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POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST za šolsko leto 2017/18
Pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07- UPB5,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUF, 57/2012 – ZPCP – 2D),
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 79/09),
- Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. list RS, št.
8/08),
- Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Ur. list
RS, št. 60/10).
Komisija za kakovost
Na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/09)
je bila imenovana v šolskem letu 2017/18 komisija za kakovost v naslednji sestavi:
1. Predsednica: Marjetka Širec, strokovna delavka šole
2. Članica: Andrej Drvarič, strokovni delavec šole
3. Članica: Mojca Šušek, strokovna delavka šole
4. Član: Peter Pertoci, strokovni delavec šole
5. Član: Branko Slavinec, predstavnik delodajalcev
6. Članica: Mojca Raj, predstavnica dijakov
7. Članica: Martina Ferlinc, predstavnica staršev
Komisija se je med šolskim letom sestala trikrat. Na uvodnem sestanku v septembru je sprejela
Letni načrt za šol. leto 2017/18. Komisija je v tem šolskem letu spremljala štiri kazalnike:
1. Sodelovanje s šolami iz drugih držav in izvajanje različnih projektov doma in v tujini.
2. Umeščanje šole v lokalno okolje (ugotavljanje deleža sredstev ustvarjenih s pripravo
in izvajanje seminarjev po naročilu gospodarstva).
3. Vrednote: Medgeneracijsko sodelovanje in duševno zdravje (tema Zdrave šole in
EKOŠOLE).
4. Spodbujanje delodajalcev - mentorjev dijakom na PUD za pridobitev mentorskega
certifikata.
1. Sodelovanje s šolami iz drugih držav in izvajanje različnih projektov doma in v tujini
V šol. letu 2016/17 smo se vključili v Mednarodni projekt Flagship Products, katerega
namen je razvoj kulinarične in doživljajske ponudbe v povezavi z vodilnimi produkti v regijah
vzhodne in jugozahodne avstrijske štajerske, Pomurja in Podravja. V letošnje šolskem letu
smo s projektom nadaljevali.
Vodilni projektni partner je Qualifizierungsagentur iz avstrijskega Gradca;, več partnerjev
avstrijskih štajerskih term, Zavod za kulturo in šport M. Sobota, Razvojna agencija
Slovenske gorice Lenart; Zavod za inovativnost in podjetništvo Maribor in SŠGT Radenci.
Izvedli smo 20 kuharskih delavnic za učence pomurskih osnovnih šol in vrtec Radenci,
sodelovali smo na mednarodni konferenci v okviru slovenskih eko šol in v živo pripravljali
jedi iz regionalnih produktov domače regije ter jih tudi postregli (izvedba praktičnega dela
mature), konec aprila 2018 pa smo v šoli izvedli dvodnevno bilateralno kuharsko srečanje, na
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katerem so dijaki naše šole ter izbranih petih avstrijskih srednjih strokovnih šol pripravljali
jedi iz produktov regije projekta Flagship Products.
Dijaki, ki so sodelovali na bilateralnem kuharskem srečanju ter izbrani dijaki SŠGT Radenci,
so naslednji dan opravili tudi ekskurzijo v oljarno Kocbek v Sv. Jurij ob Ščavnici ter v
polnilnico mineralne vode Radenska v Boračevo.
SŠGT Radenci že več let sodeluje na Festivalu kulinarike Sočna villica v Murski Soboti; tako
so v okviru projekta Flagshi Products tudi v tem šolskem letu naši dijaki sodelovali pri
pripravi ulične prehrane.
Cilji projekta, ozaveščanje mladih za produkte domače regije, za zdravo prehrano,
tradicionalno izročilo gastronomije prednikov, oplemeniteno z novimi pristopi in kuharskimi
recepti, za medkulturno strokovno in jezikovno sodelovanje, so v celoti doseženi.
Druge dejavnosti in sodelovanja z drugimi šolami in organizacijami so opisane v
nadaljevanju.
2. Umeščanje šole v lokalno okolje (ugotavljanje deleža sredstev ustvarjenih s pripravo
in izvajanje seminarjev po naročilu gospodarstva)
3. Vrednote: Medgeneracijsko sodelovanje in duševno zdravje (tema Zdrave šole in
EKOŠOLE)
(dejavnosti pod 2. in 3. točke so povezane)
Izvajamo kvalitetne in moderne oblike dela, sodelujemo z okoljem ter skrbimo za povezanost
med dijaki, učitelji in starši.
Poleg rednih obveznosti se dijaki udeležujejo Gostinsko-turističnega zbora Slovenije,
tekmovanja v mešanju pijač, turistične tržnice, sodelujejo pri izvedbi tekmovanj Tuševa
kuharska zvezda, športnih tekmovanj, tekmujejo v poznavanju materinščine, tujih jezikov,
matematike, zgodovine in drugimi. Za dijake so poučne in hkrati privlačne strokovne ekskurzije
po Sloveniji in tujini. V okviru splošnih in strokovnih predmetov pa se izvajajo projekti,
delavnice, razstave, predstavitve, sprejemi, pripravljajo se izredni obroki ob raznih svečanostih.
Šola sodeluje s 60 gostinskimi in turističnimi podjetji, kjer dijaki opravljajo PUD in pomagajo
pri različnih dogodkih. Sodelujemo tudi z drugimi organizacijami in različnimi društvi (s TD
Radenci, G. Radgona, M. Sobota, hotelom Radin, z LD Radenci, Pomurskim sejmom, s
športnimi društvi, RK, s sorodnimi šolami doma in v tujini, OŠ, CPI, GZ SLO, mediji in drugimi
organizacijami).
V tem šolskem letu smo izvedli številne aktivnosti:
Rdeča nit ZŠ so bili duševno zdravje, zdrava prehrana in gibanje (opisano v nadaljevanju).
Delavnice na temo duševnega zdravja: Preprečevanje odvisnosti, Brez izgovora (O2 za
vsakogar), Duševno zdravje mladostnikov, Učenje učenja in Abeceda dostojnega življenja. Pri
pouku BIO vsako leto izvedemo okroglo mizo na temo: Odvisnosti (v mesecu odvisnosti).
Druge aktivnosti:
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- »Ne zakockaj svoje prihodnosti« - delavnice ozaveščanja mladih o tveganjih in
nevarnostih pri igranju iger na srečo (2.Ta,Tb in 4.Pt) – izvajalec zavod Etnika,
- Kažipot do dostojnega dela (izvajalec: Sindikat Mladi Plus; udeleženci: 3.ab in 4.Pt),
- Film STRAH (namen: pri mladostnikih okrepiti zavedanje, da lahko nekaj spremenijo in jih
spodbuditi k prevzemanju aktivne vloge proti nestrpnosti, rasizmu, ksenofobiji), ogled in
voden pogovor z režiserjem filma in gosti (Vlada RS, Urad za komuniciranje),
- Prehod mladih: Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela
(večja socialna vključenost; izvajalec: Bojana Fulder, URI SOČA pod okriljem Ministrstva za
delo, družino in enake možnosti; udeleženci: dijaki s posebnimi potrebami).
Delavnice na temo duševnega zdravja: Preprečevanje odvisnosti, Brez izgovora (O2 za
vsakogar), Duševno zdravje mladostnikov, Učenje učenja in Abeceda dostojnega življenja. Pri
pouku BIO vsako leto izvedemo okroglo mizo na temo: Odvisnosti (v mesecu odvisnosti).
Izvajanje prostovoljnega dela v domu oskrbovancev v Puconcih in Rakičanu. (vse leto
sodelovalo 5 dijakov).
Vrsto let sodelujemo z Zvezo Sonček iz M. Sobote (obiski, prodaja izdelkov, ki jih
izdelujejo na zvezi).
V okviru Eko šole smo izvedli naslednje projekte: Reciklirana kuharija (1. mesto), Hrana in
zdravje, Uporaba elektronskega didaktičnega gradiva za izobraževanje, Voda naše bogastvo,
Evropski teden zmanjševanja odpadkov, Likovno ustvarjanje, Ekokviz za SŠ, Zbiralna akcija
odpadnih baterij in akumulatorjev, Zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov,
Ozaveščevalna akcija (varčevanje z vodo, energijo in ločeno zbiranje odpadkov),
Medgeneracijsko sodelovanje, Ekobranje za ekoživljenje.
V okviru UNESCO mreže smo izvedli naslednje nacionalne projekte:
- Odnos mladih do zdravja,
- Platforma raznolikosti,
Na šoli obeležujemo tudi različne spominske dni (Svetovni dan strpnosti, vode, zemlje…
Svetovni dan boja proti AIDS-u, Mednarodni dan holokavsta, Dan OZN, Svetovni dan
kulturne raznolikosti za dialog in razvoj in še številne druge).
Izvedli smo tudi projekt Rastem s knjigo in Pravljično uro za učence drugega razreda OŠ
Radenci.
Sodelovali smo pri izvedbi krvodajalskih akcij in darovanju krvi (sodelovali so dijaki , ki
so dopolnili 18 let in delavci šole.
Ob decembrskih praznikih so dijaki z mentorico pomagali pri pripravi prostora in postrežbi
svečane večerje v Domu oskrbovancev v Rakičanu. Imeli smo tudi novoletni ples za dijake
šole.
Dijaki so z učiteljem strežbe pripravili postrežbo ob številnih dogodkih:
Sodelovali so na/pri:
- izvedbi ceteringa za Občino Apače in OŠ Tišina (ob 50-letnici),
- pogostitvi ob 120. letnici podružnične OŠ Gederovci,
- postrežbi HTB ob obletnici Doma starejših v Rakičanu in postrežbi kosila za novoletno
zabavo,
- postrežbi svečane večerje za maturantski ples naše šole v HR,
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- sodelovali pri Tuševi kuharski zvezdi in na maratonu Treh src.
Dijaki so z učiteljema praktičnega pouka kuharstva pripravili številne delavnice in
sodelovali pri različnih prireditvah v kraju in širše:
sodelovali so na/pri:
- sejmu AGRA v Gornji Radgoni (celodnevne delavnice v Agrini kuhinji),
- tekmovanju v kuhanju kisle juhe,
- pripravi in postrežbi hladno-toplega bifeja ob praznovanju 135. obletnice Zdravilišča
Radenci,
- pripravi in postrežbi hladno-toplega bifeja na glasbeni šoli v Murski Soboti,
- pripravi pogostitve regijskega tekmovanja Civilne zaščite in Rdečega križa,
- pripravi pogostitve ob svečanosti 10. obletnice Doma starejših v Gornji Radgoni,
- prireditvi Sočna vilica,
- predstavitvi gastronomskih programov (IZUM),
- predstavitvi gastronomskih programov na informativnem dnevu,
- pripravi in postrežbi večerje za TD Radenci,
- natečaju Reciklirana kuharija (osvojitev prvega mesta),
- seminarju o celiakiji,
- izvedbi čajanke za OŠ Radenci,
- sejmu Medical v G. Radgoni,
- izvedbi izrednega obroka na mednarodni konferenci Ekošole, v Hotelu Radin v Radencih,
- izvedbi POM in ZI,
- izvedbi projektnega dneva z dijaki 1. letnika, programa SSI in SPI,
- državnem tekmovanju dijakov srednjih šol za gostinstvo in turizem,
na GTZ- ju v Kranjski Gori,
- predtekmovanju za Tuševo zvezdico,
izvedli delavnice za:
- učence OŠ in malčke iz vrtca Radenski mehurčki,
- kreiranje novih jedi iz vodilnih produktov projekta Flagship Products.
Dijaki z mentoricama pouka turizma uspešno delujejo na različnih področjih.
Na 64. GTZ so dosegli zlato priznanje, sodelovali na 15. mednarodnem festivalu Več znanja za
več turizma (srebrno priznanje), izvajali promocijske delavnice za OŠ Pomurja v šoli in izven,
vodili dijake po Murski Soboti in osnovnošolce po Radencih, izvajali večerne animacije za
skupine gostov dijaškega doma in pomoč pri sprejemu gostov na recepciji v dijaškem domu;
vključili se v pripravo in izvedbo projekta za starše - Praznični december, sodelovali na
tradicionalni razstavi festival znanja IZUM v Maximusu MS; izdelovali promocijske turistične
spominke in prospektni material šole, snemali film - Zgodbe mlinskih koles, obeleževali ljudske
običaje in svetovni dan turizma, skrbeli za gibanje (gibalne vaje pri pouku, na terenu);
sodelovali na mednarodni konferenci v okviru Ekošole - Od semena, zelenjave, sadja do gibanja
in zdravja za zdravo srce in projektih: Flagship Products - Avtentičnost Pomurja in Podravja,
Pomurski tehnološki park MS - Banonia v Banovcih (v okviru POM).
Na šoli in širše (regionalno in nacionalno) so potekale tudi številne športne aktivnosti: igre z
žogo, atletika, pohodi, drsanje, plavanje, lokostrelstvo, badminton, streljanje z zračno puško;
spust po Muri, tek na smučeh; športne aktivnosti v DD (odbojka, badminton, nogomet,
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košarka); Maraton treh src - dijaki in delavci šole smo pomagali pri organizaciji in izvedbi
tega dogodka. Mnogi dijaki in delavci pa so se udeležili tudi različnih športnih dogodkov.
4. Spodbujanje delodajalcev - mentorjev dijakom na PUD za pridobitev mentorskega
certifikata
S strani delodajalcev ni bilo zanimanje za tovrstna izobraževanja, predvsem zato ne, ker so
plačljiva. V preteklosti so potekala brezplačno, preko projekta MUNUS.

Radenci, junij 2018

Zapisala:
Marjetka Širec, prof.

Predsednica komisije:
Marjetka Širec, prof.

Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.
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