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SPOŠTOVANE DIJAKINJE IN DIJAKI,
CENJENI STARŠI
Živimo v razmerah, ki so zelo nepredvidljive. Pojav novega virusa SARS-CoV-2 in
širjenje bolezni covid-19 po svetu in pri nas nas je soočilo s popolnoma novimi razmerami
in je zahtevalo številne prilagoditve življenja v družbi ter izvajanje drastičnih ukrepov za
omejevanje širjenja bolezni. Virus COVID-19 je zelo zaznamoval in oblikoval naše delo.
V tej publikaciji vam predstavljamo, kako bo šola delovala v času različnih epidemioloških
razmer. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Zavodom za
šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo 4 modele, ki so temelj
organizacije in izvajanja pouka v prihodnje. Modeli so naravnani tako, da lahko šola ob
upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji meri izvaja pouk v šoli. Predvidena je
kombinacija pouka na daljavo in v šoli in le v skrajnem primeru izvajanje pouka samo na
daljavo.
Ob aktiviranju posameznega modela se higienska in splošna priporočila, ki se nanašajo
na izvajanje ukrepov zaradi preprečevanja okužbe in zaradi nepredvidljivega stanja, lahko
spremenijo oziroma dopolnijo.
V šolah se priporoča dosledno izvajanje ukrepov, s čimer varujemo zdravje zaposlenih in zdravje dijakov. Posredno varujemo tudi
zdravje njihovih bližnjih.
Pouk pričnemo izvajati po modelu B, ki omogoča kakovostno izvajanje vseh vzgojno-izobraževalnih dejavnosti šole. V tem modelu
delo na daljavo ni predvideno.
Temeljno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi dijaki in zaposleni. Pomembno je, da so vsi seznanjeni s simptomi in znaki bolezni
Covid-19 in ob pojavu simptomov in znakov pravilno ukrepajo.
Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov
s kapljicami, medtem ko sta higiena rok in zlasti izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega
stika z mikroorganizmi.
Priporočila se bodo spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji o širjenju okužbe SARS-CoV-19 in o bolezni
Covid-19.
V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni, preostali le z utemeljenim razlogom, po predhodni najavi, z obrazno masko (obvezno
je evidentiranje obiskovalca). Starše oziroma zakonite zastopnike prosimo, da na e-naslov info@szsce.si, javite, če je vaš otrok zbolel.
Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali preko računalniške video povezave.
Kljub vsem novim pravilom življenja in dela v šoli si bomo še vedno prizadevali, da sledimo svoji viziji in poslanstvu, ki pravita:
ustvarjamo kakovostni kader, ki je s svojim znanjem konkurenčen na trgu dela in pripravljen za nadaljnje izobraževanje. Gojimo strpen,
human, veder in odgovoren odnos do sočloveka. Vzgajamo in izobražujemo v urejenem okolju, prepoznavni smo v širšem prostoru in
sledimo potrebam sodobne družbe.
Kot doslej bomo tudi letos prilagajali šolsko delo dijakom s statusom športnika, dijakom s posebnimi potrebami in vsem ostalim, ki
so po zakonu do tega opravičeni. Individualiziran pristop do dijaka z natančno izdelanim osebnim načrtom izobraževanja vam daje
možnost, da organizirate in prilagodite delo svojim sposobnostim in ciljem, da uspešno in pravočasno opravite svoje obveznosti.
Drage dijakinje in dijaki, znanje lahko posredujemo le tistemu, ki ga je pripravljen sprejeti in se je za svoj napredek pripravljen tudi
potruditi, zato vas iskreno vabim k sodelovanju pri uresničevanju naše vizije in poslanstva. Na tem mestu najdete vse najpomembnejše
podatke in vsebine, ki zaznamujejo in usmerjajo delo in življenje na šoli v tekočem šolskem letu, ki bo zagotovo drugačno, saj
organizacijo dela na šoli zaznamuje nov virus. Predstavljeni so: organizacija pouka, predmetniki, šolski koledar, navedeni so učitelji in
drugi strokovni delavci, datumi praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in šolska pravila. Na šoli si prizadevamo za dobro sodelovanje
z vami, dijaki in starši. Prizadevamo si, da povezujemo splošno-izobraževalne predmete, strokovne module in vrednote. Združujemo
različne nivoje zahtevnosti izobraževanja v vsej njegovi raznolikosti in pestrosti. Trudimo se, da z drugačnim načinom poučevanja
dijakom približamo inovativne in aktivnejše oblike dela, mednarodno povezovanje ter učne situacije. Na šoli izvajamo številne obšolske
dejavnosti, projekte ter mednarodno sodelovanje, ki dajejo šoli prepoznavnost v širšem okolju.
Lahko rečemo, da ima šola dušo in srce, dijaki vanjo radi prihajajo, pridobivajo nova znanja in razvijajo svoje potenciale. Dijakom
želimo dati dobro popotnico za življenje. Pridobljeno znanje o vrednotah želimo ponesti v svoj vsakdan, v naše delo in ga tudi podeliti
z drugimi. Zavedamo se, da so vrednote izjemnega pomena pri oblikovanju mladih in jim bodo bogata popotnica na nadaljnji poti
izobraževanja ali dela. Jutrišnji dan lahko spreminjamo samo ljudje z oblikovanimi temeljnimi vrednotami in ljudje z občutkom za
sočloveka.
V teh, za nas, novih šolskih razmerah, si bomo prizadevali, da bomo lahko čim več zgoraj omenjenih aktivnosti šole v tem šolskem letu
tudi izpeljali.
Vsem dijakinjam in dijakom želim, da bi se v naši družbi prijetno počutili, pokazali svoje znanje in razvili oziroma nadgradili vse svoje
talente. Usmerite jih v pridobivanje novih znanj, (pre)potrebnih za njihov osebni razvoj. Vsem želim prijazno in uspešno šolsko leto.
Katja Pogelšek Žilavec, ravnateljica
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ORGANIZACIJA ŠOLSKEGA LETA 2020/21
Šolsko leto 2020/21 bomo prilagajali epidemiološkim razmeram. Pripravljeni so štirje modeli, ki so temelj za organizacijo in izvajanje
pouka v prihodnje. Predvidoma bomo šolsko leto pričeli z modelom B, torej se boste vsi dijaki izobraževali na šoli. Pri tem pa bodo
seveda veljale omejitve, ki so določene s priporočili in se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih
ukrepov. V primeru poslabšanja epidemiološke slike bo pouk potekal po modelu C (polovica dijakov se izobražuje v šoli, druga polovica
na daljavo) ali D (vsi dijaki se izobražujejo na daljavo) – aktiviranje posameznega modela se določi na nacionalnem nivoju.
POUK LAHKO OBISKUJEJO LE ZDRAVI DIJAKI; brez znakov akutne okužbe dihal in brez karantenske odločbe.
Podpisano izjavo http://www.szsce.si/aktualno/objave/objava/vsebina/2020/2323/ je potrebno oddati razredniku prvi dan pouka.
Pouk bo potekal v dopoldanskem in popoldanskem času. Teoretični pouk se prične ob 7. uri, zaključi pa se najkasneje ob 18.15.
Na šoli imamo ustrezne strokovne kabinete in specializirane učilnice, v katerih potekajo vaje in praktični pouk iz zdravstvene nege,
pomoči in oskrbe ter kozmetike. V programu zdravstvena nega bomo izvajali praktični pouk tudi na oddelkih bolnišnice, v programu
bolničar-negovalec pa v domovih starejših – ko bo to dopuščala epidemiološka slika. Praktični pouk v bolnišnici se prične ob 6.15, v
domovih starejših pa ob 7. uri.
V šolo vstopate posamično skozi glavni vhod in v maskah, pri tem ohranjate 1.5 do 2 m medosebne razdalje. Ob vstopu si razkužite/
umijete roke.
Na šoli hodite po označenih koridorjih in prav tako držite razdaljo 1.5 do 2m med posamezniki. Hoja po šoli - smer gibanja, je označena.
Prav tako so označeni izhodi iz šole. Talne označbe vas opozarjajo na ohranjanje primerne razdalje. Medosebno razdaljo (najmanj 1,5
do 2 metra) je potrebno vzdrževati tudi v učilnicah in povsod na šoli.
Dijaki boste v šoli nosili maske. Odložite jo lahko, ko sedite pri pouku.
Pri tem upoštevajte pravila načina nošenja in snemanja mask. Uporabljajte svoje šolske potrebščine in si jih med sabo ne delite. V
učilnicah se bo veliko zračilo, zato imejte s sabo dodatna oblačila.
Podajalniki razkužil/razkužila so nameščeni na številnih dostopnih mestih šole, tudi na več mestih v avli oz. na hodnikih in prosimo,
da jih dosledno uporabljate. Na več vidnih mestih so izobešene infografike s splošnimi higienskimi ukrepi – prosimo, da jih upoštevate.
Zadrževanje v večjih skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole in v objektu šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko igrišče,
šolsko parkirišče, hodniki, garderobe … ) je prepovedano.
Odsotnosti dijaka je potrebno sporočiti na info@szsce.si in razredniku.
Roditeljski sestanki bodo praviloma potekali na daljavo - preko video povezave. Govorilne ure ima vsak učitelj enkrat tedensko (telefon,
e-pošta). Skupne govorilne ure bodo praviloma vsak prvi četrtek v mesecu. Točni datumi bodo objavljeni na spletni strani šole (šolski
koledar) - http://www.szsce.si/.
V prostorih šole deluje tudi šolska knjižnica. Namenjena je vsem dijakom, članarine ni, gradivo si lahko izposodite brezplačno, potrebno
pa je spoštovati knjižnični red (pravočasno vračanje). Knjižni fond je bogat in raznolik, vendar svetujemo, da se včlanite tudi v druge
javne knjižnice. Imamo tudi Učbeniški sklad, kjer si lahko dijaki izposodijo učbenike v vseh programih in v vseh letnikih. Učbeniki se
izposojajo za eno šolsko leto, pogoj za izposojo je plačana izposojevalnina.
Šolski sklad je namenjen predvsem pridobivanju sredstev za nakup nadstandardne učne tehnologije oziroma njenemu sofinanciranju.
Poleg tega namenjamo sredstva tudi sofinanciranju Letopisa šole, nakupu leposlovnih knjig, sofinanciranju okroglih miz in drugih
projektov, mednarodnih izmenjav ipd. Sklad vodi poseben upravni odbor, ki sta ga imenovala Svet šole in Svet staršev. Sklad zbira
sredstva donatorjev, sponzorjev ter prispevke staršev in dijakov. Višino prispevkov staršev določi upravni odbor v soglasju s Svetom
staršev in Svetom šole. Prispevek za to šolsko leto znaša 17 EUR.
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI – POVEZAVA NA
PREDMETNIKE
ZDRAVSTVENA NEGA

http://www.szsce.si/izobrazevanje-mladine/programi/zdravstvena-nega-4/

KOZMETIČNI TEHNIK

http://www.szsce.si/izobrazevanje-mladine/programi/kozmeticni-tehnik-4/

BOLNIČAR-NEGOVALEC

http://www.szsce.si/izobrazevanje-mladine/programi/bolnicar-negovalec-3/

ZDRAVSTVENA NEGA PTI

http://www.szsce.si/izobrazevanje-mladine/programi/zdravstvena-nega-3-2/

ŠOLSKA PREHRANA

ŠOLSKO LETO 2020/21

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Odstotek subvencije za šolsko prehrano je razviden iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, in sicer ima lahko
dijak:
Odstotek subvencije
(v %)
0
40
70
100

Znesek subvencije
(v €)
0,00
0,97
1,69
2,42

Znesek doplačila
(v €)
2,42
1,45
0,73
0,00

ŠOLSKA PREHRANA V PRVEM TEDNU POUKA
V letošnjem šolskem letu 1. septembra ne bo šolske prehrane. Vsi dijaki bodo ta dan odjavljeni od malice. Dijaki, prijavljeni na šolsko
prehrano, pričnejo malicati 2. 9. 2020 po razporedu, ki bo predstavljen dijakom in objavljen na spletni strani, razpored se bo spreminjal.
V prvem tednu pouka bo na voljo samo hladna malica, kasneje bodo lahko dijaki izbirali med toplimi ali hladnimi meniji, ki bodo
tedensko objavljeni v jedilniku na spletni strani.
V dneh od 2. 9. do 4. 9. bodo vsi dijaki ob točno določeni uri (po razporedu) malico prevzeli v šolski kuhinji. Vsak se bo evidentiral s
svojim ključkom in hladno malico odnesel v svoj razred, kjer jo bo tudi pojedel. Razpored bo objavljen na spletu.
Topli meniji bodo na voljo v ponedeljek 7. 9. 2020.
Dijaki, ki nimajo poravnanih obveznosti za šolsko prehrano iz prejšnjega šolskega leta, niso upravičeni do malice, dokler stroškov ne
poravnajo (četudi so oddali prijavo).

PROTOKOL PREVZEMA MALICE

V jedilnici šole bo možno prevzeti malico samo takrat, ko bo razred razporejen po seznamu. Zadrževanja dijakov v jedilnici (čakanje na
pouk, prevoze, šolske dejavnosti in drugo) po navodilih NIJZ, ne bo. Dijaki bodo malico prevzeli v šolski kuhinji in jo pojedli v šolski
jedilnici. Pri tem bodo dijaki morali upoštevati vsa navodila in varnostne ukrepe, ki so predpisani. Dijaki bodo prišli v šolsko kuhinjo
v spremstvu učitelja, ki ima pouk v času, ki ga ima razred določenega za malico. Razpored bo objavljen na spletni strani šole (možne
so spremembe).
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Dijaki so dolžni upoštevati protokol:
•

neprestana higiena rok in kašlja,

•

vzdrževanje distance 1,5 metra, kolikor je le mogoče,

•

razkuževanje rok pred šolsko kuhinjo,

•

dijak mora malico prevzeti z elektronskim nosilcem, ki ga prisloni na elektronski čitalec v kuhinji,

•

uporaba pladnjev je obvezna,

•

dijaki enega razreda nujno sedijo skupaj v prostoru, ki bo označen za njihov razred (ni druženja med dijaki šole),

•

nošenje mask je nujno na poti do šolske kuhinje in naprej do jedilnice,

•

ko dijak že sedi na stolu, si lahko masko sname,

•

ko obrok poje, si masko ponovno nadane,

•

dijak odda pladenj na označen prostor in se skupaj z učiteljem in sošolci vrne nazaj v učilnico, kjer nadaljuje s poukom,

•

dežurna dijaka morata mize v prostoru, kjer je sedel razred, nujno razkužiti, ko prostor zapustijo vsi dijaki,

•

za malico bo na voljo 15 minut, nato se dijaki vrnejo nazaj v učilnico in nadaljujejo s poukom, čez odmor.

Dijaki, ki niso prijavljeni na prehrano in so jo bodo prinesli s seboj, bodo v odmoru, ki je namenjen za malico ostali v razredu in tam
malico tudi pojedli. Dijak si naj pred hranjenjem svojo klop obriše z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in
razkužilom, naredi si naj pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Po malici si je potrebno roke ponovno umiti ali razkužiti.
V prvem tednu, bo za dijake na voljo samo hladna malica, zato bodo malico vsi pojedli v šolski jedilnici. Ko pričnemo s toplimi meniji,
bodo dijaki, ki bodo vzeli hladno malico, lahko le to pojedli tudi v učilnici (tako bomo omogočili večjo varnostno razdaljo med dijaki).
Zavedamo se, da je novih ukrepov veliko, vendar se jih moramo držati vsi, saj smo tako ODGOVORNI do sebe in drugih. Vsi si želimo,
da ostanemo zdravi in da bo lahko učenje potekalo v šoli.

DIETNA PREHRANA
Šola organizira dietno prehrano v okviru možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši
dijakov na podlagi dogovora in pisnega soglasja in potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista.
Dijaki, ki potrebujejo dietno prehrano, naj se s potrdili oglasijo v svetovalni službi do 11. 9. 2020. Potrdilo je potrebno oddati vsako
šolsko leto na novo, drugače jih ne vodimo v evidenci dijakov, ki imajo dietno prehrano in jim nismo dolžni pripravljati dietnih obrokov.

ODJAVA OBROKA
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih,
kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi MENTOR!
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na naslednje načine:
•

elektronsko preko spletnega obrazca na spletni strani šole, najkasneje do 8. ure,

•

osebno po telefonu na številko 03/428 69 00 ali 03/428 69 05 med 7. in 8. uro.

Kot pravočasna odjava se upošteva odjava za isti dan do 8. ure ter za vse prihodnje dni.
V kolikor posamezni obrok ni odjavljen, mora upravičenec plačati polno ceno obroka, vključno s subvencijo.
Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti (do 8. ure istega dne) oziroma prevzeti obroka, ima
pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.
V mesecu septembru načrtujemo nov način odjav. Dijaki in njihovi starši, bodo lahko malico odjavili preko spletne strani portala Saop,
o tem bodo vsi dijaki obveščeni naknadno.

NAROČILO OBROKA V PRIMERU EKSKURZIJ, ŠPORTNIH DNI …
Izjemoma je potrebno v naprej prijaviti oziroma naročiti obrok, ko zaradi organizacije in priprave obrokov ni druge možnosti. V primeru
športnih dni, ekskurzij in ostalih dejavnosti, povezanih s šolskim programom, ko je potrebno pripraviti obrok v naprej, morajo dijaki letega naročiti. Naročijo ga s podpisom na seznamu, ki ga za posamezno dejavnost pripravi organizator šolske prehrane, razrednik pa ga
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posreduje dijakom. Če dijak s podpisom obroka ne naroči, mora na dan dejavnosti za malico poskrbeti sam. Organizator šolske prehrane
upošteva podpisane sezname, ki jih prejme od razrednikov vsaj dva dni pred izvedbo dejavnosti.
Naročenih obrokov na dan dejavnosti ni mogoče pravočasno odjaviti. V tem primeru dijaki oziroma njihovi starši poravnajo stroške
nepravočasne odjave.

EVIDENTIRANJE OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE
Evidenco upravičencev in koriščenje obrokov v jedilnici šole šola vodi elektronsko. Dijaki ob vključitvi v šolo prejmejo elektronski
nosilec, s katerim dnevno evidentirajo prevzem malice. Prevzem malice je praviloma mogoč le z delujočim elektronskim nosilcem.
Dijaki prvih letnikov prejmejo nove elektronske nosilce. Vsi ostali dijaki višjih letnikov morajo imeti svoje »ključke« od lanskega leta
in jih uporabljajo naprej.
Za dijake, ki koristijo malico na drugih lokacijah (v bolnišnici) v času praktičnega pouka, se evidenca vodi ročno.
Dijak je dolžan skrbeti za prejeti elektronski nosilec. Z dnem morebitnega izpisa oziroma na zadnji dan pouka elektronski nosilec vrne
šoli.
V primeru izgube ali okvare elektronskega nosilca je dijak dolžan takoj obvestiti šolo o izgubi ali okvari in zaprositi za izdajo novega.
Šola na zahtevo dijaka izda nov elektronski ključek proti plačilu 7 € (v primeru izgube).

PLAČILO MALICE
Ob uveljavitvi Zakona o šolski prehrani znaša cena malice 2,42 EUR.
Rok plačila za malico je do 15. v mesecu za pretekli mesec. Z izjemo zadnje položnice za zaključne letnike, ki bo izdana konec meseca
maja, rok plačila pa bo do 5. junija. Položnic z zneskom 0,00 € ne bomo pošiljali.
Pri neplačevanju položnic bo izvajalec ukrepal z odjavo malice, dokler se stroški ne poravnajo. V primeru zakasnelega plačila je za
ponovno prijavo malice potrebno prinesti potrdilo o plačilu.
Stroške šolske prehrane je možno plačevati tudi preko trajnika, zato bodo dijaki 1. letnikov prejeli soglasja o SEPA direktni obremenitvi.
Starši, ki se bodo odločili za plačevanje šolske prehrane preko trajnikov, morajo soglasje podpisati, dijaki podpisano soglasje vrnejo
razredniku do 11. 9. 2020. Vsi ostali dijaki lahko soglasje pridobijo v svetovalni službi.

POGODBA O PONUDBI ŠOLSKE PREHRANE
Dijaki, prijavljeni na šolsko prehrano, bodo prejeli dva izvoda pogodbe o ponudbi šolske prehrane. En izpolnjen izvod pogodbe vrnejo
razrednikom do 11. 9. 2020, drugi jim ostane.
Pripravila:
Alja Zorman,
organizatorica šolske prehrane
alja.zorman@szsce.si
03/428 69 44
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IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA (PRA) IN
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI
DELODAJALCU (PUD)
PRA in PUD v kliničnem okolju bosta organizirana v skladu s trenutno epidemiološko sliko in stanjem v zdravstvenih ustanovah in
drugih ustanovah, kjer dijaki izvajajo PUD.

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE
Dijaki morajo v času praktičnega izobraževanja izpolniti vse obveznosti glede na učne vsebine za posamezni program oz. letnik. Pri
PRA v šoli se ravnajo v skladu z navodili šole (NIJZ in MIZŠ). V kliničnem okolju in drugih ustanovah, kjer se izvaja PUD, upoštevajo
navodila zdravstvene ali druge ustanove ter vsa higienska in splošna navodila za preprečevanje širjenja okužb in okužbe s Covid-19.
Vsi dijaki smeri ZN, PTI in BN, ki odhajajo na PRA in PUD v zdravstvene ustanove, morajo imeti opravljena vsa obvezna cepljenja v
skladu s programom.

UREJENOST
Dijaki morajo skrbeti za osebno higieno, urejeno pričesko (speti dolgi lasje, urejena brada) in urejene nohte (kratko pristriženi,
nelakirani). Pri delu ni dovoljen nakit (prstani, zapestnice, verižice, viseči uhani, piercingi, tetovaže na vidnih mestih). Dovoljeno je
naravno oz. diskretno ličenje. Nositi morajo predpisano, urejeno delovno obleko in obutev ter enotno identifikacijsko priponko.

DELOVNI ZVEZEK
Delovni zvezek za PRA/PUD je obvezno gradivo, zato ga morajo dijaki redno prinašati in dosledno izpolnjevati skladno z navodili
učiteljev PRA/mentorjev PUD.

DISCIPLINA
Dijaki morajo redno in točno prihajati k PRA/PUD. Zamujanje ali odhajanje ni dovoljeno, razen po predhodnem dogovoru. Dijaki so
dolžni upoštevati Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi in Kodeks etike kozmetikov, še posebej pa spoštovati poklicno tajnost. V
ta namen dijaki podpišejo Izjavo o poklicni molčečnosti. Imeti morajo primeren odnos do pacientov/stanovalcev, svojcev, zaposlenih
in učiteljev. Spoštovati morajo hišni red ustanove in izkazati primerno vedenje. Uporaba mobilnih telefonov v času PRA/PUD-a ni
dovoljena. V vseh zdravstvenih ustanovah in njihovi okolici je izrecno prepovedano kajenje, pitje alkoholnih pijač ter uživanje drugih
psihoaktivnih substanc.

PRISOTNOST IN NADOMEŠČANJE
Prisotnost je obvezna. V primeru odsotnosti se mora dijak čim prej pogovoriti z učiteljem PRA/mentorjem PUD-a. V primeru daljše
odsotnosti pa dijak v času uradnih ur kontaktira organizatorja PRA/PUD-a. Dijak odsotnosti nadomešča v času, ko nima drugih šolskih
obveznosti.

GARDEROBNI PROSTORI
Dijaki so dolžni skrbeti za red in čistočo garderobnih prostorov ter opreme. Ključ garderobnega prostora dežurni dijak s podpisom
prevzame pri dežurnem učitelju PRA/mentorju PUD-a. Dežurni dijak je odgovoren, da je prostor po uporabi zaklenjen in urejen
(redno prezračevanje ter čiščenje in razkuževanje površin). Ključ vrne dežurnemu učitelju PRA, po končanem PUD-u pa organizatorju
PUD-a. Morebitno okvaro ali škodo čimprej javi dežurnemu učitelju/mentorju. Škodo poravna povzročitelj oz. skupina, ki je garderobo
uporabljala. Šola ne odgovarja za osebne stvari dijakov, zato mora vsak dijak sam poskrbeti za lastne predmete.
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SPOZNAVANJE POKLICNEGA PODROČJA DIJAKOV - PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU (PUD)
PUD je sestavni in obvezni del v prenovljenih programih srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in srednjega poklicno-tehničnega
izobraževanja (srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik oz. tehnik/tehnica zdravstvene nege, kozmetični tehnik in bolničarnegovalec).
Izvaja se pri delodajalcih v zdravstvenih in socialnih zavodih, kozmetičnih salonih in zdraviliščih, kjer dijaki v delovnem procesu
dopolnjujejo in nadgrajujejo svoja znanja in spretnosti. Dijake in delodajalce povezujejo in zavezujejo učne pogodbe. Z delodajalci
se sklepajo individualne ali kolektivne učne pogodbe. Organizator PUD-a dijakom pripravi natančna navodila za opravljanje PUD-a.
Pogoj za zaključek letnika je opravljen PUD, oddan dnevnik in poročilo mentorja. PUD je predmet, ki je enakovreden ostalim predmetom
v šoli in je pogoj za napredovanje v višji letnik oz. uspešen zaključek programa.

PREDVIDENI TERMINI ZA OPRAVLJANJE PUD-A V ŠOL. LETU
2020/2021(ODVISNO OD EPIDEMIOLOŠKE SLIKE)

ZDRAVSTVENA NEGA

BOLNIČAR/NEGOVALEC

4. A

28. 9. 2020–24. 10. 2020

3. FB

1. 9. 2020 9. 1. 2021

4. B

2. 11. 2020–28. 11. 2020

3. GB

11. 1. 2021–21. 5. 2021

4. C

30. 11. 2020–24. 12. 2020

2. FB

8. 3. 2021–24. 4. 2021

4. D

1. 9. 2020–26. 9. 2020

2. GB

3. 5. 2021–19. 6. 2021

4. E

1. 9. 2020–26. 9. 2020
KOZMETIČNI TEHNIK

3. A

1. 2. 2021–6. 3. 2021

4. KTA 9. 11. 20120–27. 11. 2020

3. B

6. 4. 2021–8. 5. 2021

4. KTB 30. 11. 2020–18. 12. 2020

3. C

8. 3. 2021–3. 4. 2021

3. KTA 4. 1. 2021–22. 1. 2021

3. D

1. 2. 2021–6. 3. 2021

3. KTB 25. 1. 2021–12. 2. 2021

3. E

8. 3. 2021–3. 4. 2021

2. KTA 15. 3. 2021–26. 3. 2021
2. KTB 29. 3. 2021–9. 4. 2021

ZDRAVSTVENA NEGA - PTI
2. PTI

4. 1. 2021–30. 1. 2021

ZVONJENJE

http://www.szsce.si/sola/o-soli/cas-zvonjenja/

ŠOLSKI KOLEDAR
http://www.szsce.si/en/sola/o-soli/solski-koledar/
Koledar, ki si ga lahko natisnete sami.
http://www.szsce.si/fileadmin/datoteke/sola/2020_21_Koledar.pdf
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RAZREDNIKI
RAZREDNIKI
Srednje strokovno izobraževanje
Zdravstvena nega
1. a
1. a
1. b
1. b
1. c
1. c
1. d
1. d
1. e
1. e
3. a
2. a
3. b
2. b
3. c
2. c
3. d
2. d
12
2. e

Vanja LOČNIKAR
mag. Alenka BOTOLIN
Andreja ČEPERLIN
Simona KRIŽANEC
Petra MRZDOVNIK
Danica ARTNAK
Marija Mojca VRENKO
Urška LORENČAK
Nataša KRAJNC ZAKRAJŠEK
Nataš KRAJNC ZAKRAJŠEK

2. a
2. b
2. c
2. d
2. e

Aleksander JEZERNIK
4. a Smilja PEVEC
Martina JEVŠINEK
4. a
Polona BRVAR
Mirjam MARGUČ
4. b Simona
KRIŽANEC
Andreja ČEPERLIN
4.
b
Nataša LEBAN
Petra BOŠTJANČIČ
4. c Jasmina PETEK
Petra MRZDOVNIK
4. c ARTNAK
Marija Mojca VRENKO
Olga ŠTANCAR
4. d Danica
Vanja POPOVIĆ
4. d
Olga ŠTANCAR
SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, ŽIVIMO SEDANJOST, USTVARJAMO PRIHODNOST
Franja DOBRAJC
4. e
Metka ČERNOŠA

3. e4.Metka
ČERNOŠA
e Martina
JEVŠINEK

4. e Martina JEVŠINEK
3. e Metka ČERNOŠA

Kozmetični tehnik
1.1.kta
Karmen
PAVRIČ KONUŠEK
kta Franja
DOBRAJC
1.1.ktb
MojcaBEC
GORJUP KROŠL
ktb Marija
2.2.kta
Sonja
CESAR
kta Sonja
CESAR
2.2.ktb
Marija BEC KOKOT
ktb Maja-Barbara
3.3.kta
Tjaša
VEBER STAJNKO
kta Irena
KRAMBERGER
3.3.ktb
Saša TRNOVŠEK
LUŽAR
ktb Albert
4.4.kta
Petra BOTOLIN
BOŠTJANČIČ
kta Alenka
4.4.ktb
Albert
TRNOVŠEK
ktb Saša
LUŽAR

KOT
GER
K

Poklicno-tehniško
izobraževanje
Srednje poklicno
izobraževanje
Zdravstvena
nega (3+2)
Bolničar-negovalec
Mojca
GORJUP
KROŠL
1. fb
Cvetka
PANGERL
1.1.fbpti
Anika
VRHOVEC
pti
Andrej
JENUŠ
1. gb
Tjaša
VEBER
1.2.gb
Judita
BENDELJA

ževanje
)
ROŠL

Katarina ČOLOVIĆ
3. a
Mojca PAVLIČ
Maja ANTONIČ
3. b
mag. Katarina ČOLOVIĆ
Irena KRAGEL
3. c
Andrej JENUŠ
Polona MRVIČ
3. d
Maja Barbara KOKOT
Alenka KOŠEC KLARIĆ
3. e
Irena KRAGEL

AnikaMonika
VRHOVEC
2. fb2. fb mag.
BRGLEZ
2.
gb
Judita
BENDELJA
2. gb
Mateja STRMŠEK
3.
fb
MatejaNOVAK
BOŽIČ
3. fb
David
MonikaKAČIČNIK
BRGLEZ
3. gb3. gb Polonca

Kozmetični tehnik
1. kta
1. ktb
2. kta
2. ktb
3. kta
3. ktb
4. kta
4. ktb

Franja DOBRAJC
Marija BEC
Sonja CESAR
Maja-Barbara KOKOT
Irena KRAMBERGER
Albert TRNOVŠEK
Alenka BOTOLIN
Saša LUŽAR

Srednje poklicno izobraževanje
Poklicno-tehniško izobraževanje
Bolničar-negovalecZdravstvena nega (3+2)
1. fb Cvetka PANGERL
1. pti
MatejaGORJUP
BOŽIČ KROŠL
1. pti Mojca
1. gb Tjaša VEBER
2. pti
Cvetka JENUŠ
PANGERL
2. pti Andrej
2. fb Anika VRHOVEC
2. gb Judita BENDELJA
3. fb Mateja BOŽIČ
3. gb Monika BRGLEZ

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIĊNI DELAVCI
EHNIĊNI DELAVCI

ŠOLSKA
PRAVILA
Stanka
Majhen
računovodkinja

4. e Martina JEVŠINEK

Srednje poklicno izobraževan
Bolničar-negovalec
1. fb Cvetka PANGERL
1. gb Tjaša VEBER
2. fb Anika VRHOVEC
2. gb Judita BENDELJA
3. fb Mateja BOŽIČ
3. gb Monika BRGLEZ

ADMINISTRATIVNI IN TEHNIĊNI DELAVCI

računovodkinja Stanka Majhen
računovodkinja
Marta
Pristovnik
sekretarka
sekretarka
Življenje in poslovna
delo na šoli
potekata v skladu z določiliposlovna
Pravilnika
o šolskem
redu
v srednjih šolah (Uradni list RS št. poslovna
30/2018),sekretarka
na osnovi
Marta
Pristovnik
kateregaJerneja
so administratorka,
določena
PRAVILA SREDNJE
ZDRAVSTVENE
ŠOLE CELJE.
FendreŠOLSKA
administratorka,
knjigovodkinja
knjigovodkinja
Jerneja Fendre
administratorka, knjigovodk
Danica
Lipičnik
administratorka, knjigovodkinja
administratorka,
knjigovodkinja
Danica Lipičnik
administratorka, knjigovodk
Matej
Koren
vzdrževalec
učne
tehnologije
vzdrževalec
učne
tehnologije
Koren
vzdrževalec
učne
tehnologi
Hišni red zagotavlja nemoten potek življenja in dela na šoli. Obvezen Matej
je za vse
dijake, udeležence izobraževanja odraslih,
za vse
v šoli
Marjan
Lipuš
hišnik
zaposlene
delavce
in druge osebe, ki se zadržujejo vhišnik
šolski zgradbi. Marjan Lipuš
hišnik
Darjačistilka
Kolar
čistilka
Darja Kolar
čistilka
Suzana
Metličar
čistilka
čistilka
Suzana Metličar
čistilka
Šolska pravila o hišnem redu obsegajo:
Nadačistilka
Škorc
čistilka
Nada Škorc
čistilka
pravice in dolžnosti dijakov, odnose med dijaki ter strokovnimi in ostalimi delavci šole v času pouka in drugega organiziranega
Lumnije
Nitaj
čistilka
čistilka
Lumnije
Nitaj
čistilka
vzgojno-izobraževalnega dela ter oblike sodelovanja s starši;
Dragica
Zemljak
čistilka
čistilka
Dragica Zemljak
čistilka
• organizacijo dela na šoli;
Jovanka
Zorić
čistilka
čistilka
Jovanka Zorić
čistilka
• časovni razpored pouka;

13USTVARJAMO PRIHODNOST
SPOŠTUJEMO
PRETEKLOST, ŽIVIMO SEDANJOST,
PRETEKLOST,
SEDANJOST, USTVARJAMO
PRIHODNOST
• ŽIVIMO
informiranje;

•

dežurstvo dijakov;
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SPOŠTUJEMO PRETEKLOST, ŽIVIMO SEDANJOST, USTVARJAMO PRIHODNOST
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•

prisotnost in odsotnost pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela v šoli;

•

odgovornost pri uporabi delovnih sredstev in šolskega inventarja.

Merila in postopki za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj
Pravila glede odsotnosti dijaka od pouka
Oprostitev prisotnosti in prepoved prisotnosti
Vključitev dijaka v vzgojno-izobraževalno delo v času odsotnosti pri pouku
Pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem (mobilni telefoni in druge
naprave)
Vzgojno delovanje šole
Sodelovanje s starši
Šolska pravila vsebujejo tudi:
•

ŠOLSKA PRAVILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA DIJAKOV

•

ŠOLSKA PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, UČITELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN
DRUGIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH

•

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE

•

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA

Vsa pravila so na voljo na naši spletni strani
http://www.szsce.si/sola/o-soli/solska-pravila/

ZAPOSELNI NA ŠOLI
UČITELJSKI ZBOR
http://www.szsce.si/izobrazevanje-mladine/profesorji/

RAVNATELJICA
Katja Pogelšek Žilavec, prof., mag. posl. ved
POMOČNICI RAVNATELJICE
Tanja Leskovšek, dipl. m. s., mag. manag.
Mag. Irena Kramberger, prof. kem. in biol.
ORGANIZACIJA PRA IN PUD
Polona Podlesnik, dipl. m. s.
Mirjam Marguč, dipl. m. s., mag. manag.
Sonja Cesar, dipl. m. s.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Tea Bevc Holobar, univ. dipl. soc. del.
Nataša Esih, univ. dipl. ped.
Asist. dr. Andreja Grobelšek, univ. dipl. soc. ped.
Alja Zorman, univ. dipl. soc. ped.

SVETOVANJE NPK
Smilja Pevec, univ. dipl. biol.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Suzana Kastelic, prof., univ. dipl. bibl.
Metka Planko, univ. dipl. bibl.
Tanja Arh, univ. dipl. bibl.
LABORANTKI
Zdenka Salobir, m. s.
Marija Pučnik, inž. tekst. teh.
TAJNIŠTVO PM
Maja Basle, prof. mat.
Andreja Čeperlin, prof. mat. in proiz. teh. vzg.
TAJNIŠTVO ZI
Mag. Alenka Botolin, prof. bio. in kem.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
Alja Zorman, univ. dipl. soc. ped.

ĊLANICA DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE ZA NEMŠĊINO
Urška Zakošek, prof. nem. j. s knjiž. in zgod., mag. manag. izobr.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Mag. Jana Bervar, univ. dipl. psih.

ĊLANICA DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE PM ZA ZN
Polona Brvar, dipl. m. s.

ORGANIZACIJA TEĊAJEV
Marija Pučnik, inž. tekst. teh.

ĊLANICA DRŽAVNE IZPITNE KOMISIJE PM ZA KT
Špela Fajdiga, dipl. kozm.
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Udeleženci izobraževanja odraslih lahko na Srednji zdravstveni šoli Celje pridobijo formalno izobrazbo v štirih izobraževalnih
programih:
•

srednje strokovno izobraževanje: zdravstvena nega (SSI),

•

srednje strokovno izobraževanje: kozmetični tehnik (SSI),

•

srednje poklicno izobraževanje: bolničar-negovalec (SPI),

•

srednje poklicno-tehniško izobraževanje, zdravstvena nega (PTI).

Izobraževanje odraslih izvajamo po individualnem organizacijskem modelu, po konzultacijsko- izpitni metodi. Obveznih predavanj
ni. Profesorji na uvodnih predstavitvah posameznih predmetov udeležencem posredujejo potrebne informacije in smernice za učenje,
udeleženci pa se na izpite pripravljajo, ko jim to najbolj ustreza. Dodatne informacije in odgovore na morebitna vprašanja pridobijo na
govorilnih urah, v okviru katerih poteka tudi poskusno ocenjevanje, ter individualnih konzultacijah. Praktični pouk je v celoti voden.
•

Pred začetkom šolskega leta udeležence izobraževanja odraslih seznanimo z aktivnostmi, ki jih opredelimo tudi v letnem delovnem
načrtu:

•

z organizacijo izobraževanja;

•

s predmetnikom in obveznostmi, ki jih je potrebno opraviti za zaključek izobraževanja;

•

z izpitnim redom oziroma načinom opravljanja obveznosti;

•

z urnikom uvodnih predstavitev za posamezne predmete, urnikom govorilnih ur, individualnih konzultacij in poskusnega ocenjevanja
znanja (za spoznavanje obsega in zahtevnosti posameznih izpitov ter primerov izpitnih vprašanj);

•

z urnikom izpitnih rokov;

•

z izvajalci izobraževanja;

•

s cenikom in načinom plačevanja obveznosti;

•

z uporabo knjižnice;

•

z uporabo kabinetov;

•

z načinom izvajanja in trajanjem praktičnega pouka ter PUD-a;

•

s hišnim redom;

•

s pravilniki in zakoni, ki urejajo področje izobraževanja odraslih.
V času izvajanja ukrepov za preprečevanje okužbe s SARS-Cov-2 bomo izvajali aktivnosti na področju izobraževanja
odraslih prilagojeno, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izobraževanje bomo kombinirali z delom
na daljavo, pri čemer bomo za vse vpisane izvedli osnovno usposabljanje za uporabo paketa Office 365, ki ga uporabljamo
pri delu na daljavo. Uporaba paketa bo za udeležence brezplačna.

Informacije o izobraževanju odraslih najdete na: http://www.szsce.si/izobrazevanje-odraslih/
Šolsko leto v traja od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.
Praktični pouk je delno organiziran v kabinetih za praktični pouk na šoli, večinoma pa poteka v učnih bazah, Splošni bolnišnici Celje
in domu Lipa Štore. V Splošni bolnišnici Celje ter delno v domu Lipa Štore je praktični pouk organiziran za udeležence srednjega
strokovnega in srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja, smer srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik. Udeleženci srednjega
poklicnega izobraževanja, smer bolničar-negovalec pa bodo praktični pouk v celoti opravljali v domu Lipa Štore. Praktični pouk se
izvaja v različnih enotah doma.
V kolikor praktičnega pouka ne bo mogoče izvajati v učnih bazah, kot je predvideno, bomo izvajanje prilagodili glede na
navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Praktični pouk udeležence izobraževanja odraslih poučujejo učitelji, ki so zaposleni na Srednji zdravstveni šoli Celje.
Praktični pouk v programu kozmetični tehnik v celoti poteka v šoli v za to specializiranih kabinetih.
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Tudi udeleženci izobraževanja odraslih opravljajo praktično usposabljanje z delom. Delodajalca si lahko poiščejo sami ali pa jim
praktično usposabljanje z delom organiziramo mi. Za opravljanje PUD-a z delodajalcem sklenemo pogodbo o sodelovanju.
Zaključni izpit in poklicno maturo udeleženci izobraževanja odraslih opravljajo v jesenskem, zimskem in spomladanskem roku. V tem
času organiziramo tudi dodatne izpitne roke ter konzultacije za posamezne predmete.
Uradne ure za izobraževanje odraslih so vsako sredo od 13.00 do 14.00 in vsak petek od 12.00 do 16.00.
Zaradi spremljanja števila oseb na šoli, je do preklica obvezna predhodna najava pri organizatorici izobraževanja - po telefonu
ali elektronski pošti.
Na Srednji zdravstveni šoli Celje izvajamo tudi neformalno izobraževanje, in sicer tečaje:
•

maser/maserka,

•

pediker/pedikerka,

•

vizažist/vizažistka,

•

maniker/manikerka,

•

zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.

Postopke za preverjanje in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij izvajamo za vse zgoraj naštete poklice ter za zobozdravstvenega
asistenta/zobozdravsteno asistentko.
Izvajamo tudi enodnevne tematske delavnice:
•

Ličenje za vsak dan,

•

Urejene in zdrave roke,

•

Pomoč pri premeščanju delno pomičnih in nepomičnih oseb,

•

Nega bolnika na domu,

•

Dietna prehrana

Prijave v tečaje so možne na spletni strani http://www.szsce.si/tecaji/prijavnica/
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INFORMACIJE ZA ŠOLSKO LETO
LETNIK 2020/21
UREDILE
KATJA POGELŠEK ŽILAVEC, TANJA LESKOVŠEK, IRENA KRAMBERGER,
MATEJA STRMŠEK, JANA BERVAR, ZDENKA SALOBIR, POLONA
PODLESNIK, SONJA CESAR
LEKTORIRALA
FRANJA DOBRAJC
OBLIKOVANJE
MATEJ KOREN
TEHNIČNA IZVEDBA
MATEJ KOREN
FOTOGRAFIJE
MATEJA STRMŠEK

CELJE, AVGUST 2020
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