
 

PRIJAZNO POVABILO 

Oglašamo se iz Srednje zdravstvene šole Murska Sobota v letu, ko z besedami, mislimi in 

občutji obeležujemo 60-letnico delovanja srednje zdravstvene šole. Ta učilna zidana torej že 

vrsto let pošilja med ljudi kader, ozaljšan z veliko noto humanosti. V tem korona času se prav 

gotovo zavedamo, da smo zdravstveni delavci kader, brez katerih v borbi s tem hudim 

sovražnikom nikakor ne bi šlo …  

 

Prijazno Te vabimo v naš virtualni svet, kjer se zrcali naša realnost in mogoče boš začutil,  

da bi tudi Ti rad postal del te resničnosti 

in s tem pomemben člen v verigi našega utripa. 

 

Šola  nudi  tri vzgojno-izobraževalne programe: 

- 4-letni program ZDRAVSTVENA NEGA 

- 4-letni program KOZMETIČNI TEHNIK 

- 3-letni program BOLNIČAR-NEGOVALEC 

Predmetniki se nahajajo na spletni strani šole www.szsms.si. 

Veselimo se virtualnih srečanj s Teboj, na katerih Te bomo popeljali skozi mozaik našega 

strokovno-humanega poslanstva. Pripravljamo srečanja v živo, zato Te prijazno vabimo v naš 

utrip – naš edinstven svet prakse, učenja za življenje, diskusij in delavnic. 

Razna presenečenja, objave in povezave pa najdeš na naši spletni strani www.szsms.si. 

Spremljaj nas. Postani del nas.  

V želji in najiskrenejšem povabilu, da se čim večkrat podaš v naš svet s pomočjo ponujenih 

spletnih povezav, Te najtopleje in najprijazneje pozdravljamo ter Ti želimo vse dobro.    

                                                kolektiv Srednje zdravstvene šole Murska Sobota  

z ravnateljico Zlatko Lebar 

 

http://www.szsms.si/
http://www.szsms.si/


  

 Prijazno vabilo … 
 

 

                                                    Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

vabi na 

          virtualna srečanja v živo  

 »Učenje za življenje« 

 

    

 

                                      1. SREČANJE  

 POMEN ZDRAVE PREHRANE  

ZA ZDRAVJE 

 

Z vami bo učitelj  

Edvard Jakšič, mag. zdr. nege 

 

ponedeljek, 21. 12. 2020, OB 17. URI 

Povezava do ZOOM platforme: 

https://arnes-si.zoom.us/j/97953100829  

(v primeru težav pokličite 031 809 684) 

Vabljeni osnovnošolci s starši. Dobrodošli tudi drugi, ki vas to področje zanima. 

https://arnes-si.zoom.us/j/97953100829


Prijazno vabilo 
                                                                 Srednja zdravstvena šola Murska Sobota 

vabi na 

          VIRTUALNA SREČANJA V ŽIVO   

»Učenje za življenje« 

   

   

 

 

                                        
2. SREČANJE  

 

 

 KJE IN KAKO SE UČIMO  

ZDRAVSTVENO NEGO?  

 

Z vami bo učiteljica  

Saša Šabjan, mag. zdr. nege 

 

SREDA, 23. 12. 2020, OB 17. URI 

Povezava do ZOOM platforme: 
https://arnes-si.zoom.us/j/95764146601 

 

(v primeru težav pokličite 031 809 684) 

 

Vabljeni osnovnošolci s starši. Dobrodošli tudi drugi, ki vas to področje zanima. 

https://arnes-si.zoom.us/j/95764146601
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