
POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJE ŠOLE 

V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 
 
SŠFKZ vzdržuje stike s partnerskimi šolami v tujini, s katerimi omogoča dijakom tri- ali štiritedensko 
praktično usposabljanje z delom, učiteljem pa enotedenske študijske in izobraževalne obiske ter 
spremstvo dijakov ob začetku mobilnosti v tujini. Šola tudi sprejema tuje goste iz evropskih šol. 
Aktivnosti omogočajo evropska denarna sredstva iz programa Erasmus+. 
 
Šolsko leto 2019/20 je bilo zaradi epidemije koronavirusa drugačno in je izbrancem spomladanske 
skupine onemogočilo opravljanje prektičnega izobraževanja v tujini. Dijaki, ki so bili izbrani za 
mobilnost jeseni 2019, pa so opravljali tri- ali štiritedensko praktično usposabljanje z delom na 
Finskem, v Latviji in v Španiji. Prvi teden bivanja v tujini so jim pomagali učitelji spremljevalci. 
 
 
1. Sodelovanje s finskima partnerskima šolama: 
PUD na Finskem ima med navedenimi državami najdaljšo tradicijo. Obojestranska izmenjava dijakov 
poteka v splošno zadovoljstvo obeh šol že več kot desetletje. Finska partnerska šola Helsinki 
Vocational College se s SŠFKZ povezuje v programih farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik in 
zobotehnik.  
Dve dijakinji 4. letnika programa kozmetični tehnik, Tea Arnež in Endrita Bajraktari (obe 4. Ka), sta 
med 27. 10. in 23. 11. 2019 opravljali štiritedensko praktično usposabljanje v kozmetičnem salonu 
partnerske šole.  
 
 
2. Sodelovanje z latvijsko partnersko šolo: 
SŠFKZ sodeluje s šolo P. Stradins Medical College of the University of Latvija, ki se nahaja v 
mestu Jurmala pri Rigi. Med 27. 10 in 16. 11. 2019 so tri dijakinje opravljale praktično usposabljanje 
v Rigi, prvi teden bivanja v tujini pa jih je spremljala učiteljica Romana FORTE: 

- Nives KREMESEC MRKALJ, Eva ROJC in Neli TRUDEN (4. L) iz programa tehnik 
laboratorijske biomedicine so tri tedne delale v medicinskem laboratoriju v Rigi. 
 

 
                           Skupina na poti v Španijo                                                Neli Truden v Rigi 
 
  



3. Sodelovanje s špansko partnersko šolo: 
Zadnja leta krepi SŠFKZ partnerske stike s španskimi šolami. Trenutno poteka dvostransko 
sodelovanje z eno špansko šolo:  praktično usposabljanje v Asturiji je potekalo od 27. 10. do 23. 11. 
2019, skupino je spremljala učiteljica Jasna PERINČIČ MANFREDA. Šola College No. 1 je 
organizirala praktično usposabljanje  za sedem dijakov:  

- Staša BRANISELJ, Liza RŽENIČNIK in Mark ZIDAR (vsi 4. L) iz programa tehnik 
laboratorijske biomedicine so delali v laboratorijih mestne bolnišnice v Gijonu. 

- Rok KUHAR, Laura VOLJKAR (oba 4. Fa), Žiga DUŠA in Larisa MRKALJEVIĆ (4. Fb) iz 
programa farmacevtski tehnik so pridobival delovne izkušnje v zasebnih lekarnah v mestu Gijon 
in v bolnišnični lekarni v mestu Oviedo. 

 
 
4.Češka šola Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola je poslala v 
Ljubljano svoje dijake. Oktobra 2019 je opravljalo dvotedensko praktično usposabljanje pet dijakov, 
in sicer dva iz programa tehnik laboratorijske biomedicine in trije iz programa zobotehnik. Dijaka iz 
programa tehnik laboratorijske biomedicine sta opravljala praktično usposabljanje v enem od 
laboratorijev v UKC Ljubljana, dijakinje zobotehnice pa so se spoznavale z delom zobotehnika v 
šolskih zobnih laboratorijih ter v zasebnih zobnih laboratorijih (pod mentorstvom zobotehnikov 
Andreja Lazića, Luke Melika in Gorana Maleševiča). Februarja 2020 pa sta bivali in delali v Ljubljani 
še dve češki dijakinji, tokrat iz programa farmacevtski tehnik. Opravljali sta štiritedensko praktično 
usposabljanje v Lekarni Brod. 
 
 

5. Povezovanje z drugimi tujimi šolami: 
SŠFKZ je gostila tudi nekaj kratkih obiskov učiteljev iz tujine, in sicer 20. 9. 2019 obisk 
koordinatorke za mednarodno sodelovanje iz Menorce v Španiji ter 24. 10. 2019 obisk koordinatorke 
za mednarodno sodelovanje iz Baskije, prav tako v Španiji. 
 
Žal so zaradi epidemije koronavirusa odpadle spomladanske aktivnosti in mobilnosti za redne in 
izredne dijake na Finskem in v Češki republiki. Tudi tuji dijaki, študenti in učitelji so morali iz istega 
razloga odpovedati študijske obiske in praktično usposabljanje v Ljubljani. 
 
 
Poročilo je pripravila koordinatorka za mednarodno sodelovanje mag. Vanda TRDAN.  
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