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1. PREDSTAVITEV ŠOLE 
 
Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - 
ZPDZC in 127/06 - ZJZP) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11 in 
40/12-ZUJF) ter 6. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada 
Republike Slovenije na 41. redni seji dne 12. 12  2012 sprejela sklep o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Izola – Scuola media Isola«, s čimer je s 01. 01. 
2013 Srednjo zdravstveno šolo Izola in Srednjo gostinsko in turistično šolo Izola združila v en 
enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod. 
 
Zavod je ustanovljen, da bi usposabljali ustrezen kader za delo v različnih poklicih na ravni 
srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Dijaki se 
izobražujejo za poklice v gostinstvu, turizmu, vzgoji predšolskih otrok, zdravstvu in kozmetiki.  
 
Vsi programi, ki so se do tedaj izvajali na obeh šolah, ostajajo nespremenjeni in se bodo tudi v 
bodoče izvajali ločeno na obeh lokacijah. 
 
Šolanje omogočamo dijakom iz bližnje in širše okolice, zato deluje v sklopu zavoda dijaški dom. 
V zavodu imamo tudi restavracijo odprtega tipa, kjer lahko izvajamo praktično usposabljanje 
z delom, v katerem dijaki gastronomskih in turističnih smeri spoznavajo dinamiko realnega 
delovnega procesa in skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela. Dijaki ostalih smeri 
opravljajo praktično usposabljanje z delom izven šole pri različnih delodajalcih (zdravstvenih 
ustanovah, kozmetičnih salonih, vrtcih, hotelih in restavracijah ipd.) 
 
Na šoli poteka tudi izobraževanje odraslih. V programih, ki jih izvajamo, udeleženci 
izobraževanja ob delu dograjujejo svojo znanje, izmenjujejo izkušnje, ali pa zaradi potreb 
svojega poklicnega dela in osebnega razvoja pridobivajo znanje in spretnosti. Na šoli poteka 
izobraževanje odraslih v oddelkih ob delu in v individualnem organizacijskem modelu, v 
katerem se kandidati izobražujejo za vse poklice, ki jih izvajamo na šoli. 
 
Šola je organizirana kot enovit zavod, vendar lahko ravnatelj znotraj šole organizira notranje 
poslovne enote, če je to potrebno zaradi racionalnejše in bolj učinkovite organizacije dela in 
izkoristka prostorskih in kadrovskih zmogljivosti, vrste programov in drugih spremljajočih služb 
ter drugih dejavnosti šole.  
 
Vse naše učilnice so opremljene tako, da omogočajo sodoben pouk, specializirane učilnice pa 
izvajanje specifičnih dejavnosti. 
 
 
2. POTEK, REZULTATI IN USMERITVE 

 
2.1. Predstavitev obravnavanega prednostnega področja 

V šolskem letu 2013/14 smo od dijakov in njihovih staršev želeli izvedeti, v kolikšni meri 
so zadovoljni s šolsko prehrano. Prav tako nas je zanimalo, kako se dijaki na šoli počutijo 
in če so zadovoljni s šolo in programom, v katerega so vključeni. V ta namen smo izdelali 



dva anonimna vprašalnika ‒ anketni vprašalnik o prehrani in anketni vprašalnik o šolski 
klimi.   

  
2.2. Rezultati: Srednja šola Izola, lokacija Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7 

Anketni vprašalnik o šolski klimi je izpolnilo 69 dijakov. Rezultati merjenja šolske klime 
med dijaki zelo vzpodbudni. V programu Predšolska vzgoja je 100 %, torej vsi dijaki, ki 
so izpolnjevali ankete, svoje počutje na šoli ocenilo kot dobro, prav dobro in odlično, 
91 % dijakov bi se v ta program še enkrat vpisalo, o šoli bi večinoma drugim povedali 
pozitivne reči, v programu Gastronomske in hotelske storitve je sicer le 64 % dijakov 
svoje počutje na šoli ocenilo kot dobro, prav dobro in odlično, a bi se jih kljub temu 73 
% v ta program še enkrat vpisalo, o šoli so tudi prevladovali pozitivni odgovori, v 
programu Gastronomija in turizem pa je kar 91 % dijakov svoje počutje na šoli ocenilo 
kot dobro, prav dobro in odlično, in kar 86 % dijakov bi se v ta program še enkrat 
vpisalo, o šoli bi večinoma drugim povedali pozitivne reči. Pri odgovorih smo dobili tudi 
nekaj zanimivih predlogov in veliko pohval. Vse predloge bomo skušali upoštevati in 
realizirati že v letošnjem šolskem letu. 
 
Rezultati anket o prehrani so bili izpeljani na večjem vzorcu (75 dijakov) kot v preteklem 
šolskem letu, zato so tudi podatki nekoliko drugačni. Izmed anketiranih jih 24 % na šoli 
ni malicalo. 1/3 od teh navaja vzrok v izboru hrane, 1/3 izhaja iz različnih osebnih 
vzrokov, 1/3 pa ni želela navesti razloga. Večina dijakov je bila naročena na toplo 
malico. 20 % dijakov je bilo z malico zadovoljnih, 65 % pa delno zadovoljnih, zelo 
zadovoljnih 6 % in nezadovoljnih 9 %. Dijaki so bili tudi večinoma zadovoljni z odnosom 
kuhinjskega osebja in dežurnih učiteljev do njih pri malici (nekaj manj kot 60 % jih je 
ocenilo, da so tako kuhinjsko osebje in dežurni učitelji pri malici prijazni, nekaj manj 
kot 40 % jih je menilo, da je to odvisno od učitelja oz. osebja, ter le 3 % so ocenili, da 
tako osebje, kot učitelji, niso prijazni). Podali so tudi nekaj predlogov jedi, ki bi jih črtali 
s seznama, zelo malo pa so podali predlogov za izboljšanje ponudbe (le 5 krat so 
omenili, da je preveč enolončnic). 
 
S podobnimi vprašanji smo pripravili tudi anketni vprašalnik za starše in tudi njihovi 
odgovori so bili zelo podobni. Izmed tistih, ki so odgovorili, jih je z malico 62 % delno 
zadovoljnih, 34 % zadovoljnih, 4 % so zelo zadovoljni, pomembno pa je, da ni bilo 
staršev, ki so bili z malico nezadovoljni. 

 
2.3. Usmeritve za naslednje šolsko leto: Srednja šola Izola, lokacija Izola, Ulica 

Prekomorskih brigad 7 
Temeljne ugotovitve samoevalvacije so zelo pozitivne. Rezultati so celo nekoliko nad 
pričakovanji. V novem šolskem letu bi ponovno izmerili klimo med dijaki ter anketo o 
prehrani. 

 
2.4. Rezultati: Srednja šola Izola, lokacija Izola, Polje 41  

Anketni vprašalnik o šolski klimi je izpolnilo 69 dijakov. 69 % dijakov programa 
Kozmetični tehnik se na šoli počuti dobro in odlično, 31 % pa slabo oziroma zelo slabo. 
V programu Zdravstvena nega so dijaki v 83 % svoje počutje ocenili kot dobro, prav 
dobro ali odlično, kot slabo ga je ocenilo 17 % dijakov. 



Na vprašanje ali bi se ponovno vpisali na našo šolo oziroma program je 83% (78% 
program Kozmetični tehnik in 89% program Zdravstvena nega) odgovorilo pritrdilno, 
predvsem zaradi zanimivosti programa. Ostali se na šolo ne bi več vpisali, predvsem 
zaradi prezahtevnosti programa. 
 
Na vprašanje ali bi svetovali drugim vpis v isti program oziroma šolo, je 5% dijakov 
odgovorilo nikalno. Ostali menijo, da je vpis priporočljiv, saj je šola dobra in večina 
profesorjev tudi. Poudarjajo pa, da izobraževalni program ni lahek in da se je potrebno 
učiti. 
 
Dijaki kot moteče dejavnike izpostavljajo prenatrpan urnik ter majhnost šole in s tem 
povezano gnečo na hodnikih. Dijake moti tudi izvajanje pouka športne vzgoje na drugi, 
ločeni lokaciji na Markovcu. Kot dobro dijaki izpostavljajo dobre učitelje in ostalo 
osebje, klimatske naprave in dobra opremljenost učilnic ter kakovost in ceno malice. 
Dijaki so podali nekaj predlogov za izboljšanje šolske klime, ki jim bomo implementirali 
v naslednjem šolskem letu. 
 
Na anketni vprašalnik o prehrani je odgovorilo 80 dijakov in izmed anketiranih jih 42% 
na šoli ne malica. Tretjina dijakov ne malica zaradi izbora hrane, slaba tretjina pa ne 
malica zaradi predrage malice in si malico prinaša od doma.  
 
Dijaki, ki malicajo so večinoma (71%) zadovoljni ali delno zadovoljni s pestrostjo 
ponudbe. Žal je le malo dijakov podalo konkretne predloge za izboljšanje obrokov.  
 
Med dijaki, ki malicajo prevladujejo tisti, ki so naročeni na toplo malico, ravno tako 
večina dijakov malica 5x tedensko.  
 
Polovica dijakov je zadovoljna s kuhinjskim osebjem in dežurnimi učitelji. 
 
Pri starših otrok lahko ugotovimo podobne rezultate kakor pri dijakih. Na anketni 
vprašalnik je odgovorilo 68 staršev. Odgovori se bistveno ne razlikujejo od odgovorov 
dijakov. 62% staršev je zadovoljnih oziroma delno zadovoljnih s pestrostjo ponudbe. 
20% jih meni, da je malica slaba ali predraga ali da je količina premajhna. 

 
2.5. Usmeritve za naslednje šolsko leto: Srednja šola Izola, lokacija Izola, Polje 41 

Temeljne ugotovitve samoevalvacije so pozitivne. Tudi v novem šolskem letu bomo še 
naprej spremljali tako počutje dijakov na šoli kakor tudi zadovoljstvo s šolsko prehrano. 
 


