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1. REALIZACIJA OBSEGA POUKA ZA ŠOLSKO LETO 

 
Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec se je v letu 2021 izvajalo delo v skladu s potrjenim Letnim 
delovnim načrtom za šolski leti 2020/21 .  
Realizacija pouka ob koncu šolskega leta 2020/2021 (31.8.2021) je bila kar 98,5 %. K temu sta 
prispevala pouk na daljavo in dejstvo, da v času epidemije skoraj  nihče od učiteljev ni manjkal. Manko je 
nastal predvsem na področju nekaterih nerealiziranih izbirnih vsebin, nadomeščanja učiteljev pa je bilo 
zaradi pouka na daljavo dokaj lahko ustrezno organizirati (dve daljši odsotnosti so pokrili sodelavci in 
začasna zaposlitev). Ob vrnitvi dijakov v šole so se v veliki meri realizirale tudi izbirne vsebine. 
 

Tabela 1.1:  Realizacija v šolskem letu 2020/21 

Razred 

 

% 

1. A 99,0 

1. B 99,7 

1. D 99,3 

2. A 96,0 

2. B 99,3 

3. A 99,2 

3. B 98,3 

4. A 98,0 

4. B 99,1 

1.C 96,6 

2.C 98, 2  

3. C 97, 6  

1.E 97,0 

2.E 95,4 

 

SKUPAJ 

98,05% 

 
 

2. USPEH OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA in VPIS NOVINCEV 

 
Štiriletni program je zaključil leto z 88,6 %, triletni z 81,1 %, dvoletni PTI z 78,4 % uspehom. Šola je 

skupaj dosegla 86,5 % in ponovno presegla prag (nad 80 %), ki smo si ga v kolektivu zadali pred šestimi 

leti, ko smo se načrtno začeli ukvarjati s problemom naraščajočega osipa in slabega splošnega uspeha.. 

Število odličnjakov je tudi letos ostalo visoko (54), po pričakovanju je bilo največ dobrih (136), prav dobrih 

70 in zadostnih le 9 dijakov. Uspeh se je v zadnjih letih precej izboljšal in odličnost med udeleženci 

pridobiva na pomenu. 

Tabela 2.1. Učni uspeh za šolsko leto 2020/2021  

Oddelek Število dijakov 

 
Število dijakov 

pozitivni 

Število negativnih dijakov in 

neocenjenih 

 

 

 SK M Ž M Ž SK % Neoc. Neg. SK %  

1. a   24   7  17 7 16 23 95,8 0 1 1 4,2  



1. b 21 5 16 5 14 19 90,5 0 2 2 9,5  

1. d  19 3 16 2 7 9 47,3 0 10 10 52,7  

2. a  30 8 22 8 22 30 100 0 0 0 0  

2. b 29 8 21 8 18 26 89,7 0 3 3 10,30  

3. a 27 5 22 5 22 27 100 0 0 0 0  

3. b 28 6 22 6 19 25 89,3 0 3 3 10,70  

4. a 29 7 22 5 21 26 89,6 3 0 3 10,40  

4.b 30 12 18 9 16 25 83,3 1 4 5 16,70  

SKUPAJ ZN 237 61 176 55 155 210 88,6 4 23 27 11.4  

1. c 10 4 6 4 3 7 70,0 0 3 3 30  

2. c 9 1 8 1 6 7 77,8 0 2 2 22,2  

3. c 18 2 16 2 14 16 88,9 0 2 2 11,1  

SKUPAJ BN 37 7 30 7 23 30 81,1 0 7 7 18,92  

1. e 23 7 16 7 12 19 82,6 1 3 4 17,4  

2. e 14 3 11 1 9 10 71,4 0 4 4  28,6  

SKUPAJ PTI 37 10 27 8 21 29 78.4 1 7 8 21.62  

Skupaj 311 78 233 70 199 269 86,5 5 37 42 13,5  

 
 
Tabela 2.2. Uspeh dijakov po kvaliteti 2020/2021 

Razred zadosten  dober prav dober odličen 

1. a 0 10 8 5 

1. b 1 9 8 1 

1. d 0 4 1 4 

2. a 4 16 6 4 

2. b 0 14 7 5 

3. a 1 16 6 4 

3. b 0 13 5 7 

4. a 0 10 6 10 

4. b 1 8 8 8 

1. c 0 3 3 1 

2. c 1 4 1 1 

3. c 0 10 6 0 

1. e 0 12 4 3 

2. e 1 7 1 1 

skupaj 9 136 70 54 

 
 
Uspeh dijakov na poklicni maturi je bil kljub izmenjavi raznih modelov (pouku na daljavo, hibridnemu 
sistemu in ob koncu B modelu) v spomladanskem roku nepričakovano odličen. Ob skoraj nespremenjenih 
kriterijih smo dosegli visok odstotek (96,7) in imeli šest zlatih maturantk in diamantnega maturanta . 
Od rednih dijakov, ki so pristopili k poklicni maturi, jo je opravilo 96,7 %. Zanimivo je, da smo imeli prvič 
zlate maturante v vseh kategorijah (zdravstvena nega SSI, zdravstvena nega PTI in pri odraslih). 



Preseneča pa, da so v programu PTI, kjer je bil uspeh vsa leta nižji,  izdelali maturo vsi, ki so pristopili 
(100 %). 
V programu bolničar- negovalec pa je bil kot vedno uspeh na zaključnem izpitu zelo dober; od 13 dijakov, 
ki so pristopili k izpitu, je bilo uspešnih 12, v odstotkih 92,3 %. 
 

Tabela 2. 3. Uspeh na zaključnem izpitu in poklicni maturi 2020/21 

 Število dijakov, ki so opravljali Št.dijakov, ki so uspešno opravili Uspeh 

% 

 zaključni 

izpit 

Poklicna 

matura 

Skupaj zaključni 

izpit 

Poklicna 

matura 

Skupaj PM ZI 

 Ž SK Ž SK Ž SK Ž SK Ž SK Ž SK Ž SK Ž SK 

4. a, 4. b, TZN - - 36 50 36 50 - - 35 48 35 48 97,2

% 

96% - - 

2. e  PTI - - 6 7 6 7 - - 6 7 6 7 100% 100% - - 

skupaj   42 57 42 57 - - 41 54 41 54 97,6

% 

96,7

% 

- - 

3. c  BN 12 13 - - 12 13 11 12 - - 11 12 - - 91,6

% 

92,3

% 

Odrasli 0 1 6 7 6  8 0 1 5 6 5 7 83,3

% 

85,7

% 

- 100% 

 
 
Vpis novincev je bil zelo uspešen. S pomočjo dobro zastavljenega informiranja (letos v virtualni obliki- 
12. in 13. 2. 2021) devetošolcev nam je uspelo za šolsko leto 2021/2022 vpisati tri polne oddelke novincev 
v program zdravstvena nega, enega v bolničar-  negovalec in enega v PTI. Leto smo začeli  s 320 dijaki 
in dijakinjami v 13 oddelkih in končali s 324. v 14. oddelkih (samo skupno število ne pove veliko, je pa to 
zelo dobro glede na število kandidatov, ki so bili na voljo v tem prostoru).. 
 
Tabela 2.4. Vpis novincev 
Program Število razpisanih 

mest 
Sprejeti dijaki Od tega 

ponavljalci 

Zdravstvena nega 84 79 1 

Poklicno tehniško izobraževanje 28 12 0 

Bolničar - negovalec 26 19 0 

Skupaj 138 110 1 

 
 
 

3. SPREMLJANJE  in RAZVOJ ZAPOSLENIH 

Učitelji so se največ izobraževali v strokovnih znanjih, ki so bila povezana z izvedbo pouka in jim 
posredno tudi omogočajo pridobivati točke za napredovanje (specialna strokovna področja, matura, 
študijske skupine, seminarji in srečanja o prenovi programa zdravstvene nege). Zaradi korona virusa smo 
se preko spleta organizirali in usposobili za delo s spletnimi orodji (zoom, spletne učilnice, jitsi …) ter jih  
tudi uspešno uporabljali. Še v avgustu 2020 smo se s celotnim kolektivom udeležili izobraževanja, 
namenjenega spletnim učilnicam, ki je bilo organizirano s strani ŠCSG in le to nam je čez leto zelo 
koristilo. Nekateri sodelavci so se udeležili tudi delavnic, povezanih s poukom na daljavo, ki jih je ponudil 
ZŠS. Zaradi epidemije je bila udeležba » v živo « zelo omejena in večina izobraževanj, ki so se jih 
posamezniki udeležili, je potekalo na daljavo! . 
 



Učitelji istih strokovnih področij  so se združevali v strokovne aktive. Najbolj aktiven je bil aktiv 
zdravstvene stroke, ki se je dobival mesečno in v času mature tudi dnevno.  Moral se je nenehno  
usklajevati pri nabavi potrošnega materiala, za delo v specialnih učilnicah in po učnih bazah, sestajati  
zaradi sprememb štiriletnega programa (začetek 2019/2020) in prenove programa PTI z začetkom 
izvajanja v šolskem letu 2020/2021 ter zaradi sprememb pri načinih dela znotraj strokovnih predmetov 
nastalih zaradi kovida,… Še posebej je bilo potrebno delo uskladiti in pripraviti v povezavi s poklicno 
maturo, ko se je odločalo za način ocenitve praktičnega dela mature oz. storitve, ki zaradi epidemije ni 
bila izvedljiva v bolnišničnem okolju. Čez celo leto so potekala usklajevanja za vrnitev dijakov k 
praktičnemu pouku v šole in v klinično okolje, kar se je v februarju (22. 2. 2021) tudi zgodilo. 

Neposredni stiki med zaposlenimi in ravnateljem so bili bistveni v medsebojni komunikaciji. V času 
normalnega pouka je bilo največ razgovorov in načrtovanj v zbornici, nekaj v pisarnah in kabinetih. Do 
zaprtja šol so se izvedle 3 pedagoške konference, nekaj  netipičnih hospitacij (krajša prisotnost pri pouku), 
sledila je prisotnosti pri izpitih ter vzgojnih obravnavah dijakov, ni pa še bilo klasičnih, enournih spremljanj. 
Ob preselitvi na splet se je ta komunikacija še poglobila in izvajala redno vsak dan. Učitelji so dnevno in 
tedensko poročali ravnatelju o svojem delu ter pošiljali v pregled učni material, pedagoške konference pa 
so se potrojile in  izvajale tedensko (21 PŠL +10 NŠL). Ravnatelj je učiteljem vsak popoldan podal kratko 
evalvacijo tekočega dne…Zaradi specifične situacije smo opravili 23 uradnih pedagoških konferenc in 5 
redovalnih.   
 
 

4. SODELOVANJE Z ORGANI ZAVODA, S STARŠI, Z DIJAKI IN USTANOVITELJEM 

 
Sodelovanje z dijaki je potekalo vsak dan na različnih področjih in na različne načine. Ena izmed poti je 
bila tudi preko Dijaške skupnosti. V času zaprtja šol se je komunikacija preselila na splet, določene 
načrtovane prireditev so žal v letu 2020/2021 odpadle in tudi šolska prehrana se v času zaprtja ni izvajala. 
Vsem dijakom smo ob pomoči različnih donatorjev in institucij zagotovili komunikacijsko opremo za pouk 
na daljavo (računalnike, modeme …). Dijaki so se deloma pridružili protestu, v mesecu februarju (2021), 
ko so izrazili zahteve po vrnitvi v šolske klopi. Kljub karanteni smo izvedli dva koncerta » v živo « preko 
speta  (Ditka in Nina Pušlar), in enega pravega ob koncu pri podelitvi zaključnih spričeval (Peden ped) 
pod pogoji PCT. Ko so se v mesecu juniju razmere sprostile, se je za prve letnike izvedla zaključna 
ekskurzija in za vse nižje letnike kinopredstava. Samo angažiranje dijaške skupnosti pri pripravi prireditev 
pa je bilo zaradi razmer nekoliko okrnjeno. 
 
Zaradi pandemije se s starši ni bilo možno sestajati na šoli. Kljub omejitvam so bili še vedno naši glavni 
partnerji in smo z njimi redno vodili komunikacijo preko roditeljskih sestankov, individualnih in skupnih 
govorilnih ur. Zaradi izrednih razmer je bilo po telefonu in preko drugih komunikacijskih kanalov izvedenih  
veliko individualnih stikov tudi  izven standardnih terminov. Za šolsko leto 2020/2021 so bile skupne 
govorilne ure virtualno izvedene v novembru, decembru 2020 ter januarju, marcu,  aprilu in maju 2021. 
Vsak oddelek je pripravil v šolskem letu tudi najmanj dva virtualna roditeljska sestanka (v septembru 2020 
je nekaj prvih letnikov to uspelo še v normalni obliki). Žal so odpadle skoraj vse prireditve, na katerih so 
bili v preteklih letih navzoči starši (maturantski ples, podelitev maturitetnih spričeval …). Izjemi in novost 
sta bila virtualna  koncert, pred novim letom z Ditko in ob kulturnem prazniku z Nino Pušlar. Oba koncerta 
sta bila izvedena v živo, posebej za ZŠSG in so se ju preko spleta lahko udeležili vsi družinski člani. » V 
živo« pa smo lahko starše in dijake razveselili tudi na svečani podelitvi maturitetnih in zaključnih spričeval 
v začetku julija (sprostitev ukrepov ob upoštevanju PCT), ko smo se lahko zbrali skupaj v prostorih 
Namanove ter proslavili enkraten zaključni uspeh ob skromni pogostitvi in glasbi skupine Peden-ped. 
 
Dijakom z usmeritvijo, ki so imeli pomoč priznano po pogodbi, smo v času normalnega pouka nudili 
zahtevano. Hkrati smo po prvih testih in po prvem polletju vsem zainteresiranim dijakom nudili pomoč. 
Skladno z navodili NIJZ in MIZŠ smo se v času epidemije prilagajali tudi dijakom s pogodbami in ves čas 



izvajali tečaj slovenščine za tujce preko spleta. Vsekakor pa je bila pomoč vsem dijakom zaradi 
nemožnosti neposrednega druženja nekoliko okrnjena oz. drugačna. 
 
Vse aktivnosti Sveta staršev so potekale nemoteno. Za tekoče šolsko leto je bil sklican sestanek v 
mesecu septembru (2020) in je bil namenjen sprejemu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21, 
seznanitvi s poročilom o realizaciji le tega za šolsko leto 2019/20 in potrditvi  sprememb Pravilnika o 
ocenjevanju in Pravilnika o  hišnem oz. šolskem redu. Poleg omenjenega sestanka so člani sveta 
korespondenčno (junij 2021)  potrdili  seznam zahtevanih učbenikov znotraj učbeniškega sklada.  
 
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec se je sestajal na sestankih in sprejel poročila o delu in 
izdatkih posameznih šol ter centra kot celote, ki so jih podali direktorica centra in ravnatelji posameznih 
šol. Potrjen in izbran je bil ravnatelj Gimnazije Slovenj Gradec. Ker je staremu svetu potekel mandat, so 
bile izpeljane volitve in formirana nova ekipa tega organa.  
 
 
 

5. SODELOVANJE Z LOKALNIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM 

 
Redno je bilo sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. Poseben dosežek je bila hitra 
gradnja nove šole in zaključevanje prve in druge faze le te. Naši predstavniki so redno sodelovali na 
srečanjih, ki so jih sklicevali CPI (Center za poklicno izobraževanje), RIC (Republiški izpitni center), MIZŠ 
ter v letošnjem letu tudi NIJZ. Z vsemi ustanovami je bilo največ komunikacije namenjeno preventivnim 
ukrepom zoper koronavirus COVID-19, izvajanju pouka na daljavo in pouka » živo« po posebnih modelih, 
izvajanju poklicne mature in zaključnega izpita, realizaciji PUD-a ter praktičnega pouka.  Uspešno izveden 
pouk z izbirnimi vsebinami, zimski, spomladanski , jesenski  roki poklicne mature in zaključnega izpita, so 
bili ob veliki iznajdljivosti, strokovnosti in potrpežljivosti  zaposlenih ter vodstva šole plod  tega 
sodelovanja. 
 
Prostorsko in kadrovsko je bila šola vsestransko povezana. Na šoli je dopolnjevalo delo 11 učiteljev z 
drugih šol znotraj centra in eden s Srednje zdravstvene šole Maribor. Prostorsko smo bili najbolj povezani 
z Gimnazijo Slovenj Gradec, pouk se je izvajal na šestih različnih lokacijah (Gimnazija, Srednja šola 
Slovenj Gradec in Muta/ Štibuh, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Dom za varstvo odraslih Velenje, 
Koroški dom starostnikov Črneče) in v času epidemije še od doma. 

Z zdravstvenimi in drugimi podobnimi ustanovami smo zelo dobro sodelovali do začetkov epidemije,  
ga vmes  nekoliko prekinili in ob koncu spet vzpostavili na normalno raven.. V Splošni bolnišnici Slovenj 
Gradec je potekal vsak teden praktični pouk za vse 3. in 4. letnike programa zdravstvene nege ter za 1. 
in 2. letnik programa PTI. Doma starostnikov v Črnečah in Velenju sta šoli tedensko nudila prostor za 
izvajanje praktičnega pouka v 1., 2. in 3. letniku programa bolničar-negovalec. Kljub epidemiji nam je 
uspelo izvesti PUD za šolsko leto 2020/2021 v  vseh oddelkih.  V času navala virusa so nekatere 
profesorice in dijaki delovali kot prostovoljci v zdravstvenih ustanovah (največ v Velenju).  

PUD so nam (praktično usposabljanje pri delodajalcih) omogočali naslednji delodajalci: Splošna 
bolnišnica Slovenj Gradec, Bolnišnica Topolšica, Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
Koroškem, CUDV Dobrna, Naravno zdravilišče Topolšica, Zdravstveno reševalni center Koroške, 
Zdravstveni dom Dravograd, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, 
Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Zdravstveni dom Velenje, Koroški dom starostnikov Črneče, Dom za 
varstvo odraslih Velenje, Dom starejših Na Fari Prevalje, Dom Hmelina, Dom za starejše občane, d. o, o, 
Radlje ob Dravi, Koroški dom starostnikov, poslovna enota Slovenj Gradec, Center za usposabljanje, delo 
in varstvo Črna na Koroškem, PV INVEST, d .o. o., OE Center starejših Zimzelen, Naravno zdravilišče 
Topolšica, CUDV Dobrna.  



Z učenci in osebjem osnovnih šol od Črne na Koroškem do Radelj ob Dravi na eni strani ter od Mislinje 
do Šoštanja in Vinske Gore na drugi smo se od prvega vala epidemije naprej  virtualno srečevali ob 
predstavitvah šole in naših programov, na poklicnih bazarjih, raznih delavnicah. Žal je odpadla  večina 
prireditev, na katerih smo skupaj sodelovali v prejšnjih letih (ob dnevu OZN, Mirovniškem festivalu, 
Festivalu drugačnosti, Festivalu Urška ,Teku zdravja). Virtualna informativna dneva sta bila  s strani 
osnovnošolcev 12. in 13. 2. 2021 zelo dobro obiskana. 
 
S srednjimi šolami je bilo sodelovanje praktično onemogočeno, večina tekmovanj iz znanja in športa je 
bilo odpovedanih, vse kar pa je bilo ponujeno, smo z veseljem pograbili in se tudi dobro odrezali.  
 
Odrasli in izredni dijaki so se lahko v naših  programih izobraževali brez večjih težav, zanje smo določili 
izpitne roke, poklicno maturo in zaključni izpit pa so lahko  opravljali v rokih predpisanih za redne dijake. 
Te vrste izobraževanja epidemija ni nič prizadela in je bilo izvedeno oz. se izvaja v celoti.  
 
Z visokošolskimi in višješolskimi zavodi ter ljudskimi univerzami je bilo največ stikov povezanih z  
nadaljnjim študijem naših dijakov (poklicno usmerjanje, obisk informativnih dni, predstavitev višje šole 
našega centra …). Nekaj aktivnosti je bilo udejanjenih v obliki pomoči študentom ali diplomantom pri 
izpolnjevanju anket za raziskovalne naloge oz. diplomske naloge in izvajanju pedagoške prakse. Z 
Univerzo na Primorskem smo intenzivno sodelovali (tedenski sestanki in aktivnosti) v projektu SKUM. Ker 
je bilo delo do informativnih dni praktično neokrnjeno, na področju usmerjanja dijakov za študij in 
predstavljanje šole novincem ni bilo večjega izpada. Sodelovanje znotraj projekta SKUM je bilo od marca 
naprej omejeno le na daljavo. Naši dijaki zaključnih letnikov so imeli 12. 2. 2021 pouka prost dan  in s tem 
možnost virtualne udeležbe na informativnih dneh o nadaljevanju šolanja oz. študiju. Večino študijskih 
programov in vpisnih pogojev pa jim je predstavila svetovalna delavka.  
 
Na lokalnem nivoju je šola z Mestno občino Slovenj Gradec sodelovala na vseh prireditvah, ki so jih 
korona razmere omogočale (natečaji, virtualna srečanja, risanje plakatov,…) Odpadle pa so vse odmevne 
množične prireditve na prostem  in  s tem tudi tradicionalni Tek zdravja, ki smo ga organizirali 21 let 
zapovrstjo ter je bil vsako leto pravi praznik za občino. Žal je odpadel že drugo leto zapored.. Nekoliko je 
bilo okrnjeno sodelovanje z občani, društvi, ustanovami in podjetji, ki smo jim v preteklosti oddajali šolske 
prostore ter ponujali različna izobraževanja. 
 
 

6. TEKMOVANJA 

 
Tudi v  letošnjem šolskem letu smo se udeležili vseh razpisanih tekmovanj (3) na lokalnem in državnem 
nivoju, ki pa jih žal ni bilo veliko. Ta izpad obžalujemo, ker smo imeli letos izredno dobre tekmovalke in 
tekmovalce v zaključnih letnikih. Eno izmed redkih je bilo izpeljano  tekmovanje o poznavanju diabetesa 
in tu smo dosegli zlato in srebrno priznanje, dijak je osvojil zlato Cankarjevo priznanje, na Ekokvizu smo 
bili 3x srebrni in 1x bronasti, na edinem izvedenem športnem šolskem tekmovanju pa si je dijakinja 
priplavala bronasto medaljo . 
 
 

7. VKLJUČENOST V DRŽAVNE IN MEDDRŽAVNE PROJEKTE 

Novost na mednarodnem nivoju bi naj bil  projekt Together now fort he future of our planet (ERASMUS 
+), ki pa je obtičal na virtualnih srečanjih. Od »domačih projektov« se je v okrnjeni obliki nadaljeval projekt 
Zdrava šola, projekt SKUM, ki ga izvajamo skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, pa je 
nekaj časa tekel na daljavo in se ob konca nadaljeval »v živo« ter se zaključil s prekrasno ter poučno 
razstavo in prireditvijo na mestnem trgu. S korona virusom in epidemijo  se je večina mednarodnih 
projektov zaustavila predvsem v smislu mednarodnih izmenjav.  



 
 
 

8. KRONIKA DOGODKOV ZA ŠOLSKO LETO  2020/2021 

Tabela vključuje le najpomembnejše dogodke in dosežke v tem šolskem letu, ki pa je v svoji 
specifičnosti ponudilo še veliko več malih, opaženih ali neopaženih dogodkov, osebnih zmag ter stisk. To 
je bilo leto, ki je precej časa temeljilo na virtualnih srečanjih in ni omogočalo običajne šolske dinamike. 
Izvedenih je bilo  kar 28 pedagoških oz. redovalnih konferenc (v tabeli le nekatere) preko ZOOM-a ter na 
tisoče drugih sestankov ali stikov preko aplikacij, ki so bile namenjene dijakom, staršem ali drugim 
interesentom (ni vseh podatkov). Kljub vsej drugačnosti je bilo leto zelo uspešno in pestro ter velika večina 
programa realizirana. 
 

Tabela 8.1. Kronika dejavnosti za šolsko leto 2020/2021  

 
DEJAVNOST DAN in LETO 

Sprejem prvošolcev in začetek pouka 

Potek poklicne mature – jesenski rok 

torek, 1. 9. 2020 

Rezultati poklicne mature-jesenski rok torek,  8. 9. 2020 

Prva pedagoška konferenca za novo šolsko leto 

In potrditev bistvenih dokumentov ter roditeljski 

sestanki za prve letnike 

ponedeljek,  od 15. 9. 2020 (konferenca) do 19. 

9. 2020 

Šolsko tekmovanje o znanju iz sladkorne bolezni četrtek, 17. 9. 2020 

Predavanje – Vozim, vendar ne hodim četrtek, 17. 9. 2020 

Virtualno -Mirovniški festival (sodelovanje s 

programom, stojnicami, pomoč pri izpeljavi…) oz. 

dan OZN, Festival drugačnosti , nagradni izlet za 

zaslužne dijake 

petek, 23.9. 2020 

Virtualno Šolsko tekmovanje iz logike četrtek, 24. 9. 2020 

Sodelovanje na Festivalu mlade literature Urška četrtek, 16. 10.  in petek, 17. 10. 2020 

1. teden PN – konec pouka v šoli 19. -  23. 10. 2020 

Jesenske počitnice 26.  -  30. 10. 2020 

2. teden PN 2. -  6. 11. 2020 

3. teden PN 9. - 13. 11. 2020 

Virtualno Skupne govorilne, pedagoška 

konferenca, požarna varnost za delavce  

ponedeljek, 9.11. 2020 

Virtualno - teden izpitov od ponedeljka, 9. 11. , do  petka, 13. 11. 2020 

Na daljavo - jesenski športni dan torek, 10. 11. 2020 

4. teden PN 16. - 20. 11. 2020 

Virtualno Tradicionalni slovenski zajtrk petek, 20. 11. 2020 

Virtualno Državno tekmovanje iz sladkorne 

bolezni , spet zlati in srebrni 

sobota, 21. 11. 2020 

5. teden PN 23. -  27. 11. 2020 

6. teden PN 30.  11. - 4.12. 2020 

7. teden PN 7. - 11. 12. 2020 

8. teden PN 14. - 18. 12. 2020 



Virtualne skupne govorilne ure in kratka 

pedagoška konferenca, roditeljski sestanek za 4. 

letnike 

ponedeljek, 14. 12. 2020 

Virtualno teden izpitov  od ponedeljka, 14. 12. , do petka, 18. 12. 2020 

Izdelava in tiskanje novoletnih voščilnic na 

daljavo  ter razpošiljanje vsem domovom 

starostnikov 

od torka, 15. 12., do 23 .12. 2020 

9. teden PN 21.- 24. 12.  2020 

Pouk na daljavo, proslava in zabavni večer s 

pevko DITKO (virtualni koncert v živo, posebej za 

dijake SZŠSG) 

ponedeljek, 23. 12. 2020 

10. teden PN 4. -  8. 1. 2021 

11.teden PN 11. - 15. 1. 2021 

12. teden PN 18. -  22. 1. 2021 

pedagoška konferenca in skupne govorilne ure  ponedeljek, 18. 1. 2021 

teden izpitov od ponedeljka, 18. 1., do petka,  22.1. 2021 

13. teden PN 25. - 29. 1. 2021 

14. teden PN 1. -  5. 2.  2021 

Zimski del poklicne mature (pisni deli) 

Slovenščina PM 

od ponedeljka ,1. 2. , do srede,  3. 3. 2021 

PM – matematika ali angleščina torek, 2. 2. 2021 

PM – zdravstvena nega sreda, 3. 2. 2021 

Slovenščina – zaključni izpit in PM matematika 

ustno. Počastitev kulturnega dne  z živim 

koncertom posebej  za SZŠ in starše  preko 

spleta (NINA PUŠLAR) 

četrtek, 4. 2. 2021 

ZI- storitev z zagovorom petek, 5. 2. 2021 

15. teden PN 9. - 12. 2. 2021 

PM – ustno/zdravstvena nega in ZI- 

slovenščina/ustno 

torek, 9. 2. 2021 

PM- ustno/slovenščina sreda, 10.2. 2021 

Storitev z zagovorom- PM in konec PM četrtek, 11. 2. 2021 

Zimski športni dan na daljavo  in informativni dan petek, 12. 2. 2021 

Informativni dan sobota, 13. 2. 2021 

Zimske počitnice od ponedeljka, 15. 2. do petka 19. 2. 2021 

Vrnitev dijakov zaključnih letnikov in nižjih k 

praktičnemu pouku  

od ponedeljka, 22. 2., do petka, 26. 2. 2021 

V ponedeljek skupne govorilne ure redna in 

pedagoška konferenca. Teden izpitov za občane 

od ponedeljka, 1. 3., do petka, 5. 3. 2021 

Pouk po modelu D od ponedeljka, 8. 3.,  do petka , 12. 3. 2021. 

Model C. Pouk na daljavo za 2. in 3. letnike ter 

pouk na šoli za 1. in zaključne letnike 

od ponedeljka, 21. 3.,  do petka , 26. 3. 2021. 

Kolobarjenje po modelu C. Pouk na daljavo za 1. 

in. letnike ter pouk na šoli za 2.ter 3.. in zaključne 

letnike 

od ponedeljka, 29. 3.,  do srede , 31. 3. 2021. 

Ponovno pouk na daljavo za vse od četrtka, 1.4., do petka, 2. 4. 2021 

Pouk na daljavo za vse (ponedeljek praznik) od torka, 6. 4.,  do petka , 10. 4. 2020. 



Model C. Pouk na daljavo za 2. in 3. letnike ter 

pouk na šoli za 1. in zaključne letnike 

V ponedeljek skupne govorilne ure in redna 

pedagoška konferenca. Teden izpitov za občane 

od ponedeljka, 12. 4,.  do petka , 16. 4. 2021. 

Model C. Pouk na daljavo za 1. in.zaključne 

letnike ter pouk na šoli za 2.ter 3.. in zaključne 

letnike 

od ponedeljka,18. 4.,  do petka , 23. 4. 2021. 

Prvomajski prazniki in počitnice od ponedeljka, 27. 4.,  do nedelje , 3. 5. 2020. 

Model C. Pouk na daljavo za 2. in 3. letnike ter 

pouk na šoli za 1. in zaključne letnike 

od ponedeljka, 3. 5.  do petka , 7. 5. 2021. 

Kolobarjenje po modelu C. Pouk na daljavo za 1. 

in 4. letnike ter pouk na šoli za 2. ter 3. in 

zaključne letnike. 

 V ponedeljek skupne govorilne ure in redna 

pedagoška konferenca. Teden izpitov za občane 

od ponedeljka,10. 5.,  do petka , 14. 5. 2021. 

Vrnitev vseh dijakov v šolo in pouk v mehurčkih 

po modelu B 

od ponedeljka, 17. 5., do petka, 21.5. 2021 

Zaključek pouka za zaključne letnike in pouk za 

vse ostale. Redovalna konferenca za zaključne 

letnike 

petek, 21. 5. 2021 

Priprave na maturo in pouk za nižje letnike 

Podelitev spričeval za zaključne letnike 

od ponedeljka, 24. 5., do četrtka, 27. 5. 2021 

Priprave na maturo, dvigovanje ocen ter popravni 

izpiti za zaključne letnike in pouk  za nižje letnike 

sreda, 27.5  in četrtek, 28. 5. 2020 

Pouk na daljavo za nižje letnike petek, 28. 5. 2021 

Začetek mature (angleški jezik) sobota, 29. 5. 2021 

Matura iz slovenščine in športni dan za nižje 

letnike 

ponedeljek, 31. 5. 2021 

Pouk za nižje letnike  od torka, 1. 6.,  do petka, 4. 6. 2021 

Matura iz matematike sobota, 5. 6. 2021 

Zaključni izpit iz slovenščine in pouk za nižje 

letnike  

ponedeljek, 7. 6. 2021 

 

Zaključni izpit (STORITEV) in pouk za določene 

letnike. Ježevo za druge letnike 

od torka, 8. 6.  do srede , 9. 6. 2021 

 

Matura iz stroke pisno in pouk na daljavo za nižje 

letnike. Prvi letniki projektni dan, drugi letniki 

»Ježevo«, otvoritev razstave Metaforika telesa 

četrtek ,10. 6. 2021 

 

Zaključni izpit (STORITEV) in pouk  za nižje 

letnike  

petek, 11. 6. 2021 

Matura (ustni izpiti) in  za nižje letnike, 

zaključna ekskurzija za 1. letnike 

od ponedeljka, 14. 6.,  do petka , 18. 6. 2021 

Matura (ustni izpiti) in proste izbirne vsebine za 

nižje letnike kino ( 1. skupina ) 

 ponedeljek, 21. 6. 2021 

Matura (ustni izpiti) in proste izbirne vsebine za 

nižje letnike kino ( 2. skupina) 

Zaključna redovalna konferenca 

torek, 21.6. 2021 

Proste izbirne vsebine in prinašanje potrdil sreda, 22. 6. 2021 



Podelitev spričeval nižjim letnikom ter proslava četrtek, 23. 6. 2021 

Popravni izpiti (začetek) sreda, 30. 6. 2021 

Rezultati poklicne mature in svečana podelitev 

spričeval 

sreda , 7. 7. 2021 

Začetek jesenskega izpitnega roka ponedeljek, 16. 8. 2021 

Začetek jesenskega roka poklicne mature- 

slovenščina 

torek, 24. 8. 2021 

PM – matematika in ustni izpiti ter praktični del sreda,  25. 8 . 2021 

PM- ustni izpiti in praktični del četrtek,  26. 8. 2021 

PM- angleščina in ustni izpiti ter praktični del petek,  27. 8. 2021 

PM- ustni izpiti in praktični del ponedeljek,  30. 8. 2021 

Drugi predmet pisno torek, 31. 8. 2021 

Ravnatelj 
Blaž ŠUŠEL; univ. dipl. psi 

 
 


