
udeležba)

11 NAČRT
IZOBRAŽEVANJA
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11 NAČRT
IZOBRAŽEVANJA

UDELEŽENCI

REALIZACIJA
Mojca Kotnik:
seminar Covid -19,
4. 2. 2021
Mojca Zabukovec:
seminar
Preprečevanje in
obvladovanje
okužb z virusom
COV-2 z uporabo
OVO, izvedeno 3.
12. 2020

Izobraževanja - obvezne
vsebine za licenco v ZN

Darja Žnidaršič
Katarina Kastelic
Damijana Kozina
Romana Vodišek

Zaradi epidemije
covid-19 ni bilo
izvedeno;
Romana Vodišek:
izvedeno
september 2020

Izobraževanja za delo s
spletnimi orodji

Člani aktiva za ZN

Jelka Brčkalija
MOOC spletne
učilnice od 1. 3. do
4. 4. 2021;
Branko Čeh –
izobraževanje o
pisnem
ocenjevanju na
daljavo pri T.
Radošević;

Znanje kot podlaga
Tanja Gašperlin
sodobni zdravstveni negi Nevenka Kralj
in oskrbi – sekcija MS v Tanja Hrovat Ahac
vzgoji in izobraževanju

Izvedeno
september 2020

10. Zorin dan

Špela Flerin
Nevenka Kralj
Nikica Grkman

Virtualna udeležba
6. 2. 2021

Eduvision- mednarodna
konferenca EDUizziv
2020

Julijana Bekš

Izvedeno avgusta
2020

Psihoedukativna
delavnica: preventiva
izgorelosti med

Katarina Kastelic

Izvedeno 9. 9.
2020
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11 NAČRT
IZOBRAŽEVANJA

UDELEŽENCI

REALIZACIJA

Simpozij zdravstvene in
babiške nege: »z
medicinskimi sestrami
in babicami do zdravja
za vse«

Katarina Kastelic

Izvedeno virtualno
27. 11. 2020

Udeležba na delavnicah
računalništva

Mojca Kotnik

Izvedena udeležba
na izobraževanju o
video
izobraževalnih
vsebinah KATIS,
september in
oktober 2020

Tečaj klasične masaže in
pridobitev NPK

Mojca Zabukovec
Vlasta Pivk Zajec

Izveden tečaj,
datum za NPK
zaradi epidemije
Covid-19 ni bil
objavljen

Udeležba v programu
izobraževanja za
obnovitev licence za
predavatelja prve
pomoči Rdečega križa
Slovenije

Julijana Bekš

Izvedeno v marcu
2021

Udeležba v programu
izobraževanja za
pridobitev
licence za predavatelja
prve
pomoči Rdečega križa
Slovenije

Romana Vodišek

Zaradi epidemije
Covid-19 ni bilo
izvedeno

Pridobitev pedagoško
andragoške izobrazbe

Helena Poplas Petelin

Izvedeno,
zaključek junij
2021

IZVAJALEC / NOSILEC/
UDELEŽENEC

REALIZACIJA

Tanja Hrovat Ahac

Izvedeno

zdravstvenimi delavci prizma

12 DODATNE
DEJAVNOSTI
Sodelovanje s
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12 DODATNE
DEJAVNOSTI

IZVAJALEC / NOSILEC/
UDELEŽENEC

prispevkom na
Eduvision mednarodni
konferenci

REALIZACIJA
november in
december 2020

Sodelovanje s
prispevkom MIB

Tanja Hrovat Ahac

Izvedeno

Delavnice EXAM,
KAHOOT, QUIZLET
za sodelavce

Tanja Hrovat Ahac

Izvedeno

Predmetna hospitacija
ZNE/1 in SZD/1 za
pripravnico Poplas P.
Heleno (za strokovni
izpit)

Jelka Brčkalija

Izvedeno 24. 3.
2021 v 1.d razredu

Pisanje člankov za revijo Karolina Jenko
Didakta

Napisan 1 članek

Delavnice: Medosebni
odnosi in zdravje

Katarina Kastelic

Izvedeni 2
delavnici na OŠ
Ledina, 14. 5. 2021

Medpredmetno
povezovanje: ZNE in
FZIKA (N. Kunstelj)

Mojca Zabukovec

Izvedeno

27. mednarodni simpozij Ida Filipič
o urgentni medicini

Izvedeno virtualno
18. in 19. 6. 2021

Predavanje ga. Petre
Majcen (UKC
Ljubljana): Zdravstvena
nega SARS-CoV2
(Covid-19) pozitivnega
bolnika v enoti
intenzivne terapije

Člani aktiva za ZN –
koordinacija predavanja
Tatjana Hrovat Ahac

Izvedeno virtualno
25. 5. 2021

3. Simčičev simpozij na
temo celiakije –
brezglutenske prehrane

Sabina Egart

Virtualna udeležba
30. 9. 2020

Srečanje študijske
skupine za področje
zdravstvene nege

Sabina Egart
Nevenka Kralj
Tatjana Koritnik
Aleksandra Soršak

Izvedeno 8. 10.
2020

Medpredmetno
povezovanje – primer
dobre prakse:

Tanja Giuliatti D.

Izvedeno februar
2021
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12 DODATNE
DEJAVNOSTI

IZVAJALEC / NOSILEC/
UDELEŽENEC

REALIZACIJA

Izkustveno
izobraževanje Hospic:
Žalovanje otrok in
mladostnikov in kako
ravnati ob izgubi

Tanja Giuliatti D.

Izvedeno

Predavanje o
zastrupitvah na Taboru
3. letnikov na Debečem
rtiču

Tanja Giuliatti D.

Izvedeno oktober
2021

Priprava zdravih
napitkov
za dvig imunosti za
sodelavce

Tanja Giuliatti D.

Izvedeno tekom
šolskega leta
2020/21

Udeležba na Kongresu
ZN

Mojca Kotnik

Izvedeno 12. 5.
2021

Delavnice o Žalovanju
in izgubi v organizaciji
Hospica

Mojca Kotnik

Izvedeni 2
delavnici (30.3. in
6.5 2021)

Promocija zdravja na
delovnem mestu seminar

Mojca Kotnik

Izvedena pasivna
udeležba 15.4.
2021

MOVILizaTE
(delavnica kibernetsko
spletno nasilje)

Mojca Kotnik

Izvedena udeležba
z dijaki 2.b, 6. 4.
2021 (pred tem
sestanki z
izvajalko ga. Ano
Ahavčevčič)

Medpredmetno
sodelovanje
ZNPŠ2/MAT;
ZNPŠ3/SLO/INF/ANJ

Lucija Matić

Delno izvedeno na
daljavo

Predmetne hospitacije
ZNPK4

Lucija Matić
Damijana Kozina
Romana Vodišek

Izvedeno 17. 11.
2020

predstavitev v 1.b

DORS – sodelovanje v
Lucija Matić
strokovnem združenju za
oskrbo rane Slovenija
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12 DODATNE
DEJAVNOSTI

IZVAJALEC / NOSILEC/
UDELEŽENEC

REALIZACIJA
izvedene, podana
odstopna izjava z
mesta predsednice
NO društva

Izobraževanje Obrnjeno
učenje

Lucija Matić

Izvedeno

Tekmovanje Best CRP
team

Lucija Matić
Romana Vodišek

Izvedeno

Zbirka zdravstveno
vzgojnih slikanic

Lucija Matić

Izvedeno skupaj z
dijaki; pripravljene
slikanice, objava
na Padlet platformi

Mentorstvo Romani
Vodišek

Lucija Matić

Zaključen PAI,
prijava na
strokovni izpit je v
teku

33. srečanje mladih
raziskovalcev – priprava
dijakov

Lucija Matić

Zaradi prilagoditev
dela na daljavo ni
bilo izvedeno

Priprava dijakinj na
prezentacijo izdelave
digitalne zdravstveno
vzgojne slikanice
Opekline na NIJZ

Lucija Matić

Izvedena priprava
predstavitve,
srečanje
odpovedano zaradi
epidemije covid-19

Nastop na TV Ljubljana

Lucija Matić

Izvedeno 15.12.
2020

Pomoč UKCLJ med
epidemijo covid-19

Lucija Matić

Izvedeno delo na
KO za
Travmatologijo

Pomoč UKCLJ med
epidemijo covid -19

Vlasta Pivk Zajec

Izvedeno delo na
Covid-19 točkah

Pomoč UKCLJ med
epidemijo covid -19

Patricija V. Raspotnik

Izvedeno delo na
KO za
Abdominalno
kirurgijo

Pomoč UKCLJ med
epidemijo covid -19

Tanja Gašperlin

Izvedeno delo v
urgentni službi

Izobraževanje v SIM

Branko Čeh

Izvedeno 21. 6.
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12 DODATNE
DEJAVNOSTI
centru ZD Ljubljana:
Nove smernice za
oživljanje 2021 za
učitelje prve in nujne
medicinske pomoči
Srednjih zdravstvenih
šol

IZVAJALEC / NOSILEC/
UDELEŽENEC

REALIZACIJA

Julijana Bekš
Elizabeta Pikovnik
Tatjana Hrovat Ahac
Mojca Kotnik
Ksenija Lovrec
Vlasta Pivk Zajec
Romana Vodišek

2021

Predstavitve zdravilnih
Nikica Grkman
zelišč med dijaki, 1
predstavitev objavljena v
Fetiju

Izvedeno

Medpredmetno
povezovanje: ZN in
Genetika (M. Treven) –
revmatična obolenja in
genetika

Nikica Grkman

Izvedeno marec,
april 2021

Nacionalni simpozij ob
svetovnem dnevu brez
tobaka, NIJZ

Nikica Grkman

Izvedeno 28. 5.
2021

5. 7. Poročilo o organizaciji praktičnega usposabljanja z delom (PUD)
Organizatorica praktičnega usposabljanja: TATJANA KORITNIK
Praktično usposabljanje z delom v šolskem letu 2020/2021 je za dijake 3. letnika
programa Bolničar negovalec potekalo v terminu od 4. 1. 2021 do 19. 5. 2021.
Potekalo je v naslednjih socialnih zavodih:
• Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Medvode
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Trnovo
• Dom starejših občanov Fužine
• Dom starejših občanov Kočevje
• Dom starejših občanov Ljubljana – Moste - Polje
• Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
• Dom starejših občanov Ljubljana -Šiška
• Dom Tisje Šmartno pri Litiji
• Dom upokojencev Center, enota Poljane
• Medgeneracijski center Bistrica, socialno varstvo d. o. o.
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• TALITA KUM zavod Postojna
Praktično usposabljanje z delom so opravili vsi dijaki 3.K.
1. Praktično usposabljanje z delom v šolskem letu 2020/2021 je za dijake 3.
letnika programa Bolničar negovalec potekalo v terminu od 3. 5. 2021 do 18.
6. 2021.
Potekalo je v naslednjih socialnih zavodih:
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Notranje Gorice
• Dom dr. Franceta Bergelja Jesenice
• Dom počitka Mengeš
• Dom starejših Logatec
• Dom starejših občanov Fužine
• Dom starejših občanov Kamnik
• Dom starejših občanov Kočevje
• Dom upokojencev Center, enota Poljane
• Dom upokojencev Vrhnika
• Socialno varstveni zavod Vitadom, PE Dom starejših Škofljica
• Zavod župnije Trnovo – Karitas, Dom Janeza Krstnika
Praktičnega usposabljanja z delom ni opravil dijak Tarkan ARSLANOV.
2. Praktično usposabljanje pri delodajalcu za dijake 3. letnika programa
Zdravstvena nega je v šolskem letu 2020/2021 potekalo v naslednjih
terminih:
a) od 23. 11. 2020 do 18. 12. 2020
b) od 1. 3. 2021 do 26. 3. 2021
c) od 24. 5. 2021 do 18. 6. 2021
Potekalo je v naslednjih zdravstvenih in socialnih zavodih:
• Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
• Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
• Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
• Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Horjul
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Medvode
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Notranje Gorice
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Trnovo
• Dom Petra Uzarja Tržič
• Dom počitka Mengeš
• Dom starejših Logatec
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dom starejših občanov Fužine
Dom starejših občanov Grosuplje
Dom starejših občanov Kamnik
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Dom starejših občanov Ljubljana Moste – Polje
Dom starejših občanov Ljubljana -Šiška
Dom Tisje Šmartno pri Litiji, enota Litija
Dom upokojencev Domžale
Dom upokojencev Kranj
Dom upokojencev Podbrdo
Dom upokojencev Vrhnika
KOPRIVEC, družinska medicina, d. o. o.
Medgeneracijski center Bistrica, socialno varstvo d. o. o.
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj
PACIENT d. o. o., Ljubljana
RIVE d. o. o., Dom starejših Ribnica
Socialno varstveni zavod Vitadom, PE Dom starejših Škofljica
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Zavod FITLAB, ambulanta družinske medicine Žiri
Zdravstveni dom Cerknica
Zdravstveni dom Domžale
Zdravstveni dom Grosuplje
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
Zdravstveni dom Litija
Zdravstveni dom Logatec
Zdravstveni dom Sevnica
Zdravstveni dom Vrhnika

Praktičnega usposabljanja z delom ni opravila dijakinja 3. E Nika SEDEJ
(zdravstveni razlogi).
3. Praktično usposabljanje z delom za dijake 4. letnika programa Zdravstvena
nega je v šolskem letu 2020/2021 potekalo v naslednjih terminih:
a)
b)
c)
d)

od 7. 9. 2020 do 2. 10. 2020
od 5. 10. 2020 do 6. 11. 2020
od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021
od 1. 3. 2021 do 26. 3. 2021
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Potekalo je v naslednjih socialnih zavodih:
• Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
• Center KORAK Kranj
• Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
• CIRIUS Kamnik
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Črnuče
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Medvode
• DEOS d. o. o., PE Center starejših Notranje Gorice
• Dom starejših Logatec
• Dom starejših občanov Fužine
• Dom starejših občanov Grosuplje
• Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake
• Dom starejših občanov Preddvor
• Dom upokojencev Domžale
• Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov d. o. o.
• Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
• Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj
• PACIENT d. o. o., Ljubljana
• Socialno varstveni zavod Vitadom, PE Dom starejših Škofljica
• Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
• Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
• Univerzitetni klinični center Ljubljana
• Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
• Varstveno delovni center Tončke Hočevar
• Zavod usmiljenk, duhovno karitativni in prosvetni zavod
• Zdravstveni dom Cerknica
• Zdravstveni dom Idrija, ZP Cerkno
• Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
• Zdravstveni dom Kočevje
• Zdravstveni dom Krško
• Zdravstveni dom Litija
• Zdravstveni dom Logatec
• Zgornjesavinski zdravstveni dom Nazarje
Praktičnega usposabljanja z delom zaradi zdravstvenih razlogov ni opravila dijakinja
Daša KONJEVIĆ (4.D).
Praktično usposabljanje z delom je za dijake obeh programov potekalo v skladu
s postavljenim načrtom praktičnega izobraževanja za šolsko leto 2020/2021 v
varnem delovnem okolju zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodov po
smernicah NIJZ. V primeru, če delodajalec začasno ni mogel zagotoviti
ustreznih pogojev, se je izvajanje usposabljanja po navodilih MIZŠ prestavilo
na kasnejši termin. Prav tako se je izvajanje praktičnega usposabljanja
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prestavilo na kasnejši čas v primeru, če dijaki niso imeli možnosti opravljanja
PUD-a (bolezen, karantena, ukinitev javnega prevoza).
Dijakom zaključnih letnikov, ki npr. zaradi karantene niso opravili PUD-a v
predvidenem terminu, smo v soglasju s posameznimi delodajalci po Sklepu o
določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju praktičnega usposabljanja z
delom pri delodajalcu za šolsko leto 2020/2021 (MIZŠ), manjkajoče ure priznali
kot opravljene.
Delodajalci so med izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom poskrbeli za
redna testiranja dijakov in zagotavljali ustrezna zaščitna sredstva. UKC
Ljubljana je ponudil več terminov za cepljenje proti COVID – 19 za dijake s
cepivom Astra Zeneca. Šola je poskrbela za zbiranje prijav, razporede in
obveščanje dijakov v zvezi s cepljenjem.
POROČILO O PRAKTIČNEM POUKU V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Organizatorica: Nevenka Kralj
Analiza realizacije praktičnega pouka v 3. letnikih programa ZN in 2. letniku
programa BN
Razred Termin praktičnega pouka
3. A
2. 9.–20. 11. 2020.
Od 21. 10. 2020 dalje je
praktični pouk potekal na
daljavo.
3. B

3. C

3. D

3. E

25. 11. 2020 –19. 2. 2021.
Celoten praktični pouk je bil
izveden na daljavo.
25. 11. 2020 –19. 2. 2021.
Celoten praktični pouk je bil
izveden na daljavo.
3. 3.–21. 5. 2021.
Praktični pouk je bil izveden v
kliničnem /delovnem okolju.
Zaradi epidemije so bile na 4
kliničnih oddelkih polovične
skupine dijakov (kombinacija z
delom na daljavo).
3. 3.–21. 5. 2021.
Praktični pouk je bil izveden v
kliničnem /delovnem okolju.
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Dijaki z neopravljenimi obveznostmi
Prelić Aleks – NPS pri prof. Gašperlin,
dijak zaradi odsotnosti ni pridobil
ocene. Dijak je imel možnost
popravljana NPS 21. 6. 2021 na šoli,
vendar se tega ni udeležil.
Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.
Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.
Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.

Sedej Nika – NPS pri prof. Pavlin na
URI Soča. Dijakinja zaradi dolgotrajne
bolezni in operativnega zdravljenja ni

POROČILO O REALIZACIJI LDN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Razred Termin praktičnega pouka
Zaradi epidemije so bile na 4
kliničnih oddelkih polovične
skupine dijakov (kombinacija z
delom na daljavo).
3. F
3. 3.–21. 5. 2021.
Praktični pouk je bil izveden v
kliničnem /delovnem okolju.
Zaradi epidemije so bile na 4
kliničnih oddelkih polovične
skupine dijakov (kombinacija z
delom na daljavo).

3. G

2. K

Dijaki z neopravljenimi obveznostmi
bila prisotna na praktičnem pouku.
Manjkajoče obveznosti bo opravila, ko
bo to dopuščalo njeno zdravstveno
stanje.
Koder Mojca – NPS pri prof.
Gašperlin, dijakinja zaradi odsotnosti
ni pridobila ocene. Dijakinja je imela
možnost popravljana NPS 21. 6. 2021
na šoli, vendar se tega ni udeležil.

Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.
Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.

2. 9.–20. 11. 2020.
Od 21. 10. 2020 dalje je
praktični pouk potekal na
daljavo.
2. 9.–20. 11. 2020.
Od 21. 10. 2020 dalje je
praktični pouk potekal na
daljavo.

Arslanov Tarik – NPS pri prof.
Kastelic v DSO Fužine. Dijak zaradi
odsotnosti
ni
pridobil
ocene.
Organizirano je imel nadomeščanje za
pridobitev ocene pri prof. Jenko v
DUC Poljane v skupini IO. Opravil je
10 ur od predpisanih 50, posledično ni
pridobil ocene, zato je zaključeno
NOC.

V programu ZN je v 3. letniku praktični pouk opravljalo 203 dijakov. Praktičnega
pouka 3 dijaki niso opravili oziroma so neocenjeni.
V programu BN je v 2. letniku praktični pouk opravljalo 25 dijakov, en dijak
obveznosti ni opravil.
Analiza realizacije praktičnega pouka v 4. letnikih programa ZN in 3. letniku
programa BN.

Razred
4. A

Termin praktičnega pouka
7. 9.–22. 12. 2020
Zaradi epidemije je od 19. 10.
2020 dalje praktični pouk
potekal na daljavo.
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Dijaki z neopravljenimi obveznostmi
Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.
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Razred
4. B

4. C

4. D

4. E

4. F

Termin praktičnega pouka
4. 1. – 4. 5. 2021
Zaradi epidemije je do 16. 2.
2021 praktični pouk potekal na
daljavo. Od 1. 3. 2021 dalje je
praktični pouk potekal v
kliničnem okolju s polovičnim
številom dijakov v skupini.
Dijaki so oba sklopa opravili
pri isti učiteljici (prvi sklop je
bil ocenjen na daljavo, drugi
sklop pa v kliničnem okolju).
7. 9.–22. 12. 2020
Zaradi epidemije je od 19. 10.
2020 dalje praktični pouk
potekal na daljavo.
7. 9.–22. 12. 2020
Zaradi epidemije je od 19. 10.
2020 dalje praktični pouk
potekal na daljavo.

4. 1. – 4. 5. 2021
Zaradi epidemije je do 16. 2.
2021 praktični pouk potekal na
daljavo. Od 1. 3. 2021 dalje je
praktični pouk potekal v
kliničnem okolju s polovičnim
številom dijakov v skupini.
Dijaki so oba sklopa opravili
pri isti učiteljici (prvi sklop je
bil ocenjen na daljavo, drugi
sklop pa v kliničnem okolju).
4. 1. – 4. 5. 2021
Zaradi epidemije je do 16. 2.
2021 praktični pouk potekal na
daljavo. Od 1. 3. 2021 dalje je
praktični pouk potekal v
kliničnem okolju s polovičnim
številom dijakov v skupini.
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Dijaki z neopravljenimi obveznostmi
Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.

Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.

Gantar Šopar Mai – NPS pri prof.
Raspotnik na KO za nevrokirurgijo.
Dijak zaradi odsotnosti ni pridobil
ocene.
Konjević Daša – NPS pri prof. Matić
na Travmatološki kliniki in NPS pri
prof. Vodišek na Nevrološki kliniki.
Dijakinja zaradi odsotnosti (137 ur) ni
pridobila nobene ocene.
Račić Sedin – NPS pri prof. Giuliatti
Dijak je bil na praktičnem pouku
skupno odsoten 147 ur. Oba sklopa (na
daljavo in v kliničnem okolju Ortopedska klinika) je opravljal pri
prof. T. Giuliatti Davinić. Zaradi
odsotnosti dijak ni osvojil minimalnih
standardov znanja, oziroma ga
učiteljica tako na daljavo kot tudi v
kliničnem okolju ni imela možnosti
oceniti.
Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.
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Razred

4. G

3. K

Termin praktičnega pouka
Dijaki so oba sklopa opravili
pri isti učiteljici (prvi sklop je
bil ocenjen na daljavo, drugi
sklop pa v kliničnem okolju).
4. 1. – 4. 5. 2021
Zaradi epidemije je do 16. 2.
2021 praktični pouk potekal na
daljavo. Od 1. 3. 2021 dalje je
praktični pouk potekal v
kliničnem okolju s polovičnim
številom dijakov v skupini.
Dijaki so oba sklopa opravili
pri isti učiteljici (prvi sklop je
bil ocenjen na daljavo, drugi
sklop pa v kliničnem okolju).
7. 9.–22. 12. 2020
Zaradi epidemije je od 19. 10.
2020 dalje praktični pouk
potekal na daljavo.

Dijaki z neopravljenimi obveznostmi

Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.

Vsi dijaki so opravili praktični pouk in
pridobili ocene.

V programu ZN je v 4. letniku praktični pouk opravljalo 188 dijakov. Praktičnega
pouka 3 dijaki niso opravili in so neocenjeni.
V programu BN je v 3. letniku
obveznosti opravili.

praktični pouk opravljalo 26 dijakov, vsi so

Izvedba storitev na poklicni maturi in zaključnem izpitu:
• zaradi epidemije in negotovih razmer v kliničnem/delovnem okolju je bila
izvedba storitev iz kliničnega okolja prenesena v strokovne učilnice na šoli,
• učiteljice so za izvedbo storitev pripravile učne situacije in potrebno
dokumentacijo,
• kandidati so storitve opravljali v prilagojenem obsegu in skrajšanem času,
• v času priprav na storitve in v terminih izvajanja storitev je bil redni pouk iz
strokovnih učilnic preusmerjen v splošne učilnice.
• izvajanje storitev in zaključnega izpita je potekalo od 1. 6. do 11. 6. 2021.
5.8. Poročilo o delu šolske svetovalne službe
TAMARA RADOŠEVIĆ – dijaki s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki, karierno
svetovanje, individualno delo z dijaki, učitelji in starši.
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INDIVIDUALNI RAZGOVORI IN SVETOVANJE
- pogovori z dijaki – 332 izvedenih razgovorov
- pogovori s starši – 10 izvedenih razgovorov
- pogovori z razredniki in ostalimi profesorji – izvedenih 32 RUZ
- sestanki z vodstvom šole
- dijaki s posebnimi potrebami (sestanek z dijaki s PP, sestanek starši
dijakov s PP izveden v oktobru, individualno spremljanje in razgovori,
izdelava IP),
- nadarjeni dijaki – izvedenih 50 razgovorov
SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI
- Zavod za šolstvo
- Center za otroke, mladostnike in starše
- Centri za socialno delo
- Center za pomoč mladim
ORGANIZIRANO DODATNO IZOBRAŽEVANJE
- glede na vabila
IZVEDBA DELAVNICE: DIJAKI Z DISLEKSIJO
- delavnice se je udeležilo 43 profesorjev

DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI
73 dijakov s posebnimi potrebami
52 dijakov ima primanjkljaj na posameznih področjih učenja.
8 dijakov ima kombinacijo primanjkljajev (npr. DOB in PPPU).
10 dijakov je dolgotrajno bolnih.
3 dijakinje so gluhe ali naglušne.
3 dijaki imajo lažjo gibalno oviranost.
6 dijakov ima čustveno in vedenjske motnje.
4 dijaki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju.

Uspeh ob koncu pouka:
7 dijakov ima odličen uspeh.
19 dijakov ima prav dober uspeh.
27 dijakov ima dober uspeh.
2 dijaka imata zadosten uspeh.
14 dijakov je neuspešnih.
3 dijaki so neocenjeni.
NADARJENI DIJAKI
Učni uspeh nadarjenih dijakov – statistika:
Vseh nadarjenih dijakov je 30. Od tega je 11 dijakov odličnih (36 %), 14 prav dobrih
(47 %), 10 dobrih (10 %) in 2 negativno ocenjena dijaka (7 %).
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Izmenjava nadarjenih dijakov
Tudi v letošnjem letu je bila načrtovana izmenjava nadarjenih dijakov v sodelovanju
s Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor in Srednjo zdravstveno šolo Celje.
Zaradi pandemije COVID-19 se te dejavnosti niso izvedle.
Sodelovanje v projektu Šola ambasadorka evropskega parlamenta:
Nadarjeni dijaki so sodelovali v projektu Šola ambasadorka evropskega parlamenta.
Trije so sodelovali pri organizaciji dogodkov za dan Evrope, 9. 5.
Načrti za prihodnost:
• Pritegniti dijake k sodelovanju na krožkih in tekmovanjih.
• Izboljšati podstran za nadarjene na uradni spletni strani šole.
• Nove oblike sodelovanja s srednjimi zdravstvenimi šolami.
KARIERNO SVETOVANJE
Izvedene so bile tri online (ZOOM) predstavitve postopkov vpisa za četrte letnike.
Dijaki četrtih letnikov so tudi dobili povezavo do posnetka ter predstavitev vpisa z
natančnimi navodili. Za dijake 3. letnika BN in njihove starše je bila izvedena online
predstavitev o možnostih nadaljnjega šolanja oz. zaposlitve.
Izvedeno je bilo 6 predstavitev različnih študijskih programov in poklicev, ki se jih je
skupaj udeležilo 54 dijakov.
180 dijakov se je individualno oglasilo na svetovanju (v živo ali prek ZOOM-a) v
povezavi z izbiro nadaljnjega študija oz. v povezavi z nadaljevanjem kariere.

KATARINA GRADIŠAR SEIFERT
Naziv dejavnosti
Individualni razgovori in
svetovanje

Opis
V svetovalni službi je bilo opravljenih 476 pogovorov.
39 dijakov je potrebovalo pogovor redno čez celo šolsko
leto.
Dijaki, ki so bili obravnavani v svetovalni službi v
šolskem letu 2020/21
• Napotitev s strani razrednikov in učiteljev.
• Dijaki so sami poiskali pomoč v svetovalni službi.
Najpogostejši razlogi:
• težave povezane z epidemijo (pomanjkanje
motivacije …),
• pomoč pri načrtovanju in organizaciji šolskega
dela,
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Naziv dejavnosti

OIN

Opis
• zdravstvene težave (duševno zdravje),
• razbremenilni pogovori.
Dijaška skupnost: Predavanje za dijake, predstavnike
razredov o duševnem zdravju in kako si lahko pomagam
sam.
LETNIK
ŠT. DIJAKOV
1. letnik
2
2. letnik
0
3. letnik
5
4. letnik
7
SKUPAJ
14
7 dijakov je pozitivno zaključilo 4. letnik.
2 dijaka sta neocenjena
3 dijaki imajo po en popravni izpit
2 dijaka napredujeta v višji letnik.

Sodelovanje z učitelji

Razlogi za pridobitev OIN: zdravstvene težave,
materinstvo, vrhunski šport.
Udeležba na RUZ med šolskim letom glede na vabilo
razrednikov.
1. E in 2. E izvedba razredne ure na vabilo razredničark
(tema: motivacija in šolsko delo v času epidemije)
RS 2. B, 2. E in 1. E krajše predavanje na temo
Mladostnik in epidemija na željo razredničark.

Sodelovanje z drugimi
inštitucijami

Individualni razgovori povezani z problematiko dijakov
in šolskim delom.
• SCOMS: pogovori v zvezi s šolskim delom
dijakov in priprav poročil za ZRSŠ.
• CSD: prijave nasilja, pisanje poročil in
organizacija razgovorov z dijaki in CSD.
• Bolnišnice: organizacija timskega sestanka,
sodelovanje na timskem sestanku, izvajanje
dogovorov in pisanje poročil.
• Stanovanjske skupine: sodelovanje na timskih
sestankih, spremljanje dijakov, poročanje in
izvedba dogovorov.
• RK: učna in psihosocialna pomoč
• DD: sodelovanje z vzgojitelji DD povezano z
dijaki in šolo.
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Naziv dejavnosti

Mediacija
Roditeljski sestanki
Predavanje za starše

Opis
• KCM
Radovljica:
namestitev
dijakinje,
sodelovanje in pomoč pri osebnih potrebščinah.
V šolskem letu 2020/21 sta bili izvedeni 2 mediaciji.
RS za starše 1. letnikov (predstavitev svetovalne službe,
osnovne informacije in vzgojna tema).
V sodelovanju z Majo Klančič sta bila izvedeni 2
predavanji za starše z naslovom:
12. 11. 2021: ZNAČILNOSTI ADOLESCENCE IN
KRIZNE RAZMERE

Razredništvo 3. K

Vodja aktiva
DRUŽBOSLOVJA

Pomoč pri vpisu v 1.
letnik
Medpredmetno
sodelovanje
Delavnice OŠ Ledina

Skupina »pogovori
razrednikov«

13. 5. 2021: JAZ, STARŠ MLADOSTNIKA
Dijaki so uspešno zaključili 3. letnik BN (100 %).
Izvedena sta bila 2. roditeljska sestanka. Na roditeljski
sestanek, kjer so bili prisotni tudi dijaki, sta bili vabljeni
dr. Andreja Prebil in Tamara Radoševič.
V šolskem letu 2020/21 smo imeli 3 sestanke aktiva
DRU. Za aktiv DRU sem pripravila delavnico in krajše
predavanje
na
temo:
NAČRTOVANJE
IN
ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA DELA ZA DIJAKE.
Pomoč pri vpisu učencev v 1. letnik. Urejanje
dokumentacije, kuvertiranje in sestava razredov.
Medpredmetno sodelovanje z Lidijo Butina za 2. letnike
v oktobru na temo krivda: Zločin in kazen, Fjodor
Mihajlovič Dostojevski.
Delavnica: STRES od sovražnika do prijatelja, 14. 5.
2021
Učenci spoznajo vzroke za stres, varovalne dejavnike in
načine obvladovanja stresa. S pomočjo didaktičnega
materiala pri sebi prepoznajo podvrženost stresu in na
praktičnih primerih raziščejo možne rešitve. Seznanijo se
tudi z možnimi posledicami stresa.
Cilji:
- ugotoviti, kaj povzroča stres;
- spoznati varovalne dejavnike pred stresom;
- seznaniti se z lastno podvrženostjo stresu;
- naučiti se obvladovati stres;
- ugotoviti, da je stres lahko tudi koristen.
V skupini Pogovori razrednikov smo se enkrat na mesec
srečevale naslednje članice: Katarina Gradišar Seifert,
Janja Jakša, Mojca Kotnik, Ksenija Lovrec, Lucija Mejač
Petek, Urška Mlakar, Mateja Potočnik in Nataša
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Naziv dejavnosti

Opis
Spindler.
Cilj, ki smo si ga zadale na začetku šolskega leta, je bil:
seznanjanje z učinkovitimi metodami dela drugih
razrednikov, z njihovimi pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami z namenom, da si olajšamo lastno delo in v
njem napredujemo.
V šolskem letu 2020/21 smo se srečale desetkrat. Teme
letošnjih srečanj so bile naslednje:
4. Kako kot razrednik spremljam posamezne dijake
v razredu?
5. Kako kot razrednik spremljam dijake tujce?
6. Kako kot razrednik ukrepam ob jutranjih
zamudah dijakov?
7. Kako komunicirati s sodelavci, ko pride do
konflikta (oz. se dijaki pritožijo nad posameznim
učiteljem) med njimi in razredom, kjer si
razrednik?
8. Kako ukrepati, ko se starši pritožijo nad delom
učitelja?
9. Kako pridobiti starše na roditeljske sestanke?
10. Opravičevanje odsotnosti dijakov
11. Alternativni ali klasični vzgojni ukrepi
12. Kako povezati dijake v razredu
13. Evalvacija dela skupine v tem letu

V naslednjem šolskem letu bomo predvidoma s srečanji
nadaljevale.
PISA 2022
Organizacija in izvedba predraziskave PISA 2022 na šoli.
Mentorstvo študentom
V šolskem letu 2020/21 sta bili pri meni na 14-dnevni
na praksi
praksi dve študentki Filozofske fakultete, program:
Pedagogika
Poučevanje strokovno
Poučevanje predmeta VSV v programu ZN in VZO 1,
teoretičnih predmetov IO VZO 2, NOS – T 1 in SZS 1 v programu BN.
Raziskovalne naloge
15. 9. 2020 Spremljanje dijakinje Alje Nike Kastrin na
državno tekmovanje, kjer je osvojila zlato priznanje in se
uvrstila na mednarodno tekmovanje v novembru 2020 in
dosegla zlato medaljo.
Izobraževanja
17. in 18. 11. 2020 Mednarodno strokovno srečanje s
področja spolnega nasilja (on line)
17. 12. 2020 Sanje v okviru projekta ZN – MOŽGANI
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Naziv dejavnosti

Opis
4. 2. 2021 predavanje dr. Anice Mikuš Kos, v
organizaciji SZŠLJ
11. 5. 2021 kako biti svojemu otroku v podporo ob izgubi

Aktivna udeležba na
predavanju oz. okrogli
mizi

21.–22. 5. 2021 Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih
skupin, MDJ
Za širšo javnost 6. 1. 2021, NEVIDNI OTROCI V ČASU
EPIDEMIJE
11. 2. 2021, NASILJE V DRUŽINI (na povabilo
ravnateljice DD Poljane)
2. 2021 okrogla miza: Poziv odločevalcem: VARNA
VRNITEV V ŠOLE
12. 2. 2021, NASILJE V DRUŽINI za sodelavce SZŠLJ
4. 3. 2021, NASILJE V DRUŽINI za svetovalne delavce
srednjih šol Slovenije

Sodelovanje

13. 4. 2021, KAKO POSKRBIMO ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE COVID 19? za
Ljubljansko društvo gluhih in naglušnih.
Aktivno sodelovanje v IDS OM za Resolucijo duševnega
zdravja do leta 2028 program MIRA (NIJZ)
Sodelovanje v akcijskem načrtu duševnega zdravja
2021−23 (NIJZ).
Sodelovanje v operativni skupini za izvajanje psihološke
pomoči v razmerah epidemije oziroma pandemije (NIJZ).

MAJA KLANČIČ
SEZNAM AKTIVNOSTI
1. poučevanje psihologije v 3. letniku ZN
2. dejavnosti v zvezi z vpisom v srednjo šolo
3. koordiniranje mednarodne dejavnosti – projekt Erasmus+
4. koordiniranje programa za razvijanje socialnih veščin,
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5. sodelovanje s CPI-jem pri dejavnostih preprečevanja osipa
7. Predavanja za starše
9. drugo: poučevanje psihologije in vzgoje za socialne vrednote v izobraževanju
odraslih, sodelovanje v komisiji za kakovost, sodelovanje pri projektu Ustvarjalna
zdravstvena nega na temo Možgani

POUČEVANJE PSIHOLOGIJE V 3. LETNIKIH: 3. A, 3. E, 3. F IN 3. G
Uspešno realizirano po letnem načrtu:
- nadgradnja digitalizacije pouka s poudarkom na uporabi spletne učilnice;
- poudarek na usposabljanju iz kvalitetnega pouka na daljavo (OBS, Zoom,
Kahoot, Arnesove učilnice, Arnes Video, ocenjevanje na daljavo s
Classmarkerjem);
- priprava dijakov na tekmovanje iz psihologije iz teme Motivacija skupaj s
Tamaro Radošević. Na daljavo sva izpeljali šest srečanj, pri čemer sva
posnetke predavanj in prosojnic objavili v e-učilnici. Na voljo sva bili za
individualne konzultacije. Po uvrstitvi Patricije Bajt na državno tekmovanje
sem z njo delala individualno, najprej na daljavo, po vrnitvi v šolo v živo.
Dijakinja Patricija Bajt je prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju.

Realizirano ni bilo:
- pomoč pri pripravi zainteresiranih dijakov na 5. predmet splošne mature (ni
bilo kandidatov).
DEJAVNOSTI V ZVEZI Z VPISOM V SREDNJO ŠOLO
realizirane so bile v prilagojeni obliki po letnem načrtu, glej prilogo »Poročilo o
vpisu«
Dejavnosti promocije so se preselile na splet: predstavitve po OŠ so se zreducirale,
vendar smo pripravili video material.
Ponudili smo pogovor z medicinsko sestro, ki pa je zaživel le v nekaj primerih.
Približno 30 individualnih pogovorov sem imela z učenci in starši na Zoomu, kar je
več kot v prejšnjih letih v živo.
Koordinirala sem informativni dan na Zoomu, ki je bil izjemno dobro obiskan,
vendar se predstavitev šole in poklica na daljavo ne more primerjati s tistimi v živo.
Za informativni dan, pa tudi za kasnejšo uporabo, sva s Patricijo Valentino Raspotnik
pripravili Virtualni sprehod po šoli v štirih delih.
KOORDINIRANJE MEDNARODNIH DEJAVNOSTI ERASMUS+
Večino leta je bil Erasmus na čakanju, saj izmenjave niso bile mogoče.
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Ne glede na to so bile realizirane pomembne naloge. Na osnovi obsežne prijave smo
prejeli Akreditacijo Erasmus 2021−2027, s čemer imamo zagotovljena sredstva za
izmenjave v naslednjih 7 letih.
Naknadno smo dobili odobren 2-letni projekt v trajanju do novembra 2022.
V maju 2021 sem izpeljala delni razpis za mobilnosti za september 2021 in uredila
vse potrebno za mobilnost 12 dijakov in 3 učiteljev spremljevalcev. Vse je tudi
urejeno za sprejem 9 dijakov iz Španije in Avstrije.
KOORDINIRANJE PROGRAMA RAZVIJANJA SOCIALNIH VEŠČIN
v sodelovanju z društvom Center za pomoč mladim Ljubljana
V prilagojeni obliki so bile izpeljane vse načrtovane aktivnosti iz načrta
SODELOVANJE S CENTROM RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE PRI
DEJAVNOSTIH PREPREČEVANJA OSIPA
Sodelovanje v projektu Stairs, ki se z junijem zaključuje. Nacionalni eksperti smo
analizirali primere dobrih praks, ki so nam jih predstavili na virtualnih študijskih
obiskih na Irskem in Portugalskem. Na osnovi analize smo oblikovali priporočila za
soočanje z izzivi socialne inkluzije v PIU, ki jih bomo posredovali odločevalcem v
Sloveniji.
Dodatno: Sodelovanje pri pisanju priročnika za mentorje na PUD-u s prispevkom
Komuniciranje in sodelovanje dijaka in mentorja.
SODELOVANJE NA DOV Z ZNANJEM DO ZDRAVJA 2020
Skupaj s Katarino Gradišar Seifert sva pripravili delavnico na temo Stres: od
sovražnika do prijatelja. DOV je odpadel, vendar sva v maju 2021 na osnovni šoli
Ledina izpeljali vsaka dve delavnici za osmošolce.
PREDAVANJA ZA STARŠE
so bila realizirana v sodelovanju s Katarino Gradišar Seifert na daljavo
12. 11. 2020 – Značilnosti adolescence in krizne razmere
13. 5. 2021 – Jaz, starš mladostnika
PRIPRAVA LDN IN NOZ ZA NOVI PREDMET VZGOJA ZA SOCIALNE
VEŠČINE
v sodelovanju s Katarino Gradišar Seifert
realizirano za izredno izobraževanje.
IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM LETU 2020/21
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Izobraževanja na daljavo in posnetki le-teh so mi omogočili udeležbo na večjem
številu izobraževanj.
IZOBRAŽEVANJA
3 srečanja študijske skupine za psihologijo (avgust−oktober 2020)
Valorizacijska konferenca Erasmus+ (14. 9. 2020)
Pripravljalna delavnica za akreditacijo Erasmus+ (28. 9. 2020)
CPI Cilji izobraževanja na daljavo (30. 9. 2020)
Cmepius- virtualne mobilnosti (18. 11. 2020)
Webinar Schools on the Move (25. 11. 2020)
Kahoot Summit (17. in 18. 6. 2021)

SEZNAM DODATNO REALIZIRANIH AKTIVNOSTI
Predavanje za učiteljski zbor Vsak dijak šteje (20. 8. 2020)
Sodelovanje v organizacijskem odboru UZN-možgani
Organizacija predavanja in dveh delavnic o sanjah-Somnia
sodelovanje v skupini za pripravo predmetnika Zdravstvena nega PTI
sodelovanje v komisiji za kakovost
sodelovanje v strokovnem kolegiju

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN
Vodja dejavnosti: Maja KLANČIČ
Sodelujoči: Društvo Center za pomoč mladim Ljubljana
Poročilo
• Trajanje dejavnosti: od avgusta 2020 do junija 2021
• Število vključenih dijakov: vsi dijaki 1. in 2. letnikov
• Realizacija načrtovanih ciljev DA
• Kratek opis dejavnosti:
• Zaradi predvidevanja ponovitve epidemije smo načrtovali plan A in B − v
živo in na daljavo. Tako smo lahko izpeljali vse načrtovane aktivnosti, pri
čemer so bile prve in zadnje izvedene v živo, vmesne pa na daljavo.
1. letnik
• uvod v trening socialnih veščin so predstavniki Centra za pomoč mladim
pripravili s pomočjo predstavitvenega videa v okviru razrednih ur na daljavo
v septembru 2020.
• sklop 2-urnih delavnic na temo »spoznavanje«. Vsak razred je bil razdeljen v
2 skupini. Delavnice so potekale v septembru 2020 v živo (16 izpeljav).
• 2-dnevni tabor socialnih veščin, ki je potekal v Mladinskem centru JEDRO v
Medvodah za prva dva razreda v živo, ostali pa po predvidenem časovnem
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načrtu na daljavo. Tabori so bili izpeljani za vsak razred posebej v oktobru in
novembru 2020 (8 izpeljav)
• sklop 2-urnih delavnic na temo »Izzivi epidemije«. Delavnice so potekale v
januarju 2021 na daljavo (8 izpeljav)
• sklop 2-urnih delavnic na temo Samopodoba je bil izpeljan v živo na šoli v
maju 2021. Vsak razred je bil razdeljen v dve skupini. (16 izpeljav).
2. letnik
• Za 2. dijake 2. letnikov so bile izpeljane delavnice na isto temo «Izzivi in
priložnosti epidemije«, ravno tako na daljavo, v februarju 2021 (8 izpeljav).
Skupno je bilo izpeljanih 8 taborov in 48 delavnic. Od tega sta bila dva tabora in 32
delavnic izvedena v živo, ostalo na daljavo preko Zooma. Vse delavnice so izvedli
predstavniki Centra za pomoč mladim - CPM.
5.9. Poročilo o delu knjižnice
Delo v šolski knjižnici je obsegalo:
• izposojo in vračanje gradiva,
• pomoč uporabnikom pri zadovoljevanju njihovih informacijskih potreb,
• pošiljanje gradiva uporabnikom na dom med epidemijo COVID 19,
• nabava in obdelava novega knjižničnega gradiva,
• spremljanje novosti na knjižnem trgu, zaradi epidemije COVID 19 žal brez
fizičnega obiska knjižnega sejma in večjih knjigarn,
• spremljanje knjižnih novosti v revijalnem tisku in sodelovanje z zastopniki
posameznih založb,
• seznanjanje strokovnih aktivov s knjižnimi novostmi z njihovega področja,
• sprotni odpisi zastarelega, uničenega ali izgubljenega knjižnega gradiva,
• objavljanje knjižnih novosti na šolski spletni strani,
• urejanje knjižnične vitrine,
• organizirana bralna srečanja v obliki bralnega kluba pod vodstvom prof.
Lidije Butina,
• sodelovanje pri izvedbi Knjižne infuzije, srečanje s pisateljem Ferijem
Lainščkom,
• predlog in izbor knjižnih nagrad,
• vodenje šahovskega krožka od septembra 2020 do novembra 2020,
• sodelovanje v projektu Rastem s knjigo, dijaki 1. letnikov so dobili knjigo
Preživetje Igorja Karlovška in sprejet je dogovor, da bomo to delo
obravnavali v naslednjem šolskem letu v bralnem klubu,
• sodelovanje v šolskem projektu Ustvarjalna zdravstvena nega – možgani,
• sestavljanje Rubikove kocke,
• izdelavo priporočilne bibliografije leposlovnega tiska,
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• uskladitev porabljenih sredstev z računovodskim stanjem na dan 31. 12.
2020,
• usklajevanje učbenikov, potrjenih s strani Strokovnega sveta s predlogi
posameznih strokovnih aktivov,
• priprava kompletov učbenikov za dijake,
• izposoja in vračanje učbeniških kompletov ter posameznih učbenikov,
• izdelava seznamov dolžnikov knjižničnega gradiva, ki so bili večkrat
posredovani razrednikom,
• urejanje knjižnih polic, pregled vseh polic in natančna postavitev po UDK
sistemu in abecedi avtorjev in naslovov posameznih del,
• vnos tekočega revialnega tiska v bazo COBISS,
• strokovno izpopolnjevanje preko ZOOM konferenc
• udeležila sem se Bibliopedagoške šole 2021 v organizaciji ZRSŠ,
• udeležila sem se izobraževalnega programa Bralne čajanke v organizaciji
Društva bralna značka Slovenije,
• udeležila sem se spletnega tečaja Kako do knjižnega gradiva in storitev
Narodne in univerzitetne knjižnice v organizaciji NUK,
• udeležila sem se spletne delavnice Kako uporabnikom v knjižnici približati
COBISS v organizaciji IZUM
Epidemija COVID 19 je močno posegla v ustaljeno delovanje knjižnice, kar se
odraža tudi na številkah izposoje gradiva in obiskov članov. Člani so manjkrat
obiskali knjižnico in gradivo imeli dlje časa izposojeno. Knjižnica je v obdobju od 1.
9. 2020 do 8. 7. 2021 imela 1289 aktivnih uporabnikov. Aktivni uporabniki so
osebe, ki so knjižnico obiskale vsaj 1 x v navedenem časovnem obdobju. V tem
obdobju so si izposodili, vrnili ali podaljšali 3.401 knjig in drugega knjižničnega
gradiva in 13.642 enot iz učbeniškega sklada.
Letno poročilo o delu učbeniškega sklada za šolsko leto 2020/2021
Odpis in nabava novega gradiva:
V šolskem letu 2020/2021 ni prišlo do večjih sprememb v strukturi aktualnega
učbeniškega sklada. Tudi cena izposoje kompletov za posamezne letnike je ostala
enaka kot v šol. l. 2019/20.
Od 1. 9. 2020 do 7. 7. 2021 pa smo v učbeniškem skladu nabavili sledeče gradivo:
• Vogel, Jerica: Slovenščina 1 : z besedo do besede. Učbenik za slovenščino jezik v 1.
• letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (60 izv.);
• Brilej, Roman: Alfa. Realna števila : zbirka nalog za matematiko v srednjem
strokovnem izobraževanju (130 izv.);
• Dolinar, M. et al.: Anatomija in fiziologija človeka (49 izv.);
• Čepon, R.: Zdravstvena terminologija 2 (3 izv.);
• Škrlec, Mateja: Matematika 4. Zbirka nalog za srednje strokovne šole (2 izv.);
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• Bec, Marija: Pedikura : učbenik za modul pedikure v programih kozmetični
tehnik in bolničar-negovalec. (40 izv.);
• Fink, A., P. V. Kobilšek: Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih
aktivnostih (80 izv.);
• Banič, I.: Matematika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2019 (2
izv.);
• Evans, Virginia: On screen. B1+. Teacher's book (7 izv.);
• Grice, Tony: Nursing. 1, Student's book. Oxford (3 izv.);
• Grice, Tony: Nursing 1. Teacher's resource book (3 izv.);
• Grice, Tony: Nursing 1 : English course. Oxford (2 izv.);
• Evans, Virginia: On Screen. B1+. Interactive whiteboard software (1 izv.)
• Gomboc, Mateja: Besede 1. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku
poklicnega
• Izobraževanja (3 izv.);
• Gomboc, Mateja: Besede 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku
poklicnega
• Izobraževanja (3 izv.);
• Gomboc, Mateja: Besede 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku
poklicnega
• Izobraževanja (3 izv.);
• Gomboc, Mateja: Besede 4. Delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku
poklicnega
• Izobraževanja (3 izv.);
• Gomboc, Mateja: Besede 5. Delovni zvezek za slovenski jezik v 5. letniku
poklicnega
• Izobraževanja (3 izv.);
• Vogel, Jerica: Slovenščina 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za
slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (3 izv.);
• Vogel, Jerica: Slovenščina 2 : z besedo do besede. Zbirka nalog za
slovenščino - jezik v 2.letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol (3 izv.);
• Kobilšek, Patricija Valentina: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč (70
izv.);
• Šumak, Irena: Zdravstvena nega infekcijskega bolnika (180 izv.);
• Umetnost besede : berilo 1 : učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku
gimnazij in štiriletnih strokovnih šol (40 izv.);
• Tomažič, I. et al.: Biologija 1 : o biologiji, celicah in genetiki učbenik za
biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah (70 izv.);
• Fink, Alojzija: Osnove zdravstvene nege (60 izv.);
• Fink, Alojzija: Diagnostično-terapevtski pristopi in fizika v medicini :
učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena
nega za vsebinska sklopa Diagnostično-terapevtski postopki in posegi ter
Fizika v zdravstveni negi. (80 izv.);
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• Kvas, Jana: Potovanje besed. Književnost 4. Učbenik za prvo leto poklicnotehniškega
• Izobraževanja (60 izv.);
• Čeh, Boris: Snovi, okolje, prehrana : učbenik za kemijo v srednjih strokovnih
šolah (30 izv.)
• Brilej, Roman: Alfa. Linearna funkcija : zbirka nalog za matematiko v
srednjem strokovnem izobraževanju (100 izv.).
V šol. l. 2020/21 si je komplete učbenikov iz učbeniškega sklada izposodilo 832
dijakov. 753 dijakov programa Zdravstvena nega in 79 dijakov programa Bolničar –
negovalec.

Poročilo o delu:
V mesecu maju so bili s strani posameznih strokovnih aktivov oddani seznami
želenega gradiva učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto. Na podlagi teh
seznamov smo dopolnili učbeniški sklad z novimi izvodi učbeniškega gradiva.
Epidemija covid 19 je posegla tudi v ustaljeno delo učbeniškega sklada. V času
šolanja na daljavo smo dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih pošiljali
želeno literaturo po pošti.
Dijaki zaključnih letnikov so gradivo ob koncu šolskega leta vrnili v šolsko knjižnico
in si ga ponovno izposodili za čas mature.
Dijaki 1., 2. in 3. letnikov so gradivo vračali individualno in si tudi že izposojali
komplete učbenikov za naslednje šolsko leto.
Novo vpisani dijaki, torej dijaki bodočih prvih letnikov bodo učbeniške komplete
prejeli od 17. 8. 2021 ali v prvih septembrskih dneh.
Ob vračilu učbenikov smo gradivo pregledali in poškodovano gradivo odpisali.
Seznam odpisanega gradiva knjižnica hrani v okviru svojega arhiva.
Pred zaključkom pouka so bili za posamezne razrede izdelani seznami dijakov, ki
učbenikov iz sklada za tekoči letnik niso vrnili. Seznami so bili po elektronski pošti
posredovani razrednikom posameznih razredov.
Kompleti učbeniškega sklada so bili, z izjemo bodočih prvih letnikom, do zaključka
pouka razdeljeni večini dijakov. Dijaki s popravnimi izpiti pa prevzemajo učbeniške
komplete takoj po opravljenih popravnih izpitih ali pa jih bodo v prvih dneh novega
šolskega leta.
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6. SODELOVANJE DIJAKOV PRI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM DELU
6.1. Razredne ure in govorilne ure za dijake
V Letnem delovnem načrtu smo razredne ure za dijake vključili v urnik in jih
realizirali vsak teden. Pri večini oddelkov so bile vsebine le sprotna problematika,
kot je učni uspeh, vzgojni problemi, opravičevanje izostankov, seznanjanje z
življenjem in delom v šoli, odnos do šolskega dela, pomoč sošolcem, športni dan,
maturantski ples, poklicna matura. Nekateri razredniki so se lotevali tudi drugačnih
tem, kot so: strpnost in odnos do drugačnosti, prehrana mladostnika, teden boja proti
raku, poklicno usmerjanje, obnašanje na kulturnih prireditvah, medsebojna pomoč,
medosebni odnosi, odnos do starejših, bonton, preživljanje prostega časa, nasilje med
mladimi, kajenje in alkoholizem, prosti čas, zdravo življenje, vrednote, odraščanje in
spolnost. Razrednike zelo spodbujamo, da organizirajo tematske razredne ure in
jim tudi ponudimo nabor možnih tem.
V šolskem letu 2020/21 smo za dijake organizirali individualne govorilne ure. Učitelj
je imel govorilno uro za dijake vključeno v urnik in je dijake prve ure pouka obvestil
o udeležbi in cilju govorilnih ur. Na govorilne ure so dijaki prihajali največkrat
zaradi nerazumevanja snovi, neizpolnjevanja obveznosti, dodatne razlage dela snovi,
ki je dijak ni razumel, pogovor o pripravi dodatnih nalog (seminarska ...),
individualni razgovori zaradi nediscipline pri posameznem učitelju.
Marsikateri problem, ki ga še vedno razrešujemo v razredu, bi bil učinkoviteje
razrešen, če bi se s posameznim dijakom pogovorili osebno. Posamezni učitelji se pri
razreševanju problemov s posameznimi dijaki vedno pogosteje odločajo za osebni
pogovor. Največ individualnih govorilnih ur so imeli učitelji aktiva matematike, tujih
jezikov, slovenščine in razredniki zaradi razredne problematike. Učitelji pa so
opravili tudi veliko individualnega dela z dijaki – dodatne ure poučevanja oz.
individualnega dela z dijaki so vpisovali v poseben zvezek v zbornici.

6.2. Raziskovalno in seminarsko delo
V tem šolskem letu se je na šoli okrepila raziskovalna dejavnost oz. se nadaljuje – v
tem šolskem letu v sklopu Društva pljučnih bolnikov. Raziskovalno delo želimo še
naprej spodbujati in zanj bomo posebej poskušali motivirati nadarjene dijake.
Raziskovalno delo omogoča povezovanje teoretičnega znanja s praktičnim in
pridobivanje novega znanja iz stroke in drugih področij. Zelo primerno je za dijake,
ki jih določen problem posebej zanima in se želijo preizkusiti v drugačnem načinu
dela. Ob tem spoznajo metode in tehnike raziskovanja. Ob sodelovanju z zunanjimi
mentorji se povezujejo tudi z zunanjimi institucijami.
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6.3. Tekmovanja dijakov
Dijaki so se udeležili tudi naslednjih tekmovanjih:
• Regijsko tekmovanje srednješolskih ekip iz prve pomoči
• Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike
• 22. šolsko in državno tekmovanje dijakov iz znanja o sladkorni bolezni
• Tekmovanje iz Ekokviza
• Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
• 21. mladinsko tekmovanje »ZDRAV DIH ZA NAVDIH«
• Šolsko in državno tekmovanje iz psihologije
Posamezna tekmovanja so predstavljena v poročilu posameznih strokovnih aktivov.
Dijake – dobitnike državnih priznaj – smo nagradili ob koncu šolskega leta, tj. ob
delitvi spričeval in ob mednarodnem dnevu medicinskih sester.
6.4. Poročilo o delu Dijaške skupnosti
Mentorja dijaške skupnosti: Sabina KOSEDNAR in Lenart GREGORIČ
Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija
načrtovanih ciljev

Kratko poročilo

Naziv dejavnosti
Izvajalci
Trajanje
Sodelujoči
Realizacija

Dijaška skupnost Srednje zdravstvene šole Ljubljana
Sabina Kosednar, Lenart Gregorič
september 2020 – junij 2021
predstavniki vseh razredov (1. – 4. letnika)
- izvolitev novega predsednika/predsednice za tekoče
šolsko leto
- izvolitev predstavnikov za Svet šole za tekoče šolsko
leto
- sodelovanje telesa predstavnikov oddelčnih skupnosti
naše šole
Dijaška skupnost je letos izvedla 5 sej, ki jih je vodila
predsednica DS Lea Čebašek (3. F). Prav tako se je predsednica
udeležila treh rednih sej DOS-a in tako predstavljala našo šolo.
Glavna tema vseh sej Dijaške skupnosti je bila vezana na
poučevanje na daljavo, primeri dobrih praks, težave pri delu na
daljavo in iskanje motivacije. Na predzadnji seji se nam je
pridružila tudi prof. Katarina Gradišar Seifert in izvedla
predstavitev/pogovor o psihičnem stanju dijakov v času
karantene.

Tutorstvo
Sabina Kosednar
september 2020 – junij 2021
dijaki tutorji (1. – 4. letnika)
- učna pomoč dijakom
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Naziv dejavnosti Tutorstvo
načrtovanih ciljev
Kratko poročilo
Vključevanje dijakov v program prostovoljstva na naši šoli v
obliki učne pomoči. Tutorstvo na naši šoli vsako leto dobi nekaj
več na popularnosti, saj omogoča dijakom, da brez finančne
obremenitve dobijo dodatno razlago pri dijakih naše šole.
Prednosti tutorstva so obojestranske, saj tudi dijaki tutorji na tak
način ponavljajo snov, ki jih bo čakala na maturi.
Letos je bilo v tutorstvo vključeno 22 dijakov iz vseh letnikov.
Skupaj so opravili več kot 50 ur poučevanja.

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje/Formativno
spremljanje 2
Izvajalci
Sabina Kosednar
Trajanje
2021−2023
Sodelujoči
dijaki (2. B, 3. F, 3. E)
Realizacija
- Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri
načrtovanih ciljev
upoštevala individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti
… učenca, ki temelji na formativnem spremljanju.
- Vključevanje učencev v sooblikovanje učnega procesa
(namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev,
zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško
vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter
h kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
- Ustvarjanje učnega okolja, v katerem se bodo učenci
počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje
potenciale.
Kratko poročilo
Projekt je letos potekal v petih sklopih, ki smo jih sodelujoči
profesorji izvajali skozi celo leto (vsak sklop je vseboval
določene dejavnosti, vse skupaj je bilo 23 dejavnosti). Nekatere
dejavnosti sem izvajala v razredu, nekatere s kolegicami iz
aktiva. S tremi razredi sem izvedla MODULE 5 (knjiga ON
SCREEN B1+) v obliki formativnega spremljanja. Projekt bom
tudi predstavila na konferenci, ki bo potekala avgusta 2021.
Naziv dejavnosti

6. 5. Drugo
POROČILO O PROJEKTU USTVARJALNA ZDRAVSTVENA NEGA
»MOŽGANI«
Vodja projekta: Patricija V. Raspotnik
Ustvarjalna zdravstvena nega je dvoletni šolski razvojni projekt, katerega namen je
z izbrano temo spodbuditi ustvarjalnost dijakov in razširiti znanje z medpredmetnim
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sodelovanjem med splošno izobraževalnimi predmeti in strokovnimi moduli. V
šolskem letu 2020/21 je bila izbrana tema z naslovom MOŽGANI. Organizacijski
odbor v sestavi Janje Jakša, Maje Klančič, Alojzije Fink, Mateja Bračka in Patricije
V. Raspotnik je pripravil načrt aktivnosti projekta, ki pa so bile zaradi
epidemioloških razmer nekoliko okrnjene. Na začetku projekta so bili oblikovani
predlogi za ustvarjanje ter je bil pripravljen nabor knjig, ki so za pomoč učiteljem in
dijakom na voljo v šolski knjižnici. Projekt je bil večkrat predstavljen na šolskih
konferencah ter na strokovnem kolegiju. V mesecu septembru je bilo izvedeno
predavanje doc. dr. Blaža Koritnika z naslovom Možgani mladostnikov. Predavanja
so se udeležili učitelji in dijaki. V mesecu decembru je bilo izvedeno spletno
predavanje Sanje, ki se ga je udeležilo nad 100 slušateljev (dijakov, staršev in
učiteljev). V nadaljevanju sta bili na temo sanje izvedeni tudi dve delavnici. Pod
mentorstvom učiteljev so nastajala različna dela, dijaki so ustvarili video vsebine,
plakate, likovne dela, e-zloženke, strip, igro spomin … Dijaki so izrazili zanimanje
za poglobitev znanja še na področjih, kot so: spomin, strah, tesnoba, spanje, gibanje
in možgani, možganska kap, motivacija, prehrana in možgani. V mesecu maju in
juniju je v knjižnici potekalo urjenje v sestavljanju Rubikove kocke. Ob koncu
šolskega leta so bile razstavljene avtorske fotografije dijakov na temo Sprostitev.
Projekt se nadaljuje tudi v šolskem letu 2021/22. Vsi nastali izdelki in aktivnosti
bodo predstavljeni na zaključnem dogodku ob mednarodnem dnevu medicinskih
sester.

MUZIKAL O ANGELI BOŠKIN
Avtorji: Katja Vidmar, Matej Bračko, Lenart Gregorič, Patricija V. Raspotnik
Ob 100-letnici začetka delovanja Angele Boškin, ob svetovni kampanji Nursing
now Slovenia in ob gostovanju 25. državnega tekmovanja iz znanja zdravstvene
nege in oskrbe za priznanje Angele Boškin se je v letu 2019 razvila ideja o
mjuzikalu o Angeli Boškin.
Mjuzikal o Angeli Boškin je nastajal eno leto (2019/2020), premiera pa je bila 12. 5.
2021 v telovadnici SZŠLJ, in sicer ob mednarodnem dnevu medicinskih sester.
V Mjuziklu so sodelovali dijaki SZŠLJ (plesalke, glasbeniki) in profesorji. Vaje so
potekale dvakrat na teden (enkrat s plesalkami in enkrat z glasbeniki). Zaradi
epidemiološke situacije smo morali opustit prvotni načrt, da bi predstavo izvedli v
živo in smo zato posneli videofilm. Videofilm mjuzikla traja štirideset minut. Posnet
je bil v šoli in na dvorišču šole ter v Šolskem muzeju v Ljubljani. Po premieri je bil
objavljen prispevek o mjuziklu in projektu v glasilu Zbornice – Zveze UTRIP.
Predstavlja življenje in delo prve medicinske sestre na Slovenskem skozi video
projekcijo, vezno besedilo, ples in glasbo. Zgodba o mladi ženski, ki jo zanima
izobraževanje in išče možnosti ter njeno prizadevanje za uveljavitev poklica
122

POROČILO O REALIZACIJI LDN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

MUZIKAL O ANGELI BOŠKIN
medicinske sestre je navdihnil ustvarjalce, da so s pomočjo starih zapisov in
dokumentov, fotografij in knjig ustvarili spomin, ki bo tudi učni pripomoček za
dijake.

Projekt SPIRIT SLOVENIJA: »Mladim se dogaja«
Izvajalci
Patricija V. Raspotnik, Nevenka Kralj, Janja Jakša
Sodelujoči
Marina Trampuš – zunanji mentor
Trajanje
september – oktober 2020 – izvedba
november – oddaja dokumentacije
Realizacija
- razvijanje kompetence – podjetnosti
načrtovanih ciljev
- iskanje rešitev povezanih z zdravstvom
- ustvarjanje podjetniških idej
- učni cilji iz LDN - KZN, sklop: Podjetništvo

POROČILO DELA DELOVNE SKUPINE ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA
DELOVNEM MESTU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Članice delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu SZŠ
Ljubljana: Aleksandra Soršak, Elizabeta Pikovnik, Julijana Bekš, Mojca Kotnik,
Marjana Dolinar.
Promocija zdravja je namenjena vsem delavcem SZŠ Ljubljana za izboljšanje
zdravja in dobrega počutja. Udeležba v načrtovanih programih promocije zdravja je
za vse zaposlene prostovoljna. Vsi zaposleni SZŠ Ljubljana so imeli možnost
sodelovanja v vseh programih promocije.
CILJI:
Sistematično in ciljano smo:
➢ ozaveščali vse zaposlene SZŠ Ljubljana o zdravem življenjskem slogu,
➢ spodbujali zdrave življenjske navade na delovnem mestu in doma,
➢ spodbujali vse delavce, da se udeležijo organiziranih aktivnosti za ohranjanje,
varovanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja ter osebnega razvoja.
NAČRT ZA DELO:
➢ ugotavljali smo stanje na področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih,
➢ ugotavljali smo, katere aktivnosti, ki so namenjene boljšemu počutju in
ohranjanju zdravja, potekajo.
Na osnovi ugotovitve stanja smo podali oceno potreb, ki je bila osnova za
opredelitev prednostnih nalog!
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Oceno stanja o dejavnikih tveganja povezanih z življenjskim slogom in
pričakovanja delavcev smo ugotovili:
➢ na osnovi zbranih podatkov s pogovori med zaposlenimi,
➢ z vprašalniki med zaposlenimi,
➢ Določili smo:
o cilje in namen (več gibanja: uvajanje rekreativnega odmora med
delovnim časom, boljši medosebni odnosi, boljše prehranjevalne
navade, boljša komunikacija, boljša organizacija dela, prostor za
druženje …)
o realni časovni okvir
o način spremljanja dejavnosti in naredili evalvacijo izvedenega
programa ter ugotavljali njegove učinke in ga po potrebi
spremenili
o natančno področje z aktivnostmi (le en program na enkrat) in zanj
določili usposobljeno odgovorno osebo
Vse dejavnosti smo skrbno in premišljeno načrtovali, organizirali in spremljali.
Na osnovi zbranih podatkov smo predlagali ukrepe za še boljše delovno okolje.
➢ Zaposlene smo spodbujali k prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje.
➢ Redno smo spremljali in vrednotili program promocije zdravja.
➢ Program smo izvajali tako, da smo redno obveščali vse zaposlene o vseh
aktivnostih in z motiviranjem vseh zaposlenih k sodelovanju ohranjanja
zdravja kot osnovne vrednote.
PROJEKT: ZDRAVA ŠOLA
Vodja dejavnosti: Aleksandra SORŠAK
Trajanje dejavnosti: september 2020 do julij 2021
Vsebina: promocija zdravja in udeležitev izobraževanj in sestankov v okviru ZZV in
NIJZ
Cilji:
• pridobiti dodatna znanja in izkušnje na različnih področjih promocije zdravja
(profesorji in dijaki),
• krepiti sodelovanje med dijaki in profesorji,
• spodbuditi k oblikovanju in vzdrževanju zdravega življenjskega sloga
(profesorji in dijaki),
• razvijati spretnosti, znanja, veščine, ki pripomorejo k oblikovanju dobre
samopodobe (profesorji, dijaki),
• spodbujanje dijakov k samostojni dejavnosti na področju krepitve in
ohranjanja zdravja,
• priprava primerov dobre prakse (profesorji, dijaki)
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Kratek opis dejavnosti:
Zavod za zdravstveno varstvo bo trikrat v šolskem letu organiziral strokovna delovna
srečanja z vodji timov Zdravih šol in razpravljal o aktualnih temah s področja
zdravja ter splošnih informacijah glede delovanja mreže Zdravih šol. Večkrat na leto
bodo s strani NIJZ organizirana brezplačna izobraževanja, delavnice, okrogle mize.
Vabila bom aktivu ZN posredovala preko e-pošte in obveščala o dogajanjih na
sestankih strokovnega aktiva. Skupaj s šolami bomo izbrali »rdečo nit«, ki jo
poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto.
Ob koncu šolskega leta, pošljem regijski koordinatorki Zdrave šole evalvacijo
opravljenih aktivnosti na šoli, ki jih določimo v aktivu na začetku šolskega leta.
V tem šolskem letu bomo tudi nadaljevali z delom delovne skupine za promocijo
zdravja na delovnem mestu.
Izvedba dejavnosti:
- rdečih niti je bilo v tem šolskem letu več: gibanje, zdrava prehrana, duševno
zdravje, pasti digitalizacije … Skratka vse, kar bi lahko povezali s promocijo
zdravja.
- Zaradi covid-19 je bil letos izveden le en sestanek od treh.
- Aktivnosti, ki smo jih izvajali skozi celotno šolsko leto in se nanašajo na
promocijo zdravja, so:
o Izvedli smo različne delavnice za dijake, starše in zaposlene (o cepljenju,
recikliranje, ustna votlina in njene bakterije, razvijanje socialnih veščin,
pasti digitalizacije …)
o V okviru delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu smo
izvajali rekreativne odmore, pilates, telovadbo, plavanje, kolesarjenje, tek
na smučeh, delavnica za samopregledovanje dojk.
o Z znanjem do zdravja (delavnice za osnovnošolce na temo promocije
zdravja, poklica, življenjskega sloga, skrbi za okolje …)
o Šola zdravja danes za jutri (delavnice za starše, zaposlene in širšo
skupnost na temo promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga)
o V času Covid-19 smo sešili okrog 1100 zaščitnih mask in jih podarili
različnim ustanovam, izvedli mnoge športne aktivnosti: posnetki in on
line telovadba, dijaki so posneli različne filmčke na temo zdravja.
o S članki o zdravju smo ves čas prisotni v reviji MOL.
o S prispevki o zdravju smo sodelovali v jutranji oddaji LJUBLJANA TV.
6.7. Obeležitev pomembnih spominskih dni
Vodja aktivnosti: Branko ČEH
Izpostavljanje pomembnih dni, ki so jih svetovne organizacije določile, pomembno
prispevajo k osveščanju in ponovni aktualizaciji problemov v družbi, krepitvi zdravja
in izogibanju dejavnikom tveganja za različne poškodbe in bolezni. Na pomemben
125

POROČILO O REALIZACIJI LDN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

dan se mediji na široko razpišejo, kaj je bilo na določenem področju med letom na
novo odkrito, izpostavijo se pomembni podatki novih raziskav ter uspehi, ki so bili
doseženi. Na naši šoli se obeležitev predstavi na Power point prosojnici, ki se na
določen dan cel dan predvaja na TV monitorju. Monitorja sta dva, stojita na hodniku
v pritličju in drugem nadstropju šole. Tako lahko zagotovo zapišemo, da dano
predstavitev opazi in o njej razmisli tisoč dijakov in okoli dvesto odraslih oseb. Ker
smo srednješolska izobraževalna ustanova, so predstavitve prilagojene srednješolski
populaciji. V šolskem letu je pripravil 62 predstavitev, po mesecih je bilo narejenih
toliko predstavitev: september 10, oktober 9, november 10, december 3, januar 1,
februar 2, marec 10, april 7, maj 10. Na prosojnici je predstavljen dan, uraden naslov
pomembnega dne v slovenskem jeziku. Kot slika je predstavljen morebiten uraden
poster (plakat) organizacije, ki se s tem profesionalno ukvarja, sicer pa moram
poiskati po tujih virih. Vedno so objavljene slike, kjer ni napisov v tujem jeziku.
Zraven je dopisano morebitno geslo tega dne, ali pomembne podatke, s katerim se ta
dan posebej izpostavlja.
Prostovoljno delo
Vodji dejavnosti: Nevenka KRALJ, Nataša OSOJNIK
Sodelujoči: dijaki, mentorji na šoli in zunanji mentorji
Trajanje dejavnosti: od septembra 2020 do junija 2021
• Število vključenih dijakov: 57
• Realizacija načrtovanih ciljev:
o oblikovanje in razvijanje občutka solidarnosti ter socialne
odgovornosti do posameznika in skupnosti;
o s prostovoljstvom razvijamo naslednje vrednote: prijateljstvo,
razumevanje, sočutje, spoštovanje, odgovornost, druženje in
enakopravnost;
o ustvarjamo okolje, ki spodbuja prostovoljstvo in zavedanje
smiselnosti prostovoljnega dela;
o dijaki pridobijo izkušnje, ki prispevajo k njihovi osebnostni rasti in
izkušnje za njihov bodoči poklic.
• Kratek opis dejavnosti:
V šolskem letu 2020/21 je prostovoljno delo opravljalo 57 dijakov prostovoljcev.
Skupaj so opravili 1143 ur prostovoljnega dela. 56 dijakov je prejelo priznanje za
opravljanje prostovoljnega dela. 4 dijaki so prostovoljno delo opravljali vsa štiri leta
šolanja.
Zaradi razglasitve epidemije covid-19 v oktobru 2020 prostovoljno delo v UKC
Ljubljana in tudi v večini drugih ustanov ni bilo vzpostavljeno. V DSO-jih ter
ustanovah, kjer so dijaki opravljali prostovoljno delo, je bil način dela prilagojen
epidemiji.
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Dijaki so se vključili tudi v neformalne oblike prostovoljstva znotraj družinskega in
ožjega bivalnega okolja (varstvo mlajših otrok zdravstvenih delavcev, pomoč v
gospodinjstvih, pomoč pri učenju in uporabi spletnih aplikacij v obdobju dela od
doma). Kot šola smo se vključili v projekt Simbioza skupnost, ki spodbuja
medgeneracijsko druženje in učenje. V okviru projekta smo povabili starejše občane
na računalniške delavnice in telovadbo za starejše, kar pa smo tik pred izvedbo
morali prestaviti na primernejši čas. Izvedli smo druge medgeneracijske dejavnosti:
sodelovanje pri Simbioza knjižici receptov, seznanjanje starejših z aplikacijo Magda
(Dijaki so z aplikacijo, ki je namenjena starejšim, seznanjali starejše v svojem
lokalnem okolju in v domovih starejših občanov.), druženje in pomoč starejšim v
domovih starejših občanov, druženje in pomoč starejšim na njihovem domu,
sodelovanje pri akciji Simbioza giba.
Profesorica športne vzgoje Jasmina Mauko Dimovski je pripravila posnetek vadbe za
starejše, ki smo ga posredovali dijakom naše šole in zaposlenim, da so skupaj s
svojimi starejšimi sorodniki vadili.
S posnetkom smo sodelovali v nagradnem natečaju Simbioza giba in prejeli 1.
nagrado v kategoriji video posnetkov.
Septembra 2020 smo imeli za dijake, ki jih zanima prostovoljno delo, predstavitev
prostovoljnega dela. Dijakom smo predstavili, kaj je prostovoljno delo, pomen
prostovoljnega dela, ustanove, v katerih lahko opravljajo prostovoljno delo in tudi
vrsto dela v teh ustanovah.
Dijaki so se odločili, v kateri ustanovi bi opravljali prostovoljno delo in oddali
soglasje za opravljanje prostovoljnega dela s podpisom staršev. Dijaki so
koordinatoricam med letom redno oddajali dnevnike prostovoljnega dela.
Nekateri dijaki so se sami dogovorili za prostovoljno delo in na koncu leta prinesli
potrdilo ustanove o opravljenem prostovoljnem delu.
Predvsem dijaki višjih letnikov so sodelovali pri izvajanju delavnic iz prve pomoči v
okviru Rdečega križa.
Koordinatorici večino dijakov prostovoljcev poučujeva, tako da sva imeli z njimi stik
in se pogovarjali o poteku dela, izpolnjevanju obveznosti, morebitnih težavah, o
številu opravljenih ur.
Tretje leto zapored smo se prijavili na natečaj Slovenske filantropije Junaki našega
časa. Naziv je prejelo 45 dijakov prostovoljcev in štiri koordinatorice prostovoljnega
dela.
Posebej smo se zahvalili štirim dijakom, ki so bili prostovoljci vsa štiri leta šolanja.
Prostovoljci so priznanja in simbolična darila dobili ob podelitvi spričeval.
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Statistika opravljenih ur:
Ustanove
Cona Fužine
Simbioza
varstvo otrok zdravstvenih delavcev, Simbioza
Dnevni center za brezdomce
Društvo za kulturo inkluzije, Simbioza
DSO Bor
DSO Logatec
DSO Polde Eberl- Jamski Izlake
Karitas Kamnik
Mladinski center Zagorje ob Savi
Mladinsko središče Vič
Simbioza, projekt Spirit
RK
RK Radovljica
RK, Simbioza
tutorstvo
varstvo otrok zdravstvenih delavcev
DSO Fužine
ZPMS (učna pomoč osnovnošolki)
Skupna vsota

Število dijakov
1
12
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
22
1
1
5
1
1
1
57

Število ur
24
91,5
66
50
15
25
24
24
13
28,5
36
48
528
24
24
60
24
14
24
1143

• Dejavnosti pri vodenju in koordiniranju prostovoljnega dela:
o predstavitve prostovoljnega dela po razredih (september 2020),
o uvodni sestanki za dijake v ustanovah,
o sodelovanje v projektu Simbioza skupnost (prejeli smo priznanje za
sodelovanje v celoletnem projektu spodbujanja medgeneracijskega
sodelovanja),
o učna pomoč na šoli,
o mesečno pregledovanje dnevnikov in vodenje evidence ur
opravljenega prostovoljnega dela,
o komunikacija z dijaki prostovoljci,
o sodelovanje na natečaju Junaki našega časa (prejeli smo naziv Junaki
našega časa 2021),
o podelitev priznanj in simboličnih daril prostovoljcem (ob delitvi
spričeval zaključnim letnikom 21. 5. in nižjim letnikom 24. 6. 2021).
• Evalvacija prostovoljnega dela z dijaki:
o dijaki so pozitivno ocenili izkušnje pri opravljanju prostovoljnega
dela,
o spoznali so delovanje ustanov, v katerih so opravljali prostovoljstvo,
o pridobili so delovne izkušnje, nova poznanstva,
o krepili vrednote: spoštovanje, sočutje, solidarnost ...
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6.8. Interesne dejavnosti
Vodja dejavnosti: Janja JAKŠA, organizatorica IND
Sodelujoči: profesorji SZŠLJ ter zunanji sodelavci
Trajanje dejavnosti: predvideno celo šolsko leto
Število vključenih dijakov: vsi dijaki šole
Realizacija načrtovanih ciljev: V šol. letu 2020/21 zaradi razmer, povezanih s
pandemijo COVID-19, niso bile izvedene vse dejavnosti, načrtovane z LDN-jem.
Nekaj dejavnosti je bilo izvedenih, kot je bilo načrtovano, nekatere so bile izvedene
delno, nekaj dejavnosti pa zaradi obstoječih razmer ni bilo možno izvesti. Vsem
dijakom so bile ob zaključku šolskega leta IND priznane.
Poročilo o izvedbi interesnih dejavnostih (IND):
Dijaki naj bi glede na letnik in izobraževalni program opravili od 25 do 105 ur
interesnih dejavnosti (IND) (obvezni del IND in 24 ur proste izbire IND v 1., 2. in 3.
letniku programa zdravstvena nega ter v 1. letniku programa bolničar-negovalec). V
času pred obdobjem dela na daljavo (september in prva polovica oktobra 2020) so se
interesne dejavnosti izvajale dosledno v skladu z LDN-jem. V času obdobja na
daljavo in tudi še po vrnitvi v šolo pa so bile zaradi razmer, povezanih s pandemijo
COVID-19, pri organizaciji in izvedbi potrebne prilagoditve. Za obveščanje dijakov
o izvedbi dejavnosti smo se v času, ko je pouk potekal v šoli, poleg obveščanja na
razrednih urah in med njihovim poukom posluževali še informiranja preko
razrednikov, šolskega LCD zaslona, dogodke smo objavljali tudi na šolski spletni
strani. V obdobju dela na daljavo so bili dijaki o dejavnostih obveščeni še preko
elektronske pošte oziroma so jih o poteku dejavnosti seznanjali izvajalci sami preko
avdio-video sredstev (zoom itd.).
A) Obvezni del IND
Načrtovane dejavnosti obveznega dela za šol. leto 2020/21 so razvidne iz letnega
delovnega načrta, s katerim je bilo za vsak razred predvidenih povprečno 11
dejavnosti. Pri načrtovanju izvedbe dejavnosti se je bilo potrebno usklajevati z urniki
(čim manj odpadanja pouka), izvajalci, prostimi učilnicami in spremljevalci ter je
bilo potrebno upoštevati specifike dela na daljavo v času pandemije Covid-19.
Dejavnosti, ki so bile načrtovane z LDN-jem in so bile izvedene:
ogled stalne zbirke Moderne galerije (20. stoletje/Kontinuiteta in prelomi) – 1. letnik
ZN, 1. letnik BN,
• in 2. športni dan: Prvi športni dan − pohod (Šmarna gora, Rožnik, Rašica,
Viševnik) – 1., 2., 3. in 4. letnik ZN (razen 4. F in 4. G zaradi opravljanja
PUD-a), 1., 2., in 3. letnik BN. Drugi športni dan – pohod, organizirana v
času dela na daljavo (različne lokacije) – 1., 2., 3. in 4. letnik ZN, 1. in 2.
letnik BN.
• sistematski pregledi – 1. in 3. letnik ZN, 1. in 3. letnik BN,
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• udeležba na informativnem dnevu ter sodelovanje pri organizaciji
informativnega dne na šoli – 3. in 4. letnik ZN,
• delavnice: delavnice socialnih veščin (1. in 2. letnik ZN, 1. letnik BN) ,
Trening socialnih veščin (1. letnik ZN, 1. letnik BN), Karierno načrtovanje
(3. in 4. letnik ZN, 3. letnik BN), Naučimo se učiti (1. letnik ZN, 1. letnik
BN), Komunikacija z gluhimi (2. letnik ZN, 1. letnik BN), Varna pot (3.
letnik ZN), Samopregledovanje dojk in mod (4. letnik ZN), Krvodajalstvo in
Rdeči križ (3. letnik ZN), Komunikacija z umirajočimi (samo 2. F), ogled
Botaničnega vrta (2. letnik ZN).
• Za dijake 3. letnikov ZN je bil v oktobru 2020 organiziran dvodnevni tabor na
Debelem rtiču, v sklopu katerega so bile izvedene naslednje vsebine: prvi
športni dan (različne športne aktivnosti in pohod), strokovna ekskurzija
(predstavitev bolnišnice Valdoltra).
Dejavnosti, ki so bile načrtovane z LDN-jem, a niso bile izvedene:
• strokovna ekskurzija «(Ne)znano zamejstvo« (Trst in okolica) - 1. letnik ZN
in 1. letnik BN,
• strokovna ekskurzija po Sloveniji - 2. letnik ZN in 2. letnik BN,
• gledališka predstava – vsi letniki ZN in BN,
• obisk NUK-a – 1. letnik ZN,
• zobozdravstveni pregledi - 1. in 3. letnik ZN ter 1. in 3. letnik BN,
• plesna/ filmska predstava – 1. in 2. letnik ZN ter 1. letnik BN,
• delavnica Državljanska vzgoja – 3. letnik ZN,
• Senzorično gledališče – 2. letnik ZN,
• delavnica Prva pomoč - 2. letnik ZN,
• obisk Slovenske vojske – 4. letnik ZN,
• Komunikacija z umirajočimi – 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 2. E in 2. G (delavnica je
bila izvedena le v 2. F).
Med šolskim letom je bilo izvedenih še nekaj dodatnih dejavnosti:
• športni dan – pohod (Klobuk, Toško čelo, Golovec, Rašica, Šmarna gora) –
1., 2., in 3. letnik ZN, 1. K (BN)
• delavnica o krvodajalstvu – 2. K (BN),
• ogled Botaničnega vrta – 2. K (BN),
• dvodnevni tabor na Debelem rtiču; ekskurzija (bolnišnice Valdoltra) – 3. K
(BN),
• 2. športni dan – 3. K (BN).
B) Prosta izbira IND
Prosta izbira IND je bila dijakom za radi obstoječih razmer avtomatično priznana.
Potrdil o opravljenih dejavnostih dijaki v šol. letu 2020/21 niso rabili predložiti.
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6. 9. Poročilo o dijakih s statusom tujca
Vodja dejavnosti: Alenka Beg LAUKO
• SLT1 – 66 ur, SLT2 - 60 ur, skupaj 126 ur pouka
• Tečaj pred začetkom pouka v avgustu 2020: 20 ur, vključen ogled Ljubljane s
prof. Tanjo Štuhec
• Test A2 so dijaki pisali ob začetku šolskega leta in ponovno spomladi, ko
smo se spet vrnili v šolske klopi.
• V septembru nihče od dijakov SLT1 ni bil uspešen, med dijaki SLT2 pa jih je
imelo že 16 znanje na stopnji A2.
• Spomladi je bilo uspešnih 8 dijakov SLT1 (2 še neuspešna) in še 9 dijakov
SLT2 (neuspešne ostajajo še 3 albanske dijakinje, Sirijka in Tajka).
• Letos smo izdali 17 potrdil.
• SLT1
• 6 dijakov napreduje v višji letnik,
• 5 dijakov je nezadostnih, 3 imajo več kot 3 negativne ocene.
• SLT2
• 23 dijakov je pozitivnih,
• 6 je nezadostnih, 2 imata več kot 3 negativne ocene, 4 imajo popravne izpite.
• V sklopu tečaja pred poukom smo si ogledali Ljubljano (s prof. Štuhec).
• S SLT1 smo konec maja obiskal Slovenski narodni muzej (v sodelovanju s
prof. Kosednar).
• S SLT2 smo obiskali knjigarno Konzorcij.
• Ker letos nismo mogli na končni izlet po Sloveniji, smo naredili virtualno
popotovanje, ki so ga pripravili dijaki.
Uspeh = 72,5 %
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7. VPIS NOVINCEV
POROČILO O VPISU ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
1. V Razpisu za vpis smo objavili število prostih mest:
zdravstvena nega
bolničar negovalec
zdravstvena nega (PTI)

196 mest
26 mest
30 mest

2. Prijave za vpis smo na srednjih šolah sprejemali do 2. 4. 2021 (za PTI do 17.
6. 2021). Stanje prijav na naši šoli za oba programa je bilo naslednje:
zdravstvena nega
bolničar negovalec
zdravstvena nega (PTI)

277 prijav (lani 210)
24 prijav (lani 19)
23 prijav

3. Do 22. 4. 2021 (za PTI do 7. 6. 2021) so učenci lahko prenašali prijave s šole
na šolo. Takrat je bilo stanje prijav naslednje:
zdravstvena nega
bolničar negovalec
zdravstvena nega (PTI)

247 prijav (lani 214)
36 prijav (lani 22)
23 prijav

Zaradi dobrih izkušenj s podobno rešitvijo iz lanskega leta smo se tudi letos odločili,
da v programu Zdravstvena nega ne bomo zaprosili za omejitev vpisa, temveč za
nadnormativne oddelke in dodatni razred. V programu Bolničar negovalec pa je bilo
prijav bistveno preveč, zato smo zaprosili in tudi prejeli omejitev vpisa.
4. Med 16. 6. in 1. 7. 2021 je potekal vpis v dopisni obliki - razen za 1. krog
bolničar negovalec v živo. Po zaključenem vpisu je stanje naslednje:
zdravstvena nega
bolničar negovalec
zdravstvena nega (PTI)

246 dijakov
28 dijakov (omejitev 1. krog 101 točk, 2. krog 157 točk)
21 dijakov

Razredi v programu zdravstvena nega bodo krepko nadnormativni tudi zaradi
nepredvideno velikega števila ponavljalcev - predvidoma 32-33 dijakov. 1. K je poln,
4. K pa ima še prosta mesta.
5. Vpis dijakov tujcev
V 1. letnik programa zdravstvena nega smo vpisali 5 dijakov tujcev, za 2. letnik pa
imamo 12 prošenj, ki še niso rešene. Za tujce je postopek priznavanja, kreiranja
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EMŠO, vpisa v CEUVIZ ipd. dolgotrajen postopek, pri čemer je komunikacija s
starši ali zastopniki iz različnih razlogov otežena.
6. Refleksija na letošnji vpis:
Letos smo vpisali za dva razreda več dijakov v začetni letnik, za skoraj polovico
razreda tujcev pa vpis še traja.
Vpis je vedno organizacijsko in časovno velik zalogaj, vendar so se letos razsežnosti
administrativnih opravil, predvsem pa zahtevnost in neprimerna, celo nasilna
komunikacija staršev potencialnih kandidatov razbohotile do absurda. Refleksija se
nanaša na sistemsko organizacijo vpisa, na nivoju šole ne vidim prostora za
izboljšave.

8. STIKI S STARŠI IN Z DIJAŠKIMI DOMOVI
8.1. Roditeljski sestanki, skupne govorilne ure, seje Sveta staršev
V šolskem letu 2020/21 smo se trudili, da bi imeli čim več stikov s starši. V ta namen
smo organizirali septembra roditeljske sestanke za vse letnike v živo na šoli, nato
smo staršem omogočili stik s šolo preko virtualnih srečanj. Imeli smo tudi tri seje
Sveta staršev, od tega septembra 2020 in junija 2021 v živo na šoli, februarja 2021
pa je bilo virtualno srečanje. Za starše smo pripravili predavanja.
Poleg tega smo bili staršem na voljo tudi izven določenih terminov.
Najbolj intenzivno je bilo sodelovanje staršev in razrednikov, pogosto so se starši
oglasili tudi v šolski svetovalni službi, pri pomočnici ravnateljice in pri ravnateljici.
Večino roditeljskih sestankov in skupnih govorilnih ur smo obogatili z različnimi
temami o mladostnikih, o pomenu motivacije v času kriznih razmer. Z rezultati dela
na roditeljskih sestankih smo seznanili tudi predstavnike staršev na sejah Sveta
staršev.
Svet staršev šole:
Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka. Svet staršev se
je sestal trikrat. Svet staršev je obravnaval različne pobude staršev in se seznanil z
odgovori odgovornih oseb na zastavljena vprašanja staršev na roditeljskih sestankih.
Svet staršev šole je vodila predsednica Sveta staršev gospa Brigita DREVENŠEK.
Svet staršev je obravnaval:
• Poročilo za šolsko leto 2019/20,
• Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/21,
• učno-vzgojne rezultate po 1. ocenjevalnem obdobju in ob koncu pouka,
• ponudbo nadstandardnih storitev,
133

POROČILO O REALIZACIJI LDN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprejetje učbeniškega sklada,
mnenje o začetku pouka v novem šolskem letu,
volitve predstavnikov staršev v Svet staršev,
poročila o delu šolskega sklada,
predlagane spremembe v šolski zakonodaji,
volitve staršev v komisije,
poročilo o kakovosti šole,
predloge za organizacijo dijaške prehrane v novem šolskem letu,
individualno problematiko v posameznih razrednih skupnostih.

Zapisniki sej Sveta staršev so objavljeni na spletni strani šole.
8.2. Dijaški domovi
V šolskem letu 2020/21 je v dijaških domovih bivalo 5 % naših dijakov. Že nekaj
časa odstotek dijakov, ki bivajo v dijaških domovih, upada. Povezava med šolo in
domovi je dobro potekala.
Vodstva in svetovalne službe dijaških domov smo obveščali o vseh pomembnih
dejavnostih v šoli. Na začetku šolskega leta smo jih seznanili s šolskim koledarjem, z
individualnimi govorilnimi urami in drugimi dogodki, ki so bili vnaprej znani. Ob
zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja po ocenjevalni konferenci smo učnovzgojne rezultate redno pošiljali svetovalnim službam dijaškega doma.
Obojestransko sodelovanje je najbolje potekalo z Dijaškim domom Poljane. Prav
tako so dijaški domovi obveščali šolo o vseh pomembnih dogajanjih. Za povezavo z
dijaškimi domovi je s strani šole odgovorna svetovalna služba.
Dijaki so bili vključeni v naslednje dijaške domove:
• Dijaški dom Poljane
• Dijaški dom Ivana Cankarja
• Dijaški dom Tabor

9. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI
IN POSAMEZNIKI
Tudi v šolskem letu 2020/21 smo se pri izvajanju naše dejavnosti povezovali z
različnimi ustanovami ali posamezniki, ki so nam nudili materialno ali strokovno
pomoč.
• Sodelovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Ljubljana (OZRK LJ)
• Sodelovanje z MOL – pisanje člankov v glasilo MOL in sodelovanje na TV
Ljubljana
• Sodelovanje z Mestno četrtjo Ljubljana-Center
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje z Zavodom za šolstvo – projekti
Sodelovanje s CPI – projekti, komisije
Sodelovanje z RIC-em – članstvo v državnih komisijah
Sodelovanje s fakultetami (mentorstvo študentom)
Sodelovanje z MIZŠ,
sodelovanje z osnovnimi šolami,
sodelovanje s srednjimi šolami,
sodelovanje s Centrom za otroke, mladostnike in starše (svetovalna služba),
sodelovanje s centri za socialno delo,
sodelovanje s stanovanjskimi skupinami,
sodelovanje z bolnišnično šolo,
sodelovanje s Centrom za pomoč mladim.

9.1. Projekt Kakovost za prihodnost
Člani komisije za kakovost, ki je bila imenovana 1. 10. 2020, so: Lucija Mejač Petek
(predsednica, predstavnica zaposlenih), Ida Filipič (predstavnica zaposlenih), Maja
Klančič (predstavnica zaposlenih), Aldijana Beganović (predstavnica staršev),
Ljubica Radić (predstavnica staršev), Maja Medvešček Smrekar (predstavnica
delodajalcev), Vesna Bukovec (predstavnica delodajalcev), Luka Erić (predstavnik
dijakov).
Komisija na podlagi Poročila komisije za kakovost za šolsko leto 2018/2019,
Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 in Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 predstavlja uspešna področja delovanja
Srednje zdravstvene šole Ljubljana in predlaga nekaj smernic za izboljšanje
kakovosti.
Področja uspešnosti, ki izstopajo:
Dejavnosti za pozitivno promocijo poklica in šole.
Delo z nadarjenimi dijaki.
Delo z dijaki s posebnimi potrebami.
Uspešno mednarodno povezovanje in sodelovanje.
Zadovoljstvo odjemalcev.
Prepoznano nenehno izboljševanje.
Prizadevanje za razvoj pozitivne šolske klime.
Dobra politika vodenja zavoda:
o Poslanstvo, vizija in vrednote šole so dobro izdelane, zapisane v
Letnem delovnem načrtu in so v septembru vsako šolsko leto
predstavljene delavcem šole, dijakom in staršem.
• Učenje in poučevanje:
o Na šoli so dobri materialni pogoji.
o Šola ima sodobno opremljeno knjižnico, ki zagotavlja dober
knjižnični fond.
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
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o Šola dijakom nudi učbenike v učbeniškem skladu.
o Računalniška učilnica je dijakom dostopna tudi izven pouka.
o Dijaki imajo prostor za učenje, knjižnico, telovadnico in prostor za
aktivnosti.
o Sodobna šolska jedilnica s ponudbo toplih in hladnih obrokov v
sodelovanju z DD Poljane.
o Na šoli se spodbuja sodelovanje med dijaki, sodelavci in ostalimi
partnerji.
o Učitelji se izobražujejo za uporabo sodobnih metod poučevanja.
o Poteka medpredmetno povezovanje, timsko delo in hospitacije.
o Podeljevanje pohval in priznanj izstopajočim dijakom.
o Dijaki lahko pridobijo status športnika in kulturnika.
o Dijaki športniki so razporejeni v t.i. športni razred.
• Doseganje ciljev izobraževanja:
o Cilj šole je 90 % učni uspeh in 95 % uspeh na poklicni maturi in
zaključnem izpitu. Čeprav so v šolskem letu 2019/20 zaradi
pandemije dijaki od sredine marca dalje imeli pouk na daljavo, smo
oboje presegli:
Učni
uspeh na
koncu
šolskega
leta
93,5 %

PM –
spomladanski
rok

PM –
jesenski
rok

ZI –
spomladanski
rok

ZI –
jesenski
rok

Št. zlatih
maturantov

95,5 %

69,2 %

94,7 %

100 %

10

• Svetovanje in podpora dijakom:
o Svetovalna služba skrbi za poklicno usmerjanje, informiranje in
svetovanje.
o Dijakom s posebnimi potrebami in dijakom migrantom je
zagotovljena uspešna prilagoditev šolanja.
o Učitelji imajo enkrat tedensko individualne govorilne ure tako za
starše kot tudi za dijake.
o Na šoli se spodbuja medvrstniško pomoč.
o Izdelani so ukrepi za pomoč dijakom (pedagoška pogodba,
individualni program ...).
o Svet. služba skrbi za usmerjanje dijakov, ki zapustijo šolo.
o Na šoli deluje šolska mediatorka.
• Strokovni razvoj učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev:
o Vsak zaposleni ima možnost udeležbe na strokovnih izpopolnjevanjih.
o Organizira se več strokovnih izobraževanj na šoli za celoten kolektiv.
o Izvajanje hospitacij.
o Delovanje strokovnih aktivov je enotno.
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o Novi učitelji ob nastopu dela dobijo mentorja.
o Tako na koncu šolskega leta 2019/20 kot v šolskem letu 2020/21 je
šola organizirala veliko izobraževanj za učitelje, da smo se pripravili
na šolanje na daljavo. Vzpostavili smo enotne kanale za
komuniciranje z dijaki, urnik za pouk na daljavo, spletne učilnice, vsi
učitelji so se udeležili več seminarjev o šolanju in ocenjevanju na
daljavo. Šolanje v drugem valu epidemije od oktobra 2020 dalje zato
poteka zelo dobro.
• Praktično izobraževanje:
o V vseh letnikih in v obeh programih je praktični pouk do marca 2020
realiziran po programu, dijaki, ki so imeli praktični pouk ali PUD
načrtovan od marca do junija 2020, pa PUD-a zaradi pandemije in
zaprtja tako šol kot zdravstvenih in socialnih ustanov niso imeli,
praktični pouk pa se je izvajal na daljavo. V šolskem letu 2020/21 se
praktični pouk še vedno izvaja na daljavo, PUD pa dijaki kljub
pandemiji opravljajo.
o Šola dijakom poišče delovna mesta za izvajanje PUD-a.
• Obšolske dejavnosti:
o Na začetku šolskega leta smo načrtovali veliko obšolskih dejavnosti,
in sicer:
▪ domače in mednarodne projekte,
▪ tabore in strokovne ekskurzije,
▪ krožke,
▪ tekmovanja,
▪ delavnice,
▪ šolsko glasilo,
▪ različne kulturne in športne dejavnosti,
▪ mentorstvo študentom itd.
Zaradi zaprtja šol v oktobru 2021 mnogih dejavnosti ne bomo mogli realizirati.
Iščemo različne načine za izvedbo obšolskih dejavnosti in se sproti prilagajamo
epidemiološkim razmeram v državi.
II. Kazalniki kakovosti za šolsko leto 2020/2021
• Šola naj sodeluje pri spletnem anketiranju EPoS 2021. Predlagamo, da je
anketiranje prostovoljno.
• Pozdravljamo namero šole, da bo med izbirne module v 3. letniku v
naslednjem šolskem letu uvedla nov modul Zdrava prehrana in dietetika,
predlagamo pa, da se zaradi velikega zanimanja dijakov uvede tudi modul
Zobozdravstvo.
• Šola naj razmisli o možnosti, da bi za dijake programa BN uvedli dualni
sistem. Mnogi od teh dijakov prihajajo iz socialno šibkejših družin in težko
opravljajo večmesečno brezplačno delo na PUD-u. Opažamo celo, da se
nekateri pred PUD-om izpišejo iz šole in zaposlijo. Menimo, da bi v tej
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situaciji, ko se zdravstvene in socialne ustanove soočajo z velikim
pomanjkanjem kadra, mnoge dijakom ponudile možnost pogodbe, tudi šola bi
bila bolj konkurenčna, ker dualnega sistema v programu BN nima nobena
druga šola v državi. Delodajalci bi imeli možnost, da sami vzgojijo svojega
delavca, dijaki pa bi bili v delovnem razmerju in plačani za svoje delo.

10.

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Na podlagi poročil vodij strokovnih aktivov sem ugotovila, da so bili v strokovno
izpopolnjevanje vključeni prav vsi pedagoški delavci in ostali zaposleni.
Učitelji so se strokovno izpopolnjevali:
• na seminarjih, ki so jih razpisali Zavod RS za šolstvo in šport, Center RS za
poklicno izobraževanje, Filozofska fakulteta, Fakulteta za šport in drugi,
• v okviru šolskih strokovnih aktivov,
• na seminarjih, organiziranih v okviru šole,
• na tematskih konferencah,
• v neposrednem delovnem procesu,
• na številnih spletnih seminarjih in virtualnih konferencah.
V šolskem letu 2020/2021 smo za učitelje na šoli organizirali naslednja predavanja:
Maja Klančič – Vsak dijak šteje
Primeri medpredmetnih povezovanj (zaposleni na šoli)
Dr. Danijela Makovec Radovan: Hibridni model poučevanja
Dr. Marko Radovan: Aplikacija Exam.net
Dr. Ninna Kozorog:
ČAS EPIDEMIJE KOT POSEBEN
MLADOSTNIKE – BODOČE ZDRAVSTVENE DELAVCE
Dr. Anica Mikuš Kos: Mladi v epidemiji
Dr. Tatjana Lejko Zupanc: Kaj moramo vedeti o cepljenju?
Dr. Jurij Šink: Pogled inšpekorata na pedagoško delo
Mag. Vlasta Poličnik: Sodelovalni pristopi – temelj učinkovitega dela

IZZIV

ZA

Pedagoški in drugi delavci so dolžni sami poskrbeti za pravočasno prijavo na
seminar, ki v glavnem poteka preko programa KATIS. Udeleženci seminarja so
dolžni napisati kratko poročilo in ga oddati vodstvu ter o seminarju poročati na
strokovnem aktivu. Prav tako morajo udeleženci seminarjev pravočasno opozoriti
vodstvo šole na odsotnost z delovnega mesta, ker moramo zagotoviti nemoten potek
pouka. Fotokopije vseh potrdil, ki jih dobijo na izobraževanju, se hranijo v
personalni mapi zaposlenega – zato jih zaposleni odda v tajništvu.
Učitelji pa so se tudi individualno udeležili številnih izobraževanj, kar je razvidno iz
PRILOGE.
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11.

SVET ŠOLE

V šolskem letu 2021/22 so bile redne in korespondenčne seje Sveta šole:
1. redna seja je bila 1. 10. 2020
• Predstavitev vodstva in sestave Sveta šole.
• Pregled in potrditev zapisnika 6. redne in 7. korespondenčne seje Sveta
šole v šolskem letu 2019/20.
• Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta in samoevalvacijsko
poročilo za šolsko leto 2019/2020.
• Predstavitev osnutka Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021.
• Nadstandardne storitve za dijake.
• Predlog vpisa v šolsko leto 2021/2022.
• Razno
2. redna seja, 1. korespondenčna seja je bila 8. 10. 2020
• Glasovanje o potrditvi spremembe Finančnega načrta 2020 zaradi
spremenjenih izhodišč za pripravo Finančnega načrta 2020 na podlagi
navodil MIZŠ-ja
3. redna seja, 2. korespondenčna seja je bila 18. 12. 2020
• Glasovanje o potrditvi treh programov v okviru Projekta MUNERA 3:
o PALIATIVNE VEŠČINE V NEGI IN OSKRBI (E-OBLIKA)
o STROKOVNA SLOVENŠČINA KOT TUJI/DRUGI JEZIK V
ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (KONTAKTNA IZVEDBA)
o STROKOVNA SLOVENŠČINA KOT TUJI/DRUGI JEZIK V
ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (E-OBLIKA)
4. redna seja je bila 27. 1. 2021 in je potekala na daljavo preko aplikacije
ZOOM
• Pregled in potrditev zapisnika 1. redne ter 2. in 3. korespondenčne seje
Sveta šole
• Predstavitev Finančnega načrta za leto 2021 in potrditev
• Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole
5. redna seja, 3. korespondenčna seja je bila 10. 2. 2021
• Glasovanje o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta:
Energetska prenova stavbe Srednje zdravstvene šole Ljubljana
• Glasovanje o potrditvi Investicijskega programa: Energetske prenove
stavbe Srednje zdravstvene šole Ljubljana
6. redna seja je bila 18. 2. 2021
• Pregled in potrditev zapisnika 4. redne in 5. korespondenčne seje Sveta
šole na daljavo
• Kratka predstavitev DIIP za Energetsko sanacijo šole (g. Primož Praper)
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•
•
•
•
•
•
•

Poročilo o Popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
Predstavitev Poslovnega in finančnega poročila za leto 2020 in potrditev
Poročilo o informativnem dnevu
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice šole za ocenjevalno obdobje
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Predstavitev Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega
dela za ravnateljico in potrditev
Predstavitev novega Poslovnika Sveta šole in potrditev
Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole

7. redna seja, 4. korespondenčna seja je bila 8. 4. 2021
• Glasovanje o dodatnem oddelku za vpis novincev v srednje šole za šolsko
leto 2021/2022 v program zdravstvena nega
8. redna seja, 5. korespondenčna seja je bila 3.5.2021
• Glasovanje o omejitvi vpisa v 1. letnik v program bolničar negovalec za
šolsko leto 2021/2022, ker se je na 26 razpisanih mest po prenosu prijav
prijavilo 36 učencev.
9. redna seja je bila 23. 6. 2021
• Pregled in potrditev zapisnikov 6., 7. in 8. seje Sveta šole
• Predlogi in pobude
• Razno; slovo od petih članov Sveta šole, ki odhajajo iz sveta pred iztekom
mandata (zaključek šolanja, upokojitev)

Poročilo je bilo obravnavano na seji Sveta zavoda dne 23. 9. 2021.
Vesna Šušnica Ilc
predsednica Sveta zavoda

Silva Kastelic
Ravnateljica

______________________

______________________
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PRILOGA 1 KRONOLOŠKI PREGLED DOGODKOV
SEPTEMBER 2020
DATUM
1. − torek
2. – sreda
7. − ponedeljek
8. − torek
14. − ponedeljek
23. − sreda
28. – ponedeljek
29. − torek

30. − sreda
1. 10. − četrtek

DEJAVNOST
Začetek pouka
1. urnik od 2. 9. 2020 do 20. 11. 2020, PRA: 3. K, 4. A, 4. C
PUD: 4. F, 4. G od 7. 9. 2020 do 2. 10. 2020
Začetek projekta Spirit (P. V. Raspotnik)
Roditeljski sestanki po razporedu od 14. 9. do 24. 9. 2020 (P.
Bevec)
1. PEDAGOŠKA KONFERENCA
1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike na Debelem
rtiču
1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike na Debelem
rtiču
1. seja SVETA STARŠEV
1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike na Debelem
rtiču
1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike na Debelem
rtiču
1. seja SVETA ŠOLE

OKTOBER 2020
DATUM
1. − četrtek
2. – petek
5. − ponedeljek
7. − sreda
8. – četrtek
13. – torek
16. – petek
21. – sreda
22. – četrtek
28. – ponedeljek

DEJAVNOST
Športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike
Športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike
PUD: 4. E, 4. B od 5. 10. 2020 do 6. 11. 2020
Literarno srečanje z Bronjo Žakejl ob 13. uri (L. Butina, N.
Spindler, K. Vidmar)
Študijska skupina ZN v organizaciji CPI ob 14. uri (A. Soršak,
N. Kralj, S. Egart)
Predavanje o odgovornosti (dr. Nina Ana Jager) za 1. a, 1. b, 1.
d in 1. e (glej razpored)
Šolsko tekmovanje iz sladkorne bolezni (M. Dolinar, L. Gorjan)
2. pedagoška konferenca ob 14. uri
Sestanek z dijaki in starši DSP ob 17. uri
Naravoslovna ekskurzija v okolico Grosuplja (I. Tarman Šmit)
Začetek jesenskih počitnic
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JANUAR 2021
DATUM
4. – ponedeljek
7. − četrtek
13. – sreda
18. − ponedeljek
19. – torek
20. – sreda

21. – četrtek
22. – petek
23. – sobota
25. – ponedeljek
27. – četrtek

DEJAVNOST
PUD: 4.a, 4. c
Delovno srečanje za pripravo predmetnika PTI
Pedagoška konferenca ob 14. uri
Sestanek Skupnosti srednjih zdravstvenih šol
Roditeljski sestanki po razporedu razrednikov
Roditeljski sestanki po razporedu razrednikov
Delavnica o sanjah ob 16.30 za zaposlene
Roditeljski sestanki po razporedu razrednikov
Delovno srečanje skupine za promocijo zdravja na delovnem
mestu
Roditeljski sestanki po razporedu razrednikov
Roditeljski sestanki po razporedu razrednikov
INFORMATIVA
INFORMATIVA
Svet zavoda ob 17. uri
Delavnica o uporabi aplikacij za ocenjevanje ob 14. uri (dr.
Marko Radovan)

FEBRUAR 2021
DATUM
1. – ponedeljek
4. − četrtek
5. – petek
10. − sreda
12. – petek
15. – ponedeljek
18. – četrtek
22. – ponedeljek

DEJAVNOST
Začetek poklicne mature
Predavanje za starše, dijake in zaposlene - dr. Anica Mikuš
KOS: Mladi v epidemiji
Proslava ob kulturnem prazniku
Pedagoška konferenca ob 14. uri
Svet staršev ob 17. uri
INFORMATIVNI DAN
Športni dan za 1., 2. in 3. letnike in izobraževanje za zaposlene
Stand up komedija ob 17. uri v izvedbi Matica Kokošarja,
učitelja geografije
Svet šole ob 17. uri
ZIMSKE POČITNICE

MAREC 2021
DATUM
1. – ponedeljek
4. − četrtek

DEJAVNOST
PUD: 3. B, 3. C, 4. D
Dr. Tatjana Lejko Zupanc: Kaj moramo vedeti o cepljenju proti
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DATUM
30. – torek
31. − sreda

DEJAVNOST
covid-19? (on-line predavanje)
Delavnica: Žalovanje otrok in mladostnikov in kako ravnati ob
izgubi, Slovensko društvo Hospic
Predmaturitetni preizkus

MAJ 201
DATUM
6. – četrtek
11. − torek
12. – sreda

13. − četrtek

14. − petek
20. – četrtek
21. – petek
24. – ponedeljek
29. – sobota

DEJAVNOST
Delavnica: Žalovanje otrok in mladostnikov in kako ravnati ob
izgubi, Slovensko društvo Hospic
Športni dan po razporedu
Športni dan po razporedu
Premiera muzikala o Angeli Boškin ob 14.00 v šolski
telovadnici
Športni dan po razporedu
Predavanje za starše: K. Gradišar Seifert, Maja Klančič: Jaz,
starš mladostnika
Delavnice DOV na OŠ Ledina
Zaključna konferenca za zaključne letnike ob 7.30
Delitev spričeval za zaključne letnike
PUD: 3. D, 3. E, 3. F in začetek priprav na poklicno maturo in
zaključni izpit
Začetek poklicne mature – spomladanski izpitni rok

AVGUST 2021
DATUM
16. – ponedeljek
19. – četrtek
20. – petek
23. − ponedeljek
24. − torek
25. – sreda
26. – četrtek
30. − ponedeljek

DEJAVNOST
Začetek jesenskega roka izpitov
Izobraževanje za vse zaposlene – priprava na novo šolsko leto
Izobraževanje za vse zaposlene − priprava na novo šolsko leto
Sprejem na SIM centru (vodstvo šole)
Sestanek s svetovalno službo
Delovno srečanje ravnateljice na Brdu
Začetek jesenskega izpitnega roka PM in ZI
IT-izobraževanje in delavnice na temo Obrnjeno učenje in
sodobni pristopi
Sestanek z razredniki
Zaključna in uvodna konferenca za vse zaposlene
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PRILOGA 2 POROČILO O DOGODKIH (poškodbe)
Poročilo ZAPISNIKOV O DOGODKU
Šolsko leto: 2020/21
Poročilo napisala: Aleksandra Soršak, dne 1. 7. 2020
Zapisniki za posameznega dijaka se hranijo v arhivu pri Aleksandri Soršak
1. Skupno število zapisnikov o dogodku je bilo 5.

Število dogodkov po letnikih
4,5
4
3,5

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1.letnik

2.letnik

3.letnik

2. Vrste dogodkov:
2X NEZGODA
3X POSLABŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
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Vrsta dogodka
3,5

3
2,5
2
1,5
1
0,5

0
Nezgoda

poslab.zdr.stanja

Vrste dogodka-bolj natančno:
• Poškodba pri športni vzgoji
• Panični napad
• Slabost po vdihovanju parfuma
3. Kraj dogodka:
TELOVADNICA
UČILNICA

Kraj dogodka
3,5

3
2,5
2
1,5
1
0,5

0
telovadnica

učilnica
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4. Obveščenost staršev:
2X DA, 3X NE
5. Obveščenost zunanjih služb:
5xNE
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EVAKUACIJSKI NAČRT

EVAKUACIJA ŠOLE
Ker moramo biti tako zaposleni na šoli kot dijaki pripravljeni na izredne razmere, v
katerih bi bilo potrebno šolsko zgradbo zapustiti, prosim natančno preberite navodila,
po katerih ravnamo, če bi do tega res prišlo.
1. Sprožilci alarma so v vsakem nadstropju, na levi in desni strani nadstropja.

2. Gasilski aparati so v vsakem nadstropju, na levi, desni strani in na sredini
vsakega nadstropja.
3. Ključi za odpiranje požarnih vrat pri požarnem stopnišču se nahajajo v
njihovi neposredni bližini - na steni v vitrini.

V primeru požara razbij steklo in vzemi ključ.
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4. Ob sprožitvi alarma odklenemo vsa vrata za izstop iz zgradbe na zahodno
požarno (pomožno) stopnišče in mrežna vrata pri sestopu z zahodnega
požarnega stopnišča na športno tribuno. Odklenemo tudi vsa vrata za izstop iz
zgradbe na vzhodno požarno stopnišče in mrežna vrata pri sestopu z
vzhodnega pomožnega stopnišča na šolsko parkirišče.
-

V 3. NADSTROPJU − ZAHOD odklene vrata na požarno stopnišče
učitelj iz učilnice 331 (oziroma prvi učitelj iz prve zasedene učilnice
najbližje pomožnemu stopnišču) - dijaki mu sledijo.

KLJUČ

-

V 3. NADSTROPJU – VZHOD odklene vrata na požarno stopnišče
učitelj iz učilnice 308 (oziroma prvi učitelj iz prve zasedene učilnice
najbližje pomožnemu stopnišču) - dijaki mu sledijo. Ključ ja nasproti
vrat učilnice 308.

-

V 2. NADSTROPJU – ZAHOD odklene vrata na požarno stopnišče
učitelj iz učilnice 224 (oziroma prvi učitelj iz prve zasedene učilnice
najbližje pomožnemu stopnišču) - dijaki mu sledijo.
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KLJUČ

-

V 2. NADSTROPJU – VZHOD odklene vrata na požarno stopnišče
učitelj iz učilnice 206 (oziroma prvi učitelj iz prve zasedene učilnice
najbližje pomožnemu stopnišču) - dijaki mu sledijo. Ključ je nasproti
vrat učilnice 206.

-

V 1. NADSTROPJU – VZHOD odklene vrata na požarno stopnišče
učitelj iz učilnice 108 (oziroma prvi učitelj iz prve zasedene učilnice
najbližje pomožnemu stopnišču) - dijaki mu sledijo. Ključ je nasproti
vrat učilnice 108.

5. V času evakuacije se bodo požarna vrata avtomatsko zaprla, zato učitelji in
dijaki, ki ste v učilnicah in kabinetih/pisarnah, zapustite zgradbo po najbližjih
dostopnih evakuacijskih poteh, in sicer tako, da najprej zapustite tiste
učilnice, ki so najbliže izhodom na požarno stopnišče. Najprej greste iz teh
razredov na pomožno stopnišče učitelji in nato dijaki.
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Požarna vrata

6. Dijaki in učitelji, ki ste ob sprožitvi alarma v knjižnici, v zbornici, po šoli in v
učilnici 318, zapustite zgradbo po osrednjem stopnišču, skozi glavni izhod iz
šole pri telovadnici, ki se avtomatsko odpre.
7. Dijaki, ki ste v telovadnici, in dijaki, ki ste v avli šole, zapustite zgradbo
skozi glavni izhod iz šole pri telovadnici in izhod pri recepciji (pri dežurnih
dijakih)
8. Dijaki, ki ste v jedilnici, zapustite zgradbo skozi službeni izhod iz jedilnice.
Ključ se sicer nahaja levo na steni, vendar se vrata odprejo od znotraj brez
ključa.

9. Učitelji, ki ste v ostalih učilnicah, kabinetih/pisarnah (prostori, ki niso
najbližje požarnim stopnicam, npr.: U 335, U 325 …) najprej preverite, ali je
izstop iz učilnic in izhod na požarno stopnišče prost. Šele, ko se prepričate, da
je tako, dovolite dijakom, da zapustijo učilnico in jim sledite.
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10. Hišnik/vzdrževalec bo pogledal, če je kdo ostal ujet v dvigalu in ga odklenil s
posebnim ključkom. V kolikor bo dvigalo ostalo nekje na sredini in ne pri
izstopu, rešuje
osebe iz dvigala pristojna služba.

11. Zbirno mesto po zapustitvi zgradbe je severni del športnega igrišča, pri
zgornjem golu, kjer je tudi znak za zbirno mesto. Pri tem pazimo, da ne
zapiramo intervencijskih poti. Tam se dijaki zberete ob učiteljih, s katerimi
ste skupaj pri pouku. Učitelji na zbirnem mestu preverite prisotnost dijakov.

Zgradbo zapuščamo mirno in previdno, da pri tem ne pride do poškodb in
počakamo na nadaljnja navodila!
Navodila pripravila,
Aleksandra Soršak
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