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OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA 
Cesta na Dobrovo 114 

3000 CELJE 
 
Ravnateljica: Mojca Kolin 
Pomočnica ravnateljice: Danica Grabar 
Poslovna sekretarka: Melita Klemenčič 
  
���� Telefoni:  
Ravnateljica: (03) 425 06 10 
Tajništvo: (03) 425 06 00 
 (051) 302 278 
Knjižnica: (03) 425 06 23 
Zbornica: (03) 425 06 22 
Šolska svetovalna služba: (03) 425 06 12 
Vodja šolske prehrane: (03) 425 06 26 
OPB: (041) 513 634 
Šolska zobna ambulanta: (03) 491 35 30 
  
���� Telefaks: (03) 425 06 20 
  
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oscefr2s 
  
E-pošta: projekt2.oscefr@guest.arnes.si 

 
Št. transakcijskega računa: 01211-6030646778 
Ustanoviteljica: MESTNA OBČINA CELJE 
 

OBVESTILO 
 
Od 1. junija 2007 je možno na mestni blagajni Mestne občine Celje brez bančne 
provizije plačevati z gotovino tudi posebne položnice izdane s strani osnovne oz. 
glasbene šole.  
 
Uradne ure mestne blagajne so: 
- ponedeljek, torek in četrtek        od 8.00 do 14.30 
- sreda                                            od 8.00 do 16.30 
- petek                                            od 8.00 do 12.30 
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Spoštovani! 
 
Vsak čas prinese nekaj novega. September začetek novega šolskega leta, za 
prvošolce pa začetek novega življenjskega obdobja. 
 
Dragi učenci, čakajo vas že znani pa tudi novi sošolci, nova spoznanja in nove 
poti do znanja. Res je, kot pravijo Grki, da do znanja ne vodi niti široka cesta, 
niti bližnjica. A znanje ni le cilj, je tudi način, kako priti do tja. Laže je dosegati 
zahtevne in visoke cilje v prijetnih odnosih. Za le-te pa smo odgovorni vsi in 
vsak posebej. Tudi upoštevanje pravil, za katera se dogovorimo, je zagotovilo 
za dobro počutje in doseganje ciljev.  
 
Spoštovani starši, tudi v tem letu vas vabimo k sodelovanju. Bodimo 
odgovorni odrasli, ki vemo, da si vsak otrok želi in potrebuje pozornost 
odraslih, staršev in učiteljev. Bodimo jim skupna opora, na katero bodo vedeli, 
da se lahko zanesejo. Skupaj nastopajmo, ko jim postavljamo meje, da bodo 
vedeli, da jih imamo radi, da nam zanje ni vseeno. 
 
Naj bo novo šolsko leto uspešno po meri posameznika, zadovoljujoče, 
delovno. Preživimo torej še eno »roševsko« šolsko leto. 
 
 

 
Vaša ravnateljica 

Mojca Kolin 
 
 
 
 
 
 
VIZIJA ŠOLE 
 
Srečujemo se v šoli, kjer je umetnost druženja uresničena v bogatenju znanja, 
človečnosti in razvijanju delovnih navad.  
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O ŠOLI 
 
ŠOLSKI OKOLIŠ 
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v 
katerem otrok stalno oz. začasno prebiva, javna osnovna šola v tem okolišu pa 
je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši 
vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša (Zakon o osnovni šoli, člen 48).  
Na severu poteka šolski okoliš po severni meji naselja Dobrova. Zahodna 
meja poteka navzdol po desnem bregu Koprivnice do meje med naselji 
Dobrova in Celje ter se nadaljuje proti avtocesti po meji med naseljema 
Lokrovec in Celje do nadvoza čez avtocesto ter v nadaljevanju po Gasilski ulici 
do križišča s Cesto na Ostrožno (Gasilske ulice ne vključuje). Sledi Cesti na 
Ostrožno do Koprivnice, nato navzgor po desnem bregu Koprivnice do 
križišča Ulice heroja Rojška z Ulico mesta Grevenbroich. Šolski okoliš gre 
proti jugu po Ulici mesta Grevenbroich do križišča s Kraigherjevo ulico, ki jo v 
celoti vključuje. Na vzhodu se pri hišni številki 43 naveže na Cesto na 
Dobrovo, se nadaljuje po meji med MČ Gaberje in MČ Nova vas, sledi severni 
meji območja Pokopališke ulice do križišča z Opekarniško cesto. Tu se prične 
vzhodna meja šolskega okoliša, in sicer teče proti severu po zahodni meji 
območja ulic Opekarniške ceste in Bezenškove ulice do avtoceste. Meja 
okoliša se preko avtoceste nadaljuje po meji med naseljem Dobrova na 
zahodni strani in naselji Celje, Lahovna ter Runtole na vzhodni strani. Hišni 
številki Lahovna 21 in 22 sta sestavni del šolskega okoliša. 
(Vir: Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje, 
25. 9. 2007) 
 
PROSTORSKI POGOJI 
V šolski stavbi je 18 oddelkov od 1. do 9. razreda.  Notranje površine šole 
zavzemajo 4380 m2. Zunanji nasadi in zelenice se razprostirajo na 15472 m2. 
Športne aktivnosti potekajo na notranjih površinah (410 m2) in zunanjih 
igriščih (1622 m2).    
Že tretje leto odstopamo prostor namenjen igralnim kotičkom in delu v 
skupinah za prvošolce otrokom VVO Zarja, ki nima zadovoljivih kapacitet 
glede na povečano povpraševanje za vpis za sprejem otrok. 
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ORGANI UPRAVLJANJA 
 
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja (Primož Brvar, Cvetka Jurak, Sabina Sredic), pet izvoljenih 
predstavnikov šole (Maja Grenko, Tatjana Glavač Gunzek, Nadja Ocvirk, 
Milena Smisl in Andreja Založnik) in trije predstavniki staršev (Darja Bastl, 
Emil Jančar in Nevenka Kidrič). 
 
SVET ZAVODA 
Svet zavoda med drugim potrjuje in spremlja realizacijo vsebin letnega 
delovnega načrta, imenuje ravnatelja ter vsako leto odloča o oblikah 
diferenciacije pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika od 4. do 9. 
razreda, spremlja in evalvira vzgojni načrt. 
 
RAVNATELJ 
Ravnatelj opravlja naloge pedagoškega vodje in poslovodnega organa šole, ki 
opravlja svoje pristojnosti v skladu z 49. členom Zakona o financiranju v vzgoji 
in izobraževanju. 
 
SVET STARŠEV 
V skladu s šolsko zakonodajo deluje na šoli tudi Svet staršev. Sestavljajo ga 
predstavniki staršev vsakega oddelka, ki sami izvolijo tri predstavnike v Svet 
zavoda.  
Na sestankih članov Sveta staršev predstavniki poročajo o sklepih in 
ugotovitvah, ki so jih sprejeli na roditeljskih sestankih po oddelkih. Z novimi 
informacijami seznanijo starše v oddelku. Svet staršev obravnava predlog in 
realizacijo letnega delovnega načrta šole ter izrazi mnenje o obliki 
diferenciacije, ki jo predlaga ravnateljica potem, ko je pridobila strokovno 
mnenje učiteljev.  
 
STROKOVNI ORGANI 
Za strokovno pedagoško delo skrbi ravnateljica šole, ki načrtuje in vodi delo 
skupaj s strokovnimi organi na šoli. To so: 
� UČITELJSKI ZBOR  
� ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI 
� RAZREDNIKI 
� STROKOVNI AKTIVI: 

♦ aktiv OPB 
♦ aktiv 1. triletja 
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♦ aktiv 2. triletja 
♦ družboslovno-humanistični aktiv  
♦ naravoslovni aktiv 

Strokovni aktivi imajo med drugim pomembno vlogo pri medpredmetni in 
vertikalni povezavi ter načrtovanju in izvajanju športnih, naravoslovnih, 
tehniških in kulturnih dni ter ekskurzij. 
 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 
 

razred ime in priimek strokovni naziv 
4. b TANJA BORENOVIĆ profesorica razrednega pouka 
 DESANKA ČALASAN GRAJŽL profesorica športne vzgoje 
 BRANKA ČERNEZEL  predmetni učitelj za družbeno moralno vzgojo in 

zgodovino 
7. b DUŠICA DOBERŠEK  absolventka angleščine in slovenščine 
 SANDRA ðULABIĆ  profesorica francoščine in španščine 
 NATAŠA GAJŠEK KLJUČARIČ 

(porodniški dopust)  
profesorica angleščine in nemščine 

 TATJANA GORENJAK profesorica matematike 
 MATEVŽ GORŠIČ  profesor glasbe 
 DANICA GRABAR  predmetni učitelj za razredni pouk, univerzitetna 

diplomirana pedagoginja 
3. b SONJA GREGURIČ profesorica razrednega pouka 
 MAJA GRENKO  profesorica gospodinjstva in biologije 
2. b  VLASTA GRIČAR  predmetni učitelj za razredni pouk 
 JULIJA GRM profesorica pedagogike in sociologije 
 LUCIJA HAJNŠEK  knjižničarka, profesorica slovenščine, specialistka 

managementa 
6. a ERIKA HERMAN profesor geografije in sociologije 
 STANKA HOZJAN univerzitetna diplomirana psihologinja 
 BARBARA JAGER * logopedinja 
 VALERIJA JAKOP POGORELC * specialna pedagoginja 
4. a ZDENKA JELEN  profesorica razrednega pouka 
7. a  LIJANA KLANČNIK  predmetni učitelj za likovno vzgojo 
5. a VANDA KNEŽEVIČ predmetni učitelj za razredni pouk 
 MOJCA KOLIN  profesorica angleščine in francoščine 
 MATEJA LEŠNIČAR diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 
5. b NADJA OCVIRK profesorica razrednega pouka 
 DEJAN PETROVIČ profesor likovne pedagogike 
 MARJAN POJAVNIK predmetni učitelj telesne vzgoje in zemljepisa 
 VESNA RAMŠAK diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 
6. b FRANJO ROŠKAR profesor proizv. tehn. vzgoje in sociologije 
9. a MAJA SKAKIĆ profesorica angleščine 
8. a BLANKA SKOČIR profesorica slovenščine in sociologije 
9. b MILENA SMISL predmetni učitelj slovenščine in etnolog 
2. a  JUDITA STANIČ predmetni učitelj za razredni pouk 
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3. a MARJANA ŠEŠKO profesorica razrednega pouka 
 NATALIJA VIHER diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 
1. a MARINKA VODOVNIK profesorica razrednega pouka 
1. b ANDREJA ZALOŽNIK profesorica razrednega pouka 
 IRENA ZBAŠNIK ZABOVNIK predmetna učiteljica biologije in kemije 
8. b BOJANA ZORKO predmetna učiteljica matematike in fizike 
 
* strokovni delavki sta zaposleni na OŠ Glazija 
 
OSTALI DELAVCI 
 
ZDENKA BRECL  čistilka 
TATJANA GLAVAČ GUNZEK kuharica 
ISMETA HARAMBAŠIČ  čistilka 
SABINA JEREB  računovodkinja 
MELITA KLEMENČIČ  poslovna sekretarka 
OLGA KOROŠEC  pom. kuharica 
MARIJA KOSTANJŠEK čistilka 
IGOR  KRIŽNIK  hišnik 
BERTA PODPEČAN kuharica 
MAGDA POTOKAR kuharica 
DANIJELA SELIČ čistilka 
MILENA ŠOLINC čistilka 
 
 

ORGANIZACIJA DELA 
 
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 
Šolska skupnost učencev šole predstavljata po dva predstavnika vsake 
oddelčne skupnosti, ki sta na začetku leta izvoljena v svoji sredini. Na 
sestankih šolske skupnosti učencev se obravnavajo teme, ki so povezane z 
načrtovanjem in življenjem šole. Predloge, mnenja in želje svojih sošolcev 
prenašajo predstavniki; prav tako poteka pretok informacij tudi nazaj v 
oddelke, kjer se o njih pogovarjajo pri urah oddelčne skupnosti. 
Šolski parlament v mesecu novembru načrtuje in izvaja aktivnosti na 
predhodno določeno temo. Predstavniki se nato udeležijo občinskega 
parlamenta in morda tudi parlamenta na državni ravni. 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Šolska svetovalna služba zajema različna področja dela in življenja na šoli: 

� preventivno dejavnost (socialne igre, otroški parlament, mladinske 
delavnice …) 
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� svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami ter 
njihovim staršem 

� učence s posebnimi potrebami 
� svetovalno in posvetovalno dejavnost z vodstvom šole, učitelji in 

drugimi strokovnimi delavci šole ter starši 
� sodelovanje z zunanjimi institucijami 
� vpis in sprejem šolskih novincev 
� poklicno svetovanje in usmerjanje ter vpis v srednje šole 
� subvencioniranje šolske prehrane 
� sofinanciranje šole v naravi 

 
Šolsko svetovalno službo vodi Stanka Hozjan, psihologinja. 
 
Mestna občina Celje financira delo logopeda. V pomoč so vključeni učenci po 
potrebi. V tem šolskem letu bo učencem nudila specialno logopedsko pomoč 
Barbara Jager. 
 
JUTRANJE VARSTVO 
Jutranje varstvo (JV) organiziramo za učence 1. razreda. V šolskem letu 
2010/11 bomo v skladu z normativi in standardi ponudili eno skupino 
jutranjega varstva od 6.00 do 8.00. 
 
PODALJŠANO BIVANJE 
Na šoli imamo za učence od 1. do 5. razreda pet oddelkov podaljšanega 
bivanja (OPB).  
Podaljšano bivanje je organizirano vsak dan od 11.35 do 16.05.  
 
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole sme vodja OPB domov 
spustiti zaupane mu otroke le s pisnim potrdilom staršev. 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Temeljno knjižnično dejavnost predstavljajo sistematično zbiranje, strokovna 
obdelava, ureditev knjižničnega gradiva, predstavljanje knjižničnega gradiva in 
knjižnice ter motiviranje učencev in strokovnih delavcev za uporabo knjižnice 
ter njenega gradiva. V knjižnici je bilo na dan 1. 1. 2010 14972 enot, od tega 
5744 enot za strokovne delavce in 9228 enot za učence. V šolskem letu 
2009/10 je bilo 6130 obiskov bralcev, ki so si sposodili 6368 enot.  
V knjižnici si učenci in delavci šole izposojajo knjižnično gradivo pred in po 
pouku. Knjižničarka se srečuje z oddelčnimi skupnostmi štirikrat letno. V 
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čitalniškem prostoru lahko knjige in revije tudi prebirajo. Učenci si lahko 
domov sposojajo leposlovje in strokovne knjige. Rok izposoje knjižničnega 
gradiva je 14 dni. Bralci lahko rok izposoje tudi podaljšajo, če seveda že ne 
zamujajo. Vsak teden dobijo razredniki sezname učencev zamudnikov, da 
lahko na urah oddelčne skupnosti opomnijo zamudnike, naj knjige vrnejo. Če 
učenec knjig kljub opozorilom razrednika in knjižničarke ne vrne, starši 
prejmejo pisni opomin. V primeru, če učenec knjigo izgubi ali tako poškoduje, 
da se ne da več popraviti, prinese v dogovoru s knjižničarko novo enako 
knjigo ali knjigo enake vrednosti ali denar v vrednosti izgubljene ali 
poškodovane knjige. 
 
UČBENIŠKI SKLAD 
V letošnjem šolskem letu so se odločili za izposojo učbenikov vsi učenci. 
Število iz leta v leto narašča, saj so učenci in starši ugotovili prednosti tega 
sklada. Tudi v šolskem letu 2010/11 so učbeniki za vse učence brezplačni.  
Šola sme kupiti in izposojati le učbenike, ki so potrjeni v posebnem katalogu. 
Iz njega učitelji izbirajo učbenike, ki jih bodo učenci uporabljali. Učenci si lahko 
izposodijo učbenike v kompletu. Prejmejo jih prvi šolski dan. Učenci, 
uporabniki sklada, morajo že prvi šolski dan poskrbeti, da so učbeniki 
primerno oviti. Med šolskim letom morajo skrbeti za učbenike, tako da jih ob 
koncu leta lahko vrnejo nepoškodovane. 
 
ROŠEV SKLAD 

Na šoli že vrsto let deluje poseben sklad, ki z donacijami staršev 
in uspešnih podjetij sredstva namenja nadstandarnemu 
programu, posebej uspešnim učencem ob zaključku šolanja in 
socialno ogroženim učencem. 
Starši in učitelji v enakovrednem razmerju sestavljajo upravni 
odbor. Ta odloča o razdelitvi sredstev na osnovi vlog 
posameznikov - staršev in po potrebah, ki jih narekuje življenje 
šole.  
V  tem šolskem letu bomo z zbranimi sredstvi predvidoma 

pomagali pri plačilu šole v naravi otrokom, katerih starši ne bi zmogli plačila, 
omogočili ogled/organizacijo kulturne prireditve za učence, nagradili bomo 
tudi posebne uspehe učencev.    
 
ŠOLSKA PREHRANA 
Osnovna šola zagotavlja učencem prehrano v času pouka, in sicer v 
normativno določeni in predpisani količini ter kvaliteti in po ceni, ki jo potrdi 
Mestna občina Celje in je enotna za vse celjske osnovne šole. Cena obroka 
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malice je 0,80€, kosila pa 2,00€ (1.–5. razred) oz. 2, 25€ (6.–9. razred). Cena 
zajtrka za 1. razred je 0,54€. Učenci, ki so v podaljšanem bivanju, imajo 
brezplačno popoldansko malico. 
Starši morajo redno poravnati stroške prehrane. V primeru zaostanka plačila 
so starši najprej opozorjeni z opominom šole. V kolikor starši dolga kljub 
opominu ne poravnajo, je šola prisiljena otroku odvzeti možnost prejemanja 
kosila in izterjati dolg po sodni poti. 
V primeru, da je pri obračunu prišlo do napake, se lahko znesek reklamira v 
roku plačila položnice (8 dni od prejetja). Nikakor zneska ne popravljajte 
sami! V primeru izgube položnice se starši v tajništvu dogovorijo, da se vam 
izda dvojnik (starši sami ne pišite položnic). 
V šolski kuhinji je možno naročiti kosilo za domov (porcijsko). Prijave se 
sprejemajo v tajništvu. 
Vsa podrobnejša pojasnila ali informacije o šolski prehrani lahko dobite pri 
Maji Grenko, vodji šolske prehrane. 
 
POSEBNI STATUSI UČENCEV 
Za učence, ki se vzporedno izobražujejo, so perspektivni športniki ali se 
ukvarjajo z raziskovalnim delom (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli, UL RS 102/2007; Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti naOŠ Frana 
Roša). 

• Pogoji:  
 

� vzporedno izobraževanje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki 
izvajajo javno veljavne programe (če je učenec obremenjen z 
dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko)  

ali  
� registracija pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmovanje na 

uradnih tekmovanjih te zveze (če je učenec obremenjen več kot 
10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj)  

• Postopek dodelitve:  
� pisni predlog (vzorec predloga je objavljen na spletni strani šole) 

staršev ali zakonitih zastopnikov do 30. septembra  
� obvezna priloga je potrdilo o vpisu v drugo šolo ali o registraciji 

pri nacionalni športni zvezi (skupaj s tedenskim obsegom 
dejavnosti)  

� status se dodeli za eno šolsko leto  
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� po pridobitvi statusa se sklene dogovor o prilagajanju šolskih 
obveznosti 

� če učenec ne izpolnjuje svojih obveznosti, mu šola lahko status 
odvzame  

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Frana Roša in vloga za 
dodelite statusa se nahaja na spletni strani šole: 
http://www2.arnes.si/~oscefr2s/8.html 
 
ZA ZDRAVO IN VARNO ŽIVLJENJE 
 
ZDRAVNIŠKI PREGLEDI − 1., 3., 6. in 8. razred 
Za deklice 6. razredov bo na sistematskem pregledu (v soglasju s starši) 
organizirano prostovoljno cepljenje proti HPV virusu. Prvi odmerek bodo 
prejele na sistematskem pregledu, na naslednja dva pa jih pripeljejo starši. 
Zdravnica za učence in učenke naše šole je Ksenija Goste, dr. med. 
 
PLAVALNI TEČAJ − 1. in 3. razred 
 
TESTIRANJE PLAVANJA − 6. razred 
 
DRSANJE − 1. in 2. razred 
 
ODPRAVLJANJE PLAVALNE NEPISMENOSTI 
Projekt obsega preverjanje znanja plavanja učencev 6. razreda na treh nivojih: 
� prosto plavanje na dolžini 50 metrov 
� plavanje na čas na dolžini 50 metrov 
� plavanje na čas − 150 metrov mešano  
Učenci, ki ne preplavajo 50 metrov dolžine, bodo povabljeni na tečaj plavanja. 
ZDRAVSTVENO-HUMANITARNA DEJAVNOST 
V tej dejavnosti aktivno sodelujejo za to področje izvoljeni predstavniki od 2. 
do 9. razreda. Z zadolžitvami, ki jih prenesejo v oddelke, so posredno 
vključeni vsi učenci. Predstavniki pri urah oddelčne skupnosti izvedejo 
dogovorjene naloge, pri čemer sodelujejo tudi učitelji, ki dobijo smernice za 
delo. O nekaterih temah potekajo razgovori z učenci in otroški parlament. 
Vrednost te dejavnosti je zlasti v aktivnem sodelovanju učencev, v razvijanju 
humanitarnih vrednot in ponuja se možnost za pogovor o temah, ki niso 
tipično »šolske«. 
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POSEBNI PREVENTIVNI PROGRAM 
V okviru preventivnega programa bomo v šolskem letu 2010/11 z učenci 
obiskali naslednje institucije oz. izvedli naslednje delavnice: 
 
8. razred  
Obisk Mladinskega centra Celje, Kriznega centra Celje (april 2011),kjer bodo 
učencem strokovni delavci pobližje predstavili svoje dejavnosti.  
Učenci se bodo odpravili tudi na Šolski center Celje (april 2011), kjer bodo 
potekale že tradicionalne delavnice, s pomočjo katerih se učenci seznanijo s 
programi, ki jih šola ponuja mladim. 
 
9. razred 
Sijem od zdravja – pogovor o stališčih najstnikov do zdravega načina 
življenja (delavnice v izvedbi Zavoda za zdravstveno varstvo).  
Cilji: Mladim se želi ponuditi veščine izbiranja bolj zdravih živil, spregovoriti z 
njimi o dobrih načinih izrabe prostega časa, jim predstaviti načine učinkovitega 
sproščanja in se pogovarjati o stališčih učencev do alkohola, nikotina in drugih 
drog ter o varni in zdravi spolnosti. 
Metode dela: vodeni pogovori, delo v skupinah, učenje ob didaktičnih 
pripomočkih, igranje vlog … 
Tudi učenci devetega razreda si bodo ogledali in spoznavali, katere dejavnosti 
jim ponuja Mladinski center Celje. Pred informativnimi dnevi in vpisi pa bodo 
imeli možnost, da na Festivalu izobraževanja in zaposlovanja, pridobijo 
dodatne informacije  s strani predstavnikov posameznih srednjih šol (januar 
2011). 
 
MLADINSKE DELAVNICE  
Namenjene so učencem 9. razredov. Teme delavnic se nanašajo na 
oblikovanje samopodobe, na odnose v družini in med vrstniki, na problem 
učenja in šole, na probleme o izgradnji spolne identitete in spolnosti, na 
vrednote,  moralo in komunikacijo. 
 
»TI IN JAZ« 
Interni šolski projekt, v katerem se bodo učenci 8. in 9. razredov z izvajanjem 
socialnih iger kot tutorji mlajšim učencem vključevali v njihovo delo in igre. 
 
POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI 
Na šoli je učencem s posebnimi potrebami nudena dodatna strokovna pomoč 
s strani specialne pedagoginje, logopedinje in ostalih strokovnih delavcev šole. 
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POMOČ UČENCEM Z DRUGEGA GOVORNEGA PODROČJA 
(»TUJCI«) 
Učenci, ki so se na našo šolo vpisali z drugega govornega področja, so lahko 
vključeni k dodatnim uram slovenskega jezika, ki jih financira Ministrstvo za 
šolstvo v letu prepisa učenca v drugo govorno področje. 
 
KOLESARSKI IZPITI 

 

Učenci 5. razreda se pripravljajo na varno kolesarjenje. 
Pri pouku se učijo prometna pravila in se urijo v 
kolesarjenju na spretnostnem in prometnem poligonu. 
Ob koncu šolskega leta se učijo kolesariti tudi na javnih 
prometnih površinah in opravijo izpit. Tako pridobijo 
kolesarsko izkaznico. 

 
ZAVAROVANJE 
Naša šola bo nadaljevala s prakso, da staršem ponudimo možnost zavarovanja 
pri različnih zavarovalnicah. Učenci bodo prejeli ponudbe prvi šolski dan, 
kasneje pa bodo starši o pogojih in rokih plačila obveščeni s strani izbrane 
zavarovalnice. Odločitev za zavarovanje je prostovoljna in v celoti prepuščena 
izbiri staršev. 
 

ORGANIZACIJA POUKA 
 
PREDNOSTNE NALOGE 
� vključevanje IKT v pouk in razvijanje informacijske pismenosti 
� soočanje z odstopanji v vedenju ter konflikti 
� učenje učenja 
� domače naloge 
 
IZMENSKOST POUKA 
Pouk poteka v eni izmeni − samo v dopoldanskem času. Pred poukom in po 
njem se ob določenih terminih izvajajo dodatni in dopolnilni pouk, interesne 
dejavnosti, izbirne vsebine ter vaje pevskega zbora. 
Popoldne je mlajšim učencem na voljo 5 oddelkov podaljšanega bivanja 
(OPB), ki so organizirani od 11.35 do 16.05. 
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2010/11 
 
ZAČETEK POUKA: 1. september 2010 
KONEC POUKA: 24. junij (15. junij) 2011 
 
POČITNICE 
 

JESENSKE POČITNICE: 25. oktober−29. oktober  
NOVOLETNE POČITNICE: 27. december−2. januar 
ZIMSKE POČITNICE: 21. februar−25. februar 
PRVOMAJSKE POČITNICE: 28. april−2. maj 
 
OCENJEVALNI OBDOBJI    
31. januar − Zaključek I. ocenjevalnega obdobja        
24. junij (15. junij) − Zaključek II. ocenjevalnega obdobja 
   

POMEMBNI DNEVI  
31. oktober – DAN REFORMACIJE 
1. november – DAN SPOMINA NA MRTVE 
13. november – Pouk (nadomeščanje 7. februarja) 
25. december − BOŽIČ 
26. december – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
7. februar – Pouka prost dan 
8. februar – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, PREŠERNOV DAN 
11. in 12. februar – Informativna dneva za 9. razred 
25. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK 
26. april – Pouka prost dan 
27. april – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 
7. maj – Pouk (nadomeščanje 26. aprila) 
16. junij–28. junij – Roki za popravne in razredne izpite (9. razred) 
25. junij – DAN DRŽAVNOSTI 
27. junij–8. julij – Roki za popravne in razredne izpite 
18. avgust–31. avgust – Roki za popravne in razredne izpite 
 
OCENJEVALNE KONFERENCE 
 

I. 31. januarja ob 13.30 
II. 9. junija za 9. razred ob 7.00 in 20. junija za 1.−8. razred ob 13.30 
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ŠOLSKI ZVONEC 
 
Predura 7.10−7.55 
1. ura 8.00−8.45 
2. ura 9.05−9.50 
3. ura 9.55−10.40 
4. ura 10.50−11.35 
5. ura 11.40−12.25 
6. ura 12.30−13.15 
7. ura 13.20−14.05 
8. ura 14.10−14.55 

 
Za učenke in učence, ki obiskujejo prvi razred, pa velja naslednji časovni 
razpored: 
 

Jutranje varstvo: 6.00−8.00 
Zajtrk: 7.30 
Pouk: 8.00−11.35 

Dopoldanska malica: 9.50 
Kosilo: 11.35–13.30 

Popoldanska malica: 14.30 
Podaljšano bivanje: 11.35−16.05 

 
Čas kosila za učence od 2. do 6. razreda: 
Po končani zadnji uri pouka. 
 
Čas kosila za učence 7., 8. in 9. razreda: 
Po končani zadnji uri rednega pouka imajo učenci 20 minutni odmor za kosilo. 
Po tem času se prične pouk izbirnih predmetov. 
 
 



 16 

PREDMETNIK  
 
Število ur na teden po predmetih: 
 

 RAZRED 
Predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
Tuji jezik 1    2 3 4 4 3 3 
Tuji jezik 2       2 2 2 
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 
Družba    2 3     
Geografija      1 2 1,5 2 
Zgodovina      1 2 2 2 
Drž. vzgoja in etika       1 1  
Spoznavanje okolja 3 3 3       
Fizika        2 2 
Kemija        2 2 
Biologija        1,5 2 
Naravoslovje      2 3   
Naravoslovje in tehnika    3 3     
Tehnika in tehnologija      2 1 1  
Gospodinjstvo     1 1,5    
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Izbirni predmeti *       2/3 2/3 2/3 
Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
ŠTEVILO PREDMETOV 6 6 6 8 9 11 13/14/15/16/17* 

ŠTEVILO UR TEDENSKO 20 21 22 23,5 25,5 25,5 29/30 29,5/30,5 29,5/30,5 

ŠTEVILO TEDNOV POUKA 35 35 35 35 35 35 35 35 32 
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

*Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če s tem 
soglašajo njegovi starši. 
 
Podrobneje razdelani predmetniki so objavljeni na spletni strani http://www.mss.gov.si/. 
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ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH 
 

 Število oddelkov Število učencev 
1. razred 2 39 
2. razred 2 41 
3. razred 2 31 
4. razred 2 39 
5. razred 2 35 

SKUPAJ (1. do 5. r.) 10 185 
6. razred 2 39 
7. razred 2 46 
8. razred 2 49 
9. razred 2 49 

SKUPAJ (6. do 9. r. ) 8 183 
SKUPAJ (1. do 9. r.) 18 368 

OPB 5  
 
 
OBLIKE DIFERENCIACIJE 
Po zakonu se šola vsako leto znova odloča o obliki diferenciacije pri pouku 
matematike, slovenščine in prvega tujega jezika v 2. in 3. triadi. Strokovni 
delavci oblikujejo predlog, ki ga ravnatelj posreduje Svetu staršev, ki izreče 
mnenje o predlogu. Oblike se lahko spreminjajo glede na strokovno presojo, 
povezano z generacijo otrok; smiselno se je vsako leto odločati na novo. 
 
V šolskem letu 2010/11 se bo pri pouku slovenščine, matematike in angleščine 
v 5., 6. in 7. razredu izvajala fleksibilna diferenciacija. Delna zunanja 
diferenciacija v 8. in 9. razredu se bo izvajala v naslednjih oblikah: 
 
Matematika 8. razred HETEROGENE SKUPINE 
 9. razred HETEROGENE SKUPINE 
Slovenščina 8. razred HETEROGENE SKUPINE 
 9. razred HETEROGENE SKUPINE 
Angleščina 8. razred HETEROGENE SKUPINE 
 9. razred HETEROGENE SKUPINE 
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IZBIRNI PREDMETI 
 
7. razred 8. razred 9. razred 
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje III 
Računalništvo (Urejanje 
besedil) 

Računalništvo (Multimedija) Računalništvo (Računalniška 
omrežja) 

Šport za sprostitev Šport za zdravje Izbrani šport 
Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane Načini prehranjevanja 
Francoščina I Španščina II Retorika 
Astronomija (Daljnogledi in 
planeti) 

Gledališki klub Vzgoja za medije (Televizija in 
internet) 

 Vzgoja za medije (Radio)  

 
Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, 
če s tem soglašajo  njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo, je lahko v 
celoti ali delno oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. 
 
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE 
Preverjanje in ocenjevanje znanja je sestavni del pouka; poteka sproti, redno. 
Pisno ocenjevanje je vnaprej napovedano; učenci smejo pisati le dve pisni 
preverjanji znanja na teden. 
Seznam napovedanega pisnega ocenjevanja je konec septembra objavljen na 
spletni strani šole. 
 
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo stalne ali občasne težave pri 
katerem predmetu. Dodatni pouk je organiziran za učence, ki zmorejo več.  
Obe vrsti pouka potekata pred ali po končanem pouku. Učitelj, ki predmet 
poučuje, pisno (na predmetni stopnji) povabi učenca k dopolnilnemu oziroma 
dodatnemu pouku. Starši s podpisom zagotovijo, da bo otrok to obliko pouka 
redno obiskoval in se pri učitelju pozanimajo o njegovem delu.  
  
DRUGI TUJI JEZIK 
Generacija učencev, ki je pričela z učenjem nemščine kot drugega tujega 
jezika je v šolskem letu 2010/11 v 9. razredu. Hkrati se nemščine učijo tudi 
sedmo- in osmošolci. S primernim pristopom k pridobivanju znanja, spretnosti 
in veščin učenci uspešno napredujejo tudi pri drugem tujem jeziku. Nemščina 
je bila tudi delovni jezik sodelovanja v projektu Comenius. Ker je bila tema 
sodelovanja s šolo iz Walesa ekologija, je šlo torej tudi za medpredmetno 
sodelovanje. 
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DNEVI DEJAVNOSTI 
 
KULTURNI IN NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

 KULTURNI DNEVI NARAVOSLOVNI DNEVI 
1. razred ☺ Ogled filmske predstave 

☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Dnevi kulture 
☺ Pustovanje 

� Kolesarček 
� Eko naravoslovni dan 
� Kaja in Grom 

2. razred ☺ Ogled filmske predstave 
☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Dnevi kulture 
☺ Pustovanje 

� Kolesarček 
� Jaz in narava (Eko dan) 
� Kekčeva dežela 

3. razred ☺ Ogled filmske predstave 
☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Dnevi kulture 
☺ Pustovanje 

� Kolesarček 
� Letališče Brnik 
� Živalski vrt Ljubljana 

4. razred ☺ Novoletno praznovanje 
☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Kulturno-zgod. spomeniki 

� CŠOD 
� Astronomija 
� TMS Bistra Vrhnika 

5. razred 
 

☺ Ogled filmske predstave 
☺ Novoletno praznovanje 
☺ Pustovanje 

� CŠOD 
� CŠOD 
� CŠOD 

6. razred ☺ Prireditev ob kult. prazniku 
☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Literarna ekskurzija/CŠOD 
☺ Bonton   

� CŠOD Soča 
� Novoletni bazar 
� Preventivni program 

7. razred ☺ Prireditev ob kult. prazniku 
☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Literarna ekskurzija/CŠOD 
☺ Bonton 

� CŠOD  
� Mestni gozd 
� Preventivni program  

8. razred ☺ Prireditev ob kult. prazniku 
☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Literarno-tehnična ekskurzija 
☺ Bonton 

� Hiša eksperimentov 
� Preventivni program  
� Mozirski gaj in Alpinetum 

9. razred ☺ Prireditev ob kult. prazniku 
☺ Ogled gledališke predstave 
☺ Literarna ekskurzija 
☺ Muzej novejše zgodovine 

� Preventivni program  
� Astronomija 
� Aktualizacija 
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TEHNIŠKI DNEVI 
 
1. razred 
 

	 Jaz in mali konstruktor 
	 Novoletni bazar 
	 Ustvarjalni pristan 

oktober 
november 
februar 

2. razred 
 

	 Novoletni bazar 
	 Zvok okrog nas 
	 Ustvarjalni pristan 

november 
februar 
marec 

3. razred 
 

	 Novoletni bazar 
	 Zrak lahko ujamem 
	 Izdelek po načrtu 

november 
januar 
marec 

4. razred 
 

	 Hiša eksperimentov 
	 Novoletni bazar 
	 Izdelava škatle iz papirja 
	 Eko dan 

september 
november 
marec 
maj 

5. razred 
 

	 CŠOD  
	 Novoletni bazar 
	 Izdelava igrače iz zbirke gonil 
	 Vsebine prometne vzgoje 

september 
december 
april  
maj 

6. razred 	 CŠOD  
	 Mleko in mlečni izdelki 
	 Božični pogrinjki 
	 Eko dan 

september 
oktober 
december 
april  

7. razred 	 Osrednja knjižnica Celje, Galerija sodobne 
umetnosti 

	 Novoletni bazar 
	 Eko dan 
	 CŠOD 

 
 
november 
april 

8. razred 	 Novoletni bazar 
	 Eko dan 
	 Šolski center, obisk ustanov 
	 Ptuj – staro mestno jedro 

november 
april  
april  
junij 

9. razred 	 Gostinska šola 
	 Novoletni bazar 
	 Festival vzgoje in izobraževanja 
	 Eko dan 

oktober 
november 
januar 
april 
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ŠPORTNI DNEVI − razredna stopnja 
1. razred  2. razred 

1. POHOD (Lahovna) oktober 2010  1. POHOD (Lokrovec) september 2010 
2. DRSANJE november 2010  2. DRSANJE november 2010 
3. PLAVANJE januar 2011  3. IGRE NA SNEGU januar 2011 
4. ATLETIKA april 2011  4. ATLETIKA april 2011 
5. ŠPORTNE IGRE junij 2011  5. ŠPORTNE IGRE junij 2011 

 
3. razred  4. razred 

1. POHOD (Levec) september 2010  1. IGRE Z ŽOGO oktober 2010 
2. PLAVANJE januar 2011  2. POHOD (CŠOD) februar 2011 
3. POHOD (Lovska koča) maj 2011  3. ATLETIKA april 2011 
4. ATLETIKA april 2011  4. POHOD (Dan zdravja) april 2011 
5. ŠPORTNE IGRE junij 2011  5. ŠPORTNE IGRE junij 2011 
 
 
 
 

5. razred  
1. CŠOD  september 2010 
2. IGRE Z ŽOGO oktober 2010 
3. VSEBINE PROMETNE VZGOJE maj 2011 
4. ATLETIKA maj 2011 
5. KOLESARSKI POLIGON junij 2011 
 
ŠPORTNI DNEVI − predmetna stopnja 
1. POHOD (Brnica, Kunigunda, Celjska koča)  september 2010 
2. IGRE oktober 2010 
3. ZIMSKI ŠPORTNI DAN januar 2011 
4. ATLETIKA april 2011 
5. IGRE junij 2011 
 
EKSKURZIJE 
V letošnjem šolskem letu so načrtovane naslednje ekskurzije: 
 

Razred KRAJ ČAS 
2.  Kranjska Gora − Kekčeva dežela junij 
3. Živalski vrt Ljubljana junij 
3 Brnik oktober 
4. TMS Bistra junij 
5. Pokrajinski muzej Celje junij 

4., 5. (nadarjeni)  NIVO – energijski park september 
8. Mozirje pomlad 
8. Ptuj – staro mestno jedro junij 
9. Prekmurje oktober 
9. Zaključna ekskurzija junij 
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V okviru projekta POJDI Z MENOJ bomo v tem šolskem letu za učence  od 6. 
do 9. razreda organizirali ekskurzije, na katerih bodo učenci spoznali štiri 
slovenske pokrajine, in sicer Koroško (6. razred), Dolenjsko (7. razred), 
Gorenjsko (8. razred) in Prekmurje (9. razred).  
Ekskurzije so zasnovane tako, da učenci pri pouku obravnavano snov 
poglobijo še praktično, svoje znanje pa nadgradijo z informacijami in nalogami 
iz različnih predmetov: slovenščine, zgodovine, geografije, naravoslovja, 
glasbe, likovne vzgoje. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Likovni krožek 
1. r. (N. Viher) 

 Raziskovalni krožek 
4. in 5. r. (Z. Jelen) 

 Razvedrilna matematika 
7.−9. r. (B Zorko) 

     Igram se in berem 
1. r. (M. Vodovnik) 

 Knjižničarski krožek 
4.−6. r. (L. Hajnšek) 

 Ang. bralno priznanje 
N. Ključaič 

     Igre z žogo 
1. in 2. r. (J. Stanič) 

 Šahovski krožek 
3.−9. r. (B Zorko) 

 Nem. bralno priznanje 
N. Ključaič 

     Flavtice 
2. r. (V. Gričar) 

 Eksperiment. delavnice 
4., 5. r. (N. Ocvirk) 

 Comenius 
D. Doberšek 

     Pridni bralci 
2. b (V. Gričar) 

 Eksperiment. krožek 
4., 5. r. (V. Ramšak) 

 Foto.−likovni krožek 
7.−9. r. (D. Petrovič) 

     Otr. pevski zbor 
1.−3. r. (M. Šeško) 

 Odbojka 
5. in 6. r. (D. Čalasan) 

 Kuharski krožek 
7.−9. r. (M. Grenko) 

     Planinski krožek 
1.–6. r.(V. Gričar) 

 Računalništvo 
6. r. (F. Roškar) 

 Ekorgov kviz 
7.−9. r. (F. Roškar) 

     Šolska hranilnica 
1. – 9. r. (M. Lešničar) 

 Evropska vas 
6.−9. r. (D. Doberšek) 

 Likovni krožek 
8. in 9. r. (L. Klančnik) 

     Literarni krožek 
3. in 4. r. (S. Gregurič) 

 Šolski radio 
6.−9. r. (M. Smisl) 

 Fizikalni krožek 
8., 9. r. (B. Zorko) 

     Odbojka 
4. in 5. r. (S. Gregurič) 

 Angl. dramski krožek 
6.−9. r. (M. Skakić) 

 »Ti in jaz« 
8. in 9. r. (A. Založnik) 

     

Oblikovalni krožek 
3. in 4. r. (Z. Jelen) 

 Dramski krožek 
6.−9. r. (M. Skakić) 

  

 
Poleg naštetih interesnih dejavnosti na šoli že vrsto let delujejo Društvo za 
temeljno telesno vzgojo, šport in rekreacijo, nogometna šola NK Simer 
šampion, namiznoteniški klub Biotop in plesna šola Poglej me. Učenci imajo še 
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možnost učenja rokometa in košarke. Pred leti je v naši telovadnici ponovno 
pričel z vadbo mladih judoistov Klub Ivo Reya. 
 
TEKMOVANJA 
Dosežki tekmovanj v šolskem letu 2009/10: 
 

PRIZNANJA 
PODROČJE VODJA 

bron. srebr. zlato 

Angleščina M. Skakić 16 2 0 

Astronomija B. Zorko 6 1 1 

Atletika D. Čalasan Grajžl 4 3 3 

Atletika – 600 m D. Čalasan Grajžl 0 1 0 

Atletika – štafeta D. Čalasan Grajžl 0 1 0 

Biologija  M. Grenko 7 1 0 

EPI M. Skakić 0 11 14 

Fizika B. Zorko 8 4 0 

Genius logicus B. Zorko 68 58 10 

Geografija K. Podjavoršek 17 1 0 

Kemija I. Zbašnik Zabovnik 5 1 1 

Košarka - mlajše učenke D. Čalasan Grajžl 0 32 0 

Košarka - starejše učenke D. Čalasan Grajžl 13 0 0 

Logika B. Zorko 21 2 0 

Matematika N. Ocvirk, F. Roškar 56 6 1 

Mladi raziskovalci F. Roškar 
1. mesto: 2 nalogi 
2. mesto: 1 naloga 

Odbojka - mlajše učenke D. Čalasan Grajžl 0 0 9 

Računanje je igra M. Toman 0 0 23 

Slovenščina B. Skočir 3 5 0 

Zlata kuhalnica M. Grenko 0 4 0 
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DELO Z NADARJENIMI 
Evidentirani skupini bodočih četrto-, peto-, šesto-, sedmo- in 
osmošolcevšolcev bodo ponujene različne dejavnosti v obliki dodatnega 
pouka, delavnic, ekskurzij, interesnih dejavnosti in tekmovanj, ki jih bodo 
izvajali različni učitelji. 
 

NAŠA DODATNA PONUDBA 
 
ŠOLA V NARAVI 
Za popestritev pouka iščemo nove oblike in vsebine, ki omogočajo drugačno 
učenje in nova spoznanja ter drugačno medsebojno spoznavanje. Izkušnje 
potrjujejo, da je vredno, da šola ponudi takšne programe, ki bogatijo mlado 
osebnost z vsestranskimi izkušnjami. Seveda pa je izvedba takih programov 
odvisna od dogovora med razrednikom in starši. 
Za letošnje leto smo pripravili kar nekaj takih programov, ko naj bi učenci 
nekaj dni preživeli v naravi: 
 
4. razred CŠOD Štrk 9. 2.–11. 2. 2011 

5. razred CŠOD Soča 27. 9.–1. 10. 2010 

6. razred CŠOD Soča 27. 9.–1. 10. 2010 

7. razred CŠOD Breženka  
Legenda: 
CŠOD ... Center šolskih in obšolskih dejavnosti 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport sofinancira šolo v naravi za eno generacijo 
učencev. Pri nas je to peti razred. Možno je pridobiti tudi dodatno subvencijo. 
več o pogojih in načinu pridobitve najdete na spletni strani 
http://www2.arnes.si/~oscefr2s/3_8.html.  
 
Več o domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko najdete na 
spletnem naslovu http://www.csod.si/. 
 
RAZISKOVALNA DEJAVNOSTRAZISKOVALNA DEJAVNOSTRAZISKOVALNA DEJAVNOSTRAZISKOVALNA DEJAVNOST 
V šolskem letu 2009/10 so bile izdelane tri raziskovalne naloge: 

• Božiček – kako otroci poznamo dobrega moža Božička 
• Povzetek stanja nasilja med učenci II. in III. triletja osnovne šole 
• Zavetišča za zapuščene živali 
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Dve nalogi sta bili uvrščeni v 1. skupino in s tem nagrajeni z izletom, ena 
naloga pa je bila uvrščena v 2. skupino. 
 
PROJEKTIPROJEKTIPROJEKTIPROJEKTI 
DRŽAVNI PROJEKTI 
1. ZDRAVA ŠOLA 
Ker je šola vključena v ta državni projekt, bodo dejavnosti organizirane za vse 
učence šole. Projekt zasleduje cilje, kot so izboljševanje duševnega in 
čustvenega zdravja učencev, dvig kvalitete življenja in dela v šoli, razvijanje 
zdravih navad, skrb za mikrookolje v šoli. 
 
2. EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 
Projekt uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole 
(tudi vrtce, dijaške domove, domove CŠOD …) skladno z metodologijo 
sedmih korakov, ki jih šola uvaja dve leti. Šola, ki izpelje vseh sedem korakov 
in doseže opažene rezultate in izboljšanje okolja v kraju, kjer deluje, se 
poteguje za nagrado ekošole. Takšna šola postane nosilka ekozastave, ki jo 
podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE. 
Najpomembnejša naloga ekošole je, da deluje izven svojega dvorišča, na 
področju celotnega šolskega okoliša. 
V preteklem šolskem letu smo drugič vstopili v mrežo slovenskih ekošol in 
izpeljali veliko dejavnosti v okviru projekta. Glede na pozitivne spremembe, ki 
smo jih opazili, bomo letos s projektom nadaljevali in se potegovali za 
pridobitev ekozastave, ki bo zaplapolala pri našem vhodu predvidoma v 
mesecu septembru.  
 
3. ODPRAVLJANJE PLAVALNE NEPISMENOSTI 
Projekt obsega preverjanje znanja plavanja učencev 6. razreda na treh nivojih: 
� prosto plavanje na dolžini 50 metrov 
� plavanje na čas na dolžini 50 metrov 
� plavanje na čas − 150 metrov mešano  
Učenci, ki ne preplavajo 50 metrov dolžine, bodo povabljeni na tečaj plavanja. 
 
4. ROŠEVI DNEVI 
Pomenijo zaključek vseslovenskega literarnega natečaja. Učenci 8. in 9. 
razredov pošljejo svoj prispevek na razpis. Prispela besedila v prozi, poeziji ali 
dramatiki pregleda komisija in na koncu se spomladi na enodnevnem srečanju 
v Celju podeli nagrade. 
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V minulem šolskem letu so potekali 23. Roševi dnevi. Celodnevno druženje so 
obogatili: 
- literarni delavnici za učence in posebej za njihove mentorje 
- odkritje spominske plošče na Roševi hiši z gostoljubnim sprejemom 
sorodnikov Frana Roša 
- otvoritev 3. razstave izbranih literarnih glasil osnovnih šol Slovenije v Muzeju 
novejše zgodovine in podelitev nagrad najboljšim 
- večerna slavnostna podelitev nagrad 
 
5. EVROPSKA VAS 
S projektom smo sedaj spoznali že kar nekaj dežel. Tako smo potovali po 
portugalskih hribih, se skrivali pred danskimi gusarji, plesali irske plese, 
reševali španske bike in lani kuhali ter se sprehajali po francoski modni pisti.  
V letošnjem šolskem letu se veselimo, da bomo končno spoznavali tudi eno 
od naših sosednjih držav, ki je v svetu zaslovela s številnimi znamenitostmi in 
slavnimi osebami. Glasbeniki jo poznajo po Wolfgangu Amadeusu Mozartu in 
Franzu Schubertu, filozofi se navdušujejo nad Sigmundom Freudom, slikarji 
obožujejo Gustava Klimta, ostali pa smo veseli dunajskega zrezka ter 
jabolčnega zavitka.  
Torej spoznali bomo Avstrijo.     
 
6. PROJEKT COMENIUS 
Letošnje šolsko leto je bilo za naš projekt ključno leto, saj sta se v tem letu izvedli obe 
izmenjavi učencev in seveda zaključna faza projekta, ki pa še vedno poteka, to je 
izdelava končnega izdelka.  
Prva izmenjava učencev je bila izvedena v začetku septembra, ko smo gostili 17 
prijateljev iz Walesa. Po tednu skupnega druženja na morju smo našim gostom 
pokazali še lepote Bleda, Ljubljane in seveda Celja.  
Izmenjava je potekala v zelo sproščenem in prijetnem vzdušju. Učenci obeh šol so se 
povezali med seboj in kljub starostni razliki treh let dobro sodelovali. 
Druga izmenjava je potekala od 20. 5. 2010 do 1. 6. 2010. Tokrat se je 17 učencev 
naše šole in trije spremljevalci odpravilo v Veliko Britanijo. V času izmenjave smo 
spoznali del Velike Britanije, predvsem pa smo veliko časa preživeli na njihovi šoli, 
prisostvovali smo pri pouku, se družili z njihovimi učenci in si celo ogledali izpitno 
predstavo učencev gledališke vzgoje. Naši gostitelji so nas peljali tudi v živalski vrt in na 
ogled kulturnih znamenitosti v okolici.  
Po izmenjavi v Walesu smo se z učenci odpravili še na krajši ogled glavnega mesta 
Velike Britanije - Londona. Učenci so si ogledali večje znamenitosti Londona in se z 
ladjico po Temzi peljali do Greenwicha. Z velikim veseljem smo si gledali gledališko 
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predstavo oz. muzikal Oliver. Učenci so bili nad Londonom navdušeni in so obžalovali, 
da nimamo več časa namenjenega obisku tega mesta.  

 
 

Projekt se tako bliža h koncu in prepričani smo, da smo s projektom dosegli 
glavni cilj moravskega filozofa Comeniusa, ki je trdil, da mora biti šola odprta 
navzven in da je smiselno le širjenje obzorja. Učenci so s sodelovanjem v 
projektu svoje obzorje razširili na številnih področjih in si pridobili številna 
nova znanja, ki jih bodo v življenju še velikokrat uporabili. 
 
OBČINSKI PROJEKTI 
1. POMOČ LOGOPEDA 
Otrokom na razredni stopnji, ki imajo težave pri govoru, bo pomagala 
logopedinja. 
 
2. EKORGOV KLUB 
Naša šola je vključena v Ekorgov klub, ki povezuje celjske osnovne šole v 
okoljskih aktivnostih. Za sodelovanje pri različnih aktivnostih učenci prejemajo 
ekotočke, ki predstavljajo dodatno stimulacijo za vključevanje v dejavnosti, ki 
se odvijajo v sklopu programov odgovornega ravnanja z okoljem. Najbolj 
prizadevne šole in posamezniki so za svoje delo nagrajeni. 
Posamezne aktivnosti v Ekorgovem klubu so naslednje: 
- Ekorgov TV kviz 
- raziskovalne naloge na temo ekologije, prometa, prehrane in biologije 
- poslikava velikih plakatnih panojev 
- skrbništvo nad poslikavo v podhodih 
- zbiranje starega papirja 
- čistilne akcije 
- varovanje biotske raznovrstnosti 
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- vključevanje v mednarodne projekte Ekošola, Zdrava šola, Unesco šola, 
projekt Drevo je življenje 
 
3. NADARJENI UČENCI 
Evidentirani skupini bodočih četrto-, peto-, šesto-, sedmo- in osmošolcev 
bodo ponujene različne dejavnosti v obliki dodatnega pouka, delavnic, 
ekskurzij, interesnih dejavnosti in tekmovanj, ki jih bodo izvajali različni 
učitelji. 
 
ŠOLSKI PROJEKTI 
1. ŠOLSKI KVIZ O BONTONU 
Ste se kdaj znašli v neprijetni situaciji, ker niste vedeli, kako se primerno 
odzvati na povabilo, na pozdrav, na pismo ali pa kar na nasmeh? Ali je 
primerno ponuditi roko, ali je bolje počakati, da nam jo drugi pomolijo pod 
nos? Kaj narediti, kadar dobimo darilo, ki ga ne želimo? Kaj narediti, kadar nas 
prijatelji povprašajo po mnenju o novi, smešni pričeski? Kako premagati 
neprijetno tišino v dvigalu? Ali se sme zehati na gledališki predstavi? Ali smemo 
odgovoriti na vprašanje s polnimi usti? Na vsa ta in še druga vprašanja, bomo 
tudi letos iskali odgovore pri projektu Bonton. Da nam ne bo več neprijetno 
in da ne bo zmede v našem obnašanju, bomo obnovili pravila lepega vedenja 
in se skušali vedno primerno obnašati.  
 
2. DAN UČENCEV 
Dan učencev prinaša vsako leto napoved »roševske« pomladi, drugačnega, 
prijateljskega druženja med učenci, učitelji, straši in drugimi sodelavci.  
Želja učencev je, da se ta projekt ohranja, in tako bo v aprilu že sedemnajstič 
zapored. Učenci imajo možnost spoznavati vsebine in aktivnosti, s katerimi se 
pri pouku ne srečujejo. 
Pri tem projektu je v ospredju želja, da čim več učencev, staršev in učiteljev 
predstavi svoje izkušnje, znanja in svojo ustvarjalnost drugim. Tako se tudi 
bolje spoznavamo in cenimo med seboj.  
Poleg vodenja delavnic so zelo dobrodošla tudi donatorska sredstva, ki jih 
starši podarjajo v ta namen in se uporabljajo izključno v namen obogatitve 
različnih dejavnosti, nakup materiala za delavnice in kritje stroškov, ki bi jih 
imeli otroci (vstopnine, prevoz). Na tak način se lahko omogoči prav vsakemu 
otroku ne glede na stroške vključitev v vsako aktivnost, ki ga veseli, če tako 
zbrana sredstva to dopuščajo. 
Seveda pa sta tudi zelo zaželeni prisotnost in pomoč staršev v delavnicah, ki 
jih učenci sami izberejo. 
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Vsekakor je dan učencev kvaliteten prispevek k boljšim, sproščenim in 
strpnejšim odnosom. Več informacij o tem projektu se nahaja na spletni strani 
šole. 
 
3. USTVARJALNE KORENINICE 
Za celostni razvoj otroka je pomembno tudi spoštovanje tradicije. Ob 
velikonočnem etnološkem natečaju bomo z učenci ustvarjali pirhe, pobarvane 
v različnih tehnikah. Izdelke bomo razstavili. 
 
4. BESEDA JE VSEOBSEGAJOČA 
Ker želimo nam zaupane otroke vzgajati tudi v spoštovanju do lepe slovenske 
besede, bodo učenci na različnih šolskih prireditvah (oddaje šolskega radia, 
priložnostne razstave, literarni in dramski večeri) s predstavitvami  odlomkov 
del uveljavljenih avtorjev umetnost prenašali tudi na poslušalce.  
 
PRIREDITVE 
PRIREDITEV ZA SPREJEM PRVOŠOLCEV 
PRIREDITEV OB 30-LETNICI ŠOLE 
TETKA JESEN 
NOVOLETNI KONCERT 
NOVOLETNI BAZAR      
PUSTNA PRIREDITEV 
ROŠEVI DNEVI (kulturna prireditev) 
ŠPORTNA PRIREDITEV (ŠPORT ŠPAS) 
KORAJŽA VELJA 
REVIJA PZ 
ŠOLSKI KONCERT  
ZAKLJUČNA PRIREDITEV  
KULTURNA PRIREDITEV OB SPREJEMU PRI ŽUPANU 
PREDAJA KLJUČA 
VALETA 
PODELITEV  EKO ZASTAVE 
 
BRALNA PRIZNANJA 
Za Bralno značko lahko tekmuje vsak učenec. Prebrati mora nekaj knjig, kar je 
odvisno od starosti učenca. O prebranih knjigah poroča svoji učiteljici. V 
šolskem letu 2009/10 je za Bralno značko tekmovalo 221 učencev ali 58 %. 
Število učencev, ki so osvojili Bralno značko, rahlo upada. Največ osvojenih 
Bralnih značk je bilo v šolskem letu 2004/05, in sicer 71 %. 
Sicer pa učenci radi berejo. V projektu "žepna pravljica" bodo sodelovali 
učenci 1. razreda, učenci predmetne stopnje pa v projektu "Tudi pri zgodovini 
čitamo". Učenci od 1. do 9. razreda pa bodo tudi v tem šolskem letu prebirali 
tudi knjige za eko bralno značko. 
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Učenci od 1. do 4. razreda so aktivni bralci knjig tudi v angleškem in nemškem 
jeziku. Poznavanje prebranih knjig potrdijo z reševanjem nalog. Tako lahko 
pridobijo priznanje Knjižni molj ali bralno priznanje Epi Reading Badge. 
 
ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA 
V šolskem letu 2010/11 bodo zbiralne akcije papirja potekale ob 
napovedanem terminu, predvidoma enkrat mesečno. Na zbiralnih akcijah pri 
odnašanju in tehtanju papirja sodelujejo učenci sedmih, osmih in devetih 
razredov. Učenci so v šolskem letu 2009/10 zbrali 25 ton starega papirja. 
Vrednost zbiralnih akcij je predvsem v tem, da je to eden od načinov 
osveščanja učencev k odgovornemu odnosu do okolja. Starši lahko oddajo 
papir tudi sami na RCERO v Bukovžlaku ali DINOS, in sicer na ime šole in 
razreda. 
 
NOVOLETNI BAZAR 
Tako kot že nekaj let, bo tudi v tem šolskem letu na šoli potekal praznični 
bazar. Učenci skupaj z učitelji organiziramo v novembru ustvarjalne delavnice, 
na katerih nastane veliko lepih in uporabnih unikatnih izdelkov, ki so vredni 
ogleda in so lahko primerna dekoracija doma ali priložnostno darilo. 
Prostovoljne prispevke obiskovalcev nakažemo na Rošev sklad, ki je namenjen 
otrokom. Praznični bazar bo potekal ob koncu novembra. 
 

SODELOVANJE S STARŠI 
 
GOVORILNE URE 
Govorilne ure so v dopoldanskem in popoldanskem času. Individualne 
govorilne ure učiteljev bodo objavljene v septembru na spletni strani šole. 
Skupne govorilne ure za starše pa so vsak tretji torek v mesecu od 16.30 do 
18.00; dobro je, da se jih udeležujejo skupaj s starši tudi učenci.  
 
DODATNA PONUDBA 
Tudi v tem šolskem letu organiziramo v času popoldanskih govorilnih ur 
varstvo za mlajše otroke. Vzgojiteljica bo na razpolago za varstvo in igro z 
otroki (predšolski otroci in naši učenci do 4. razreda), medtem ko so starši na 
govorilnih urah pri učiteljih od 1. do 9. razreda. 
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RODITELJSKI SESTANKI 
 
1. razred 
 

� VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Zaključek plavalnega tečaja 
� Aktualizacija 

14. 9. 2010 
januar 
marec 

2. razred 
 

� VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Težave pri branju in pisanju 
� Aktualizacija  
� Zaključno srečanje 

14. 9. 2010 
november 
marec 
junij 

3. razred 
 

� VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Kako se učiti 
� Zaključek plavalnega tečaja  
� Slovo od I. triletja 

14. 9. 2010 
november 
januar 
junij 

4. razred 
 

� VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Pred odhodom v CŠOD 
� Kako se učiti 
� Srečanje s programom 

14. 9. 2010 
september 
december 
junij 

5. razred � VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Pred odhodom v CŠOD 
� Učni uspeh 
� Kolesarjenje 

14. 9. 2010 
september 
januar  
maj 

6. razred � VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Pred odhodom v CŠOD 
� Obdobje mladostništva 
� Informacije o NPZ 

14. 9. 2010 
september 
januar  
maj 

7. razred � VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Obdobje mladostništva, uspeh 
� Pred odhodom v CŠOD 
� Zaključni sestanek 

14. 9. 2010 
februar 
maj 
junij 

8. razred � VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Prireditev za starše 
� Kako mladostniku postaviti meje 
� Zaključni sestanek 

14. 9. 2010 
december 
marec 
maj 

9. razred � VZGOJA – predavanje V. Godina 
� Božična čajanka 
� Kako v zadnjem razredu OŠ 
� Rokovnik za vpis v srednje šole 
� Ob materinskem dnevu (9. a) 
� Pred zaključkom OŠ 

14. 9. 2010 
december 
oktober 
februar 
marec 
april 

V okviru roditeljskih sestankov bomo povabili starše na tematske razgovore in predavanja, ki jih 
bodo izvedli razredniki, ostali strokovni delavci ali zunanji predavatelji. 
 
VZGOJNI NAČRT 
V skladu z veljavno zakonodajo smo v šolskem letu 2009/10 začeli izvajati 
vzgojni načrt  (VN). Na osnovi evalvacije narejene med učenci, starši in delavci 
šole smo na seji Sveta šole 11. junija sprejeli nekatere spremembe in jih 
vključili v VN šole.  
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Načrt, ki opredeljuje vzgojno delovanje šole, vsebuje tudi hišni red in 
pravila šolskega reda. Celoten dokument je dosegljiv na spletni strani 
šole.  
 

PRILOGE 
 

VZGOJNI NAČRT 

Navedeni so le bistveni izsečki iz Vzgojnega načrta OŠ Frana Roša. 
Celoten Vzgojni načrt je objavljen na spletni strani šole 

http://www2.arnes.si/~oscefr2s/8.html  oziroma je dosegljiv v tiskani 
obliki v knjižnici šole. 

 
I. VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 
a) VZGOJNI POSTOPKI 

 
SVETOVANJE, ki  se izvaja kot: 
1. osebni svetovalni pogovor, ki jih z učenci, ki imajo probleme, vodijo 
učitelji, svetovalni delavec ali drugi učenci.  
 
2. samopresoja. Učenec sam razmišlja o sebi, svojem ravnanju ter išče 
rešitve problema. S svojim podpisom (hkrati s podpisom učitelja) učenec 
prevzame določeno odgovornost.   
 
3. šolska mediacija, ki je ponujena prostovoljna možnost, v kateri se osebe, 
ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje osebe pogovorijo in ugotovijo, 
kje so točke njihovega spora, izrazijo stališča ter poskušajo najti rešitev, s 
katero bodo vsi zadovoljni. V mediaciji prevzamejo sami udeleženci 
odgovornost za rešitev nastalega konflikta.  
 
4. restitucija (kot povračilo oz. poravnana škode), ki je postopek poravnave 
povzročene škode z delom ali kako drugače. Omogoča pozitivno vedenje in 
oblikovanje pozitivne samopodobe ter ponotranjanje vrednot. Ni kaznovalna, 
učenec sam ustvarjalno rešuje problem. O postopku šola obvesti starše. 
 
Oblikam svetovanja lahko sledi tudi vzgojni ukrep. 
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b) VZGOJNI UKREPI 
 
Šola izvaja vzgojne ukrepe kot posledico kršitve šolskih pravil. Ti ukrepi se 
uporabljajo, ko so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. 
Učencem pomagajo spoznati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen 
pravil v družbeni skupnosti. 
 
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem 
učencev, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega 
vedenja. Pri tem sodelujejo učenci, straši in strokovni delavci šole, ki skupaj 
oblikujejo predloge in rešitve.  
 
Vzgojni ukrepi so navedeni v šolskih pravilih. Izhajajo iz ciljev in vrednot šole 
ter lahko zajemajo: 
 
1. OSEBNI  POGOVOR Z UČENCEM ZARADI PREKRŠKA   
Razgovor opravi pedagoški delavec, ki ugotovi kršitev šolskega reda ali šolskih 
pravil, neposredno po kršitvi oz. v čim krajšem času po kršitvi. Pri tem 
upošteva, da  s tem ukrepom ne sme bistveno posegati v čas  pouka ali drugih 
šolskih zaposlitev učenca. Če se pogovor z učencem izvaja v času po pouku, 
učitelj o tem obvesti starše.  
 
2. OSEBNI POGOVOR UČENCA Z RAVNATELJICO ŠOLE 
V izjemnih primerih ravnateljica opravi pogovor z učencem. 
 
3. URADNO VABILO STARŠEM NA SKUPNI RAZGOVOR Z UČENCEM V 
ŠOLI 
Za ta ukrep se razrednik  odloči na predlog posameznega učitelja ali po 
lastnem premisleku. Učenčevim staršem pošlje uradno vabilo šole na razgovor 
v šolskih prostorih. Na razgovor mora povabiti  tudi učitelja, ki je bil prisoten  
pri  prekršku. Pri razgovoru  lahko sodelujejo tudi šolska svetovalna služba, 
ravnatelj  in pomočnik ravnatelja.  
 
Ukrep se  uporabi tudi v primeru neopravičenega izostajanja od pouka, če 
učenec izostane več kot 5 ur pri istem predmetu,  skupaj pa več kot 12 ur 
občasno ali več kot 16 ur strnjeno. 
 
4.  VPIS UČENCA V ZVEZEK OPAŽANJ 
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O zapisih razrednik obvešča starše in se po potrebi dogovori za ustrezne 
ukrepe. 
 
5. ODVZEM UČENČEVEGA PREDMETA, S KATERIM MOTI POUK ALI  PA 
JE NJEGOVA  UPORABA V ČASU POUKA  PREPOVEDANA . 
 
6. OPRAVIČILO UČENCA DRUGIM UČENCEM ALI DELAVCEM ŠOLE 
 
7. ZAČASNO POVEČANI NADZOR NAD UČENCEM V ŠOLSKEM 
PROSTORU  
Ta ukrep se je v praksi izkazal za učinkovitega predvsem kot začasni ukrep. O 
njem se odloči učenčev razrednik in  obvesti vse pedagoške delavce. Nadzor 
izvajajo dežurni pedagoški delavci v času glavnega odmora in pred poukom, v 
ostalem času pa so vsi ostali prisotni pedagoški delavci posebej pozorni nanj. 
 
8.  DOKONČANJE NEOPRAVLJENIH NALOG V ŠOLI IZVEN ČASA 
POUKA  
Ta vzgojni ukrep se izreče tistemu učencu, ki ponavljajoče moti potek pouka, 
noče sodelovati in delno ali v celoti ne opravi vseh šolskih nalog in zadolžitev, 
čeprav bi jih tisti dan moral opraviti, pri tem pa v opravičilo ne navede 
nobenega tehtnega razloga. Ukrep se izpelje isti dan takoj po končanem 
pouku. Pedagoški delavec, ki izreče ta ukrep, mora pravočasno obvestiti 
razrednika in tudi starše ter pripravi vse potrebno za  izvedbo ukrepa. V času 
izvajanja ukrepa mora biti učenec pod nadzorom. Pri pripravah in izvedbi tega 
ukrepa lahko sodelujejo pedagoški delavci, ki v tistem času niso angažirani 
drugje, in tudi vodstvo šole, ki določi osebo za nadzor. 
 
9. DODATNO SPREMSTVO ZA UČENCA   
Razrednik oddelka, v katerem so eden ali več vedenjsko težavnih učencev ali 
učencev s posebnimi potrebami, se o tem ukrepu dogovori z vodstvom šole, 
ki določi dodatnega spremljevalca. Ukrep je namenjen tistim učencem, ki so 
izrazito nepredvidljivi, pogosto kršijo pravila šolskega reda, ne upoštevajo 
navodil pedagoških delavcev ali celo ogrožajo svoje sošolce. Primerno pa ga je 
uporabiti za čas izvajanja tistih šolskih dejavnosti, ki potekajo izven šolskega 
prostora, kot so šola v naravi, ekskurzije, izleti, ogledi ipd. 
 
Ta ukrep se lahko uporabi tudi kot preventivni ukrep prepovedi sodelovanja v 
šoli v naravi ali v ostalih dejavnosti izven šolskega prostora za tistega učenca, 
ki se kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom še vedno vede 
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nesprejemljivo in ogrožajoče. Za ta ukrep se odloči učenčev razrednik po 
prejšnjem posvetovanju s svetovalno službo in ostalimi pedagoškimi delavci, ki 
učenca dobro poznajo, in o predlogu obvesti vodstvo šole. Učencu se 
omogoči vključitev v nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.   
 
10. NADOMESTNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES V  ŠOLI  
Kadar učenec s svojim vedenjem povsem onemogoča normalno izvedbo 
pouka ali ogroža zdravje in varnost sebe ter drugih učencev, se zanj lahko 
začasno organizira nadomestni pouk izven njegovega oddelka. Učenec mora 
ves čas odsotnosti iz oddelka imeti zagotovljen nadzor pedagoškega delavca, 
ki ga določi vodstvo šole. Učitelj, ki je poučeval v času, ko učenca ni bilo v 
oddelku, naknadno preveri delo učenca in se z njim pogovori o vzrokih težav. 
Cilj tega ukrepa je vzdrževanje jasno postavljenih meja sprejemljivega vedenja. 
Sam postopek izpelje učenčev razrednik na pobudo učiteljev, ki učenca učijo. 
 
11. OPRAVLJANJE DRUŽBENO KORISTNEGA DELA 
 
12. ZAČASNA UKINITEV ALI MIROVANJE NEKATERIH PRAVIC UČENCU 
To  je povezano z večkratnimi kršitvami šolskih pravil, s pridobljenim 
statusom ali ugodnostmi, ki jih šola nudi učencu izven predpisanih dejavnosti 
in standardov. Učencu se npr. lahko prepove opravljanje dežurstva, 
predstavljanje šole na tekmovanjih, začasno zamrzne status, prejemanje 
šolskega kosila, uporaba garderobnih omaric ipd. Ukinitev pravic učencu 
izreče razrednik na predlog pedagoških delavcev. Pri tem pridobi mnenje 
razrednega učiteljskega zbora in se posvetuje s šolsko svetovalno službo ter 
vodstvom šole. 
 
13. ZAČASNA PREPOVED VSTOPANJA IN ZADRŽEVANJA V 
DOLOČENIH ŠOLSKIH PROSTORIH                                        
Ukrep je namenjen tistim učencem, ki večkrat ne upoštevajo določil hišnega 
reda samo v nekaterih šolskih prostorih. Ukrep se ne sme uporabiti za  
učilnice in vse ostale prostore, v katerih poteka redni izobraževalni proces. 
Učencu ga izreče njegov razrednik po predhodnem dogovoru z ostalimi 
pedagoškimi delavci in vodstvom šole. 
 
14. PREPOVED PRIBLIŽEVANJA POSAMEZNIM UČENCEM ALI 
SKUPINAM UČENCEV 
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15. PRESTAVITEV UČENCA V VZPOREDNI ODDELEK 
O prestavitvi učenca se odloči vodstvo šole ob soglasju učiteljskega zbora in 
šolske svetovalne službe, če se predpostavlja, da bo premestitev delovala 
vzgojno vzpodbudno. Ukrep je namenjen učencem, ki se  dolgotrajno nasilno 
vedejo in ogrožajo zdravje sošolcev, pri čemer vse uporabljene vzgojne 
dejavnosti in ostali, prej izrečeni vzgojni ukrepi niso dosegli nobenega učinka. 
Na ta ukrep vodstvo šole in šolska svetovalna služba pripravita učenca in 
njegove starše. Ta ukrep se po potrebi uporabi tudi v oddelkih podaljšanega 
bivanja. 
 
16. OSTALI VZGOJNI UKREPI 
 Predlagajo jih posamezni pedagoški delavec, razrednik, svetovalna služba ali 
učiteljski zbor.  Ukrep se izvaja v dogovoru s starši. 
 
c) VZGOJNI OPOMINI (Pravilnik o vzgojnih opominih) 

 
III. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA 

 
A) HIŠNI RED  

POSLOVNI ČAS 
Šola posluje pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, in sicer: 
- Jutranje varstvo: od 6.00 do 8.00 
- Redni pouk: od 8.00 do 13.15 
- Podaljšano bivanje: od 11.35 do 16.05 
- Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole (izbirni predmeti in interesne 
dejavnosti: po pouku glede na urnik razreda) 
- Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov šolskih prostorov: po 
pouku glede na urnik do 21.00 
- Delovni čas kuhinje: od 6.00 do 15.00 
- Kosilo se naročnikom izdaja: od 11.30 do 14.00 
Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile ali drugi izjemni 
dogodki) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni 
praznik ali na drug, z zakonom določen dela prost dan. 
 
URADNE URE 
Uradne ure tajništva in svetovalne službe so namenjene poslovanju z 
uporabniki storitev. Uradne ure so vsak delovni dan od 9.30 do 11.30 in od 
13.00 do 14.00. 
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Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za 
sodelovanje s starši, in sicer: 
- skupne in individualne govorilne ure, 
- roditeljske sestanke in 
- druge oblike dela s starši po dogovoru, kar je določeno z letnim delovnim 
načrtom šole. 
Z urnikom govorilnih ur in roditeljskih sestankov posameznih učiteljev starše  
seznanimo na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru in z objavo na 
spletni strani šole.  
Ravnatelj sprejme stranke v času popoldanskih govorilnih ur oziroma po 
predhodni najavi. 
V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na 
organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov. Tako so uradne ure v teh 
dneh vsak torek in četrtek  v času od  8.00 do 11.00. 

 
1. PRIHOD V ŠOLO 

Učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov morajo prihajati v šolo 
pravočasno, in sicer 15 minut pred začetkom pouka. Za pravočasen in ne 
prezgoden prihod učencev v šolo poskrbijo tudi starši.  

Glavni vhod v šolo uporabljajo za prihajanje in odhajanje iz šole učenci od 5. 
do 9. razreda ter starši in učitelji. Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo skozi 
vhod pri 1. razredu.  

 
Ob prihodu v stavbo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. Svoja 
oblačila zaklenejo v omarice (učenci od 2. do 9. razreda) oziroma odložijo v 
skupni garderobi (učenci 1. razreda). Učenci vstopijo v učilnice in se mirno 
pripravijo na pouk. Če začenjajo pouk v učilnicah, ki so zaklenjene, mirno 
počakajo pred učilnico.  
 

3. ČAS POUKA 
Učenci ob prihodu učitelja v učilnico tiho vstanejo. Učitelj pozdravi učence in 
s tem prične učno uro. Žvečenje žvečilnega gumija v šoli ni dovoljeno. Učenci 
med izvajanjem programa praviloma ne smejo zapuščati učilnice. 

Učenci ne smejo zapustiti šolskega prostora v času trajanja vzgojno-
izobraževalnega programa brez dovoljenja učitelja. Na osnovi (pisnega) 
sporočila staršev učitelj učencu lahko dovoli odhod (k zdravniku, na športni 
trening, v glasbeno šolo, po uradnih opravkih …). 
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6. JEDILNICA 

V jedilnici se učenci zadržujejo le v času malice in kosila. Vsak učenec po 
malici ali kosilu za sabo pospravi mizo in stol. Dežurna učenca po malici 
odneseta skupne pladnje in lonce ter pobrišeta mize za svojim oddelkom. 
Hrane učenci ne odnašajo iz jedilnice. Za žejo imajo učenci na voljo pitnike. 

7. ODHOD IZ ŠOLE OB KONCU POUKA 

Starši spremljajo otrokov urnik in njegov pravočasen prihod domov. Učenci 
zapustijo šolo takoj po končanem pouku oziroma kosilu. Mlajši učenci v 
spremstvu učitelja ali razrednika odidejo v oddelek podaljšanega bivanja.  

Na poti v šolo in iz šole domov se učenci vedejo dostojno in skrbijo za svoj 
ugled in ugled šole. 

Starši, ki vozijo otroke v šolo z avtomobilom, dosledno upoštevajo krožni 
prometni režim na parkirišču in vsa ostala prometna pravila, s katerimi 
omogočajo varnost vseh udeležencev. 

8. OSTALI ŠOLSKI PROSTORI IN OPREMA 

Učenci v šolo prinašajo le pripomočke, ki jih potrebujejo za pouk. Uporaba 
mobilnih telefonov, snemalnih naprav ali predvajalnikov glasbe (vseh 
telekomunikacijskih pripomočkov) v šoli ni dovoljena, ker ne sodijo v šolski 
prostor. V nujnih primerih se lahko telefonski razgovor opravi v tajništvu šole.  

Učenci in delavci šole so dolžni vzdrževati urejenost učilnice. Preden prostor 
zapustijo, preverijo urejenost le-tega.  

Kdorkoli opazi poškodbo osebe ali šolske lastnine, mora to takoj javiti 
dežurnemu ali kateremukoli učitelju ali v tajništvo šole. 

C)  ZAŠČITA PRAVIC UČENCEV, DELAVCEV ŠOLE IN NJIHOVE 
      ODGOVORNOSTI 
 

1. PRAVICE UČENCEV  
 
So, da: 
- obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti; 
- pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje;  
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- mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje;  
- šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih 

vrednot in posebnosti različnih kultur;  
- mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in 

etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge 
okoliščine;  

- šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi;  

- učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost 
ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti;  

- mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet;  
- se pri pouku upoštevajo njegova radovednost ter razvojne značilnosti, 

predznanje in individualne posebnosti;  
- pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju 

znanosti in strok;  
- dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno 

informacijo;  
- dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje;  
- svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, 

ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole; 
- se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole;  
- se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in 

šolskega parlamenta;  
- sodeluje pri ocenjevanju; 
- sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih; 
- se mu omogoči možnost izbire pri prehranjevanju glede na zdravstveno 

anamnezo in verske omejitve. 
 

2.  DOLŽNOSTI UČENCA 
 

So: 
- da spoštuje vse zgoraj navedene pravice drugih učencev in delavcev šole 

ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega 
dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola; 

- da se spoštljivo vede do drugih; 

- da o vsaki obliki nasilja, ki jo opazi, obvesti razrednika ali drugo odraslo 
osebo na šoli; 
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- da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni 
skupnosti ali skupnosti učencev šole;  

- da sodeluje pri vseh dogovorjenih oblikah dela učencev in dejavnostih ter   
spoštuje pravila šolskega reda; 

- da izpolni osnovnošolsko obveznost; 
- da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti. 
 

b) DEŽURSTVO UČENCEV – REDITELJEV 

Vsaka oddelčna skupnost skupaj z razrednikom na urah oddelčne skupnosti 
določi po dva reditelja. V učnih skupinah učitelj določi reditelja. Reditelja 
opravljata svoje delo en teden in imata naslednje naloge: 

- skrbita in vzpodbujata sošolce, da je učilnica, kabinet ali prostor, v 
katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen; 

- da ob začetku učne ure seznanita učitelja z odsotnostjo učencev; 

- da po končani uri počistita tablo; 

- da po končani uri pregledata prostor in pospravita morebitne odpadke; 

- da po malici pomagata poskrbeti za čistočo in urejenost učilnice; 

- da opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali 
razrednik; 

- da javljata učitelju učne ure ali razredniku morebiti opažene nepravilnosti 
in poškodbe šolske imovine; 

- da javita v tajništvo šole morebitno odsotnost učitelja v razredu 5 minut 
po pričetku ure pouka. 

c) DEŽURSTVO UČENCEV NA HODNIKU 

Dežurstvo opravljajo učenci 7., 8. in 9. razreda. Dežuranje učencev je 
obvezno, ker je za učence to posebna izkušnja in učenje za življenje 
(pozdravljanje, sprejem obiskovalca, vljudnost, pozornost, urejenost …). 
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Dežurni učenec pri opravljanju dežurstva ne uporablja telekomunikacijskih 
pripomočkov, saj ga le-ti motijo pri sprejemu obiskovalcev šole in pri 
opravljanju njegovih nalog.  

Naloge dežurnega učenca so, da: 

- prihaja v šolo 10 minut pred pričetkom vzgojno-izobraževalnega dela ali v 
času, ki je določen glede na dnevne dejavnosti; 

- odklepa in zaklepa (steklena) vhodna vrata v šolo. Dežurni učenec dvigne 
ključ v tajništvu in ob 8.00 zaklene vrata ter jih odklene ob 8.45 in ključ 
vrne v tajništvo; 

- svojega mesta ne zapušča brez nadzora. V primeru, da ga učitelj pošlje po 
opravkih, mora le-ta počakati ob njegovem prostoru, da se vrne. Za čas 
njegovih drugih odsotnosti (malica, kosilo) se dogovori z razrednikom; 

- vzdržuje primeren red na hodnikih in v garderobah; 

- vljudno, s pozdravom, sprejema in usmerja obiskovalce in jih vpisuje na 
posebne evidenčne liste;  

- vpisuje (učence) zamudnike na posebne evidenčne liste;  

- zapiše predčasne odhode učencev iz šole;             

- skupaj z dežurnim učiteljem skrbi, da se pri dežurni mizi ne zadržujejo 
večje skupine učencev;                        

- skrbi za čistočo po hodnikih pri vhodu in v garderobi; 

- na list dežurstva vpisuje svoja opažanja in pripombe ter bdi nad 
dogajanjem na hodniku in v garderobi v času pouka in odmorov; 

- v evidenco vpisuje učence, ki med poukom zapustijo učilnico. Vpišejo se 
njegovi podatki, čas odhoda iz razreda ter tudi čas njegove vrnitve v 
učilnico. Vpišejo tudi ime učitelja, ki je izhod iz razreda dovolil; 

- skrbi za osnovno čistočo v garderobi (pobere papirčke ...); 

- opravlja druge naloge po odločitvi dežurnega učitelja; 
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- se v primeru težav posvetuje z dežurnim učiteljem oziroma poišče 
pomoč odrasle osebe v upravnih prostorih; 

- po potrebi poišče delavca šole v zbornici, stopi do njega in mu na vljuden 
način preda sporočilo; 

- ob koncu dežurstva preda evidenčni list dežurstva v podpis dežurnima 
učiteljema in jima izroči mapo dežurstva. 

Po končanem dežurstvu dežurni učenci oddelka poročajo o svojem delu na 
urah oddelčne skupnosti, nato pa predstavnik oddelka na sestanku skupnosti 
učencev šole poda: 

- posebna opažanja ob dežurstvu, 

- predloge za izboljšanje dežurstva. 

Razrednik redno pregleduje evidenčne liste dežurstva in opozarja učence na 
morebitne pomanjkljivosti. 

 

6. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA UČENCEV 

 

Kajenje, uživanje alkohola in drugih prepovedanih substanc je v šolski 
zgradbi in v okolici šole najstrožje prepovedano! 

 
 
IZVLEČEK PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE 
(Pravila šolske prehrane so v celoti objavljena na spletni strani šole) 
 
II. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO TER ČAS IN NAČIN ODJAVE 
POSAMEZNEGA OBROKA 
Prijava 

3. člen 
Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih 
so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši). 
Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se 
lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. 
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Prijava se vloži na predpisanem obrazcu, kot ga določa Zakon o šolski 
prehrani (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljnjem besedilu: zakon) in je priloga 
teh pravil. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. 
S podpisom prijave nastopi dolžnost podpisnika prijave, da bo:  

� spoštoval pravila šolske prehrane,  
� redno plačeval prispevek za šolsko prehrano,  
� pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske 

prehrane,  
� plačal polno ceno obroka, če obrok ni bil pravočasno odjavljen,  
� šoli v tridesetih dneh pisno sporočil vsako spremembo podatkov 

(naslov, podatek o dohodku na družinskega člana, kadar je bila 
uveljavljena pravica do dodatne subvencije). 

 
Preklic prijave in odjava prehrane 

4. člen 
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli pisno prekličejo. 
Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane.  
Preklic oziroma odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma 
odjave. 
Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole ali 
na spletni strani in je priloga teh pravil. 
Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri: 

� razredniku,  
� organizatorju šolske prehrane, 
� šolski svetovalni delavki ali  
� v tajništvu šole. 

 
Odjava posameznega obroka med šolskim letom 

5. člen 
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. 
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri 
športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v 
imenu šole, odjavi šola.  
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. 
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan 
prej, in sicer do 12. ure (V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin isti 
delovni dan in sicer do 8. ure).  
Obrok lahko starši odjavijo v tajništvu na sledeče načine: 

� po telefonu na številko: (03) 425 06 00 
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� po telefaksu številka: (03) 425 06 20 
� po elektronski pošti: projekt2.oscefr@guest.arnes.si 
� osebno 

 
Plačilo polne cene obroka 

6. člen 
V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno 
ceno obroka, vključno s subvencijo.  
Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec. 
 
V. EVIDENTIRANJE, OBRAČUNI, NADZOR NAD KORIŠČENJEM 
OBROKOV IN IZTERJAVA DOLGOV 

II. člen 
Šola vodi evidenco prijavljenih učencev na šolsko prehrano v tajništvu šole. 
Način in postopek evidentiranja se vodi v skladu z določbami zakona.   
V tajništvu šole se vodijo evidence za potrebe izstavljanja položnic za 
prehrano in za pripravo mesečnega zahtevka za izplačilo sredstev. 
Svetovalna služba vodi evidence za subvencioniranje šolske prehrane in 
dostopa do centralne evidence subvencionirane prehrane ter za potrebe 
pridobitve podatkov dostopa do centralnih registrov državljanov ter ustreznih 
zbirk podatkov centrov za socialno delo.  
Pripravo mesečnih obračunov, izstavitev računov za šolsko prehrano in 
izterjavo dolgov vrši poslovna sekretarka. Starši imajo možnost plačila šolske 
prehrane s položnico ali s trajnikom. 
 
Ukrepi zaradi neplačevanja 
 
V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do roka zapadlosti 
računa, jim šola izda opomin.  
Dvakrat letno (predvidoma januarja in avgusta) šola za dolžnike, ki niso plačali 
prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča. 
 
IX. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE IZ SREDSTEV 
MESTNE OBČINE CELJE 

17. člen 
S temi pravili se določajo tudi postopek za ugotavljanje upravičenosti in 
podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev Mestne občine Celje za 
subvencionirano šolsko prehrano, ki je zaradi socialnega položaja ne zmorejo 
plačati v celoti starši. Sredstva za tovrstno subvencionirano šolsko prehrano 
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letno zagotavlja Mestna občina Celje iz razpoložljivih sredstev občinskega 
proračuna.  
 
Kriteriji upravičenosti do subvencije za šolsko prehrano iz sredstev 
Mestne občine Celje 

18. člen 
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencionirano šolsko prehrano iz sredstev 
Mestne občine Celje učencu upošteva naslednje kriterije:  

� prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem 
varstvu, 

� višina dohodkov na družinskega člana,  
� višina otroških dodatkov, 
� brezposelnost staršev,  
� dolgotrajna bolezen v družini,  
� dolgotrajni socialni problemi in druge specifike v družini.  
 

19. člen 

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencionirano šolsko prehrano iz 
sredstev Mestne občine Celje se na podlagi kriterijev iz 18. člena upoštevajo 
podrobnejši kriteriji, ki se pretvorijo v točke v skladu s spodnjo tabelo. Večje 
število točk pomeni večjo upravičenost do subvencije.  
   KRITERIJ LESTVICA ŠTEVILO TOČK 

1. Prejemanje denarne socialne pomoči  DA 10 
2. 1. skupina  (do 15 % povpr. plače na 

člana) 
16 

  2. skupina  (nad 15 % do 25 %) 14 
  3. skupina  (nad 25 % do 30 %) 12 
  4. skupina  (nad 30 % do 35 %) 10 
  5. skupina  (nad 35 % do 45 %) 8 
  6. skupina  (nad 45 % do 55 %) 6 
  7. skupina  (nad 55 % do 75 %) 4 
  

Višina otroškega dodatka (upoštevan 
dohodek na družinskega člana v % 
povprečne plače v RS v preteklem 
letu - po lestvici CSD) 

8. skupina  (nad 75 % do 99 %) 2 
3.  Brezposelnost obeh staršev 4 
    enega starša 2 
4. Število otrok v družini 1 1 
    2 2 
    3 in več  3 
5.  Enoroditeljska družina DA 2 
6. po strokovni presoji ŠSS 0-10 
     
  

Specifika v družini (trenutna 
materialna stiska, otroci brez 
državljanstva, bolezni, nesreče, 
invalidnost, smrt …) 
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19. a člen 

Točke za vsakega vlagatelja se seštejejo in razvrstijo v padajočo lestvico. Šola 
prejeta sredstva v celoti razdeli tako, da najbolj socialno ogroženim 
vlagateljem dodeli najvišje subvencije, za ostale pa po potrebi in v okviru 
razpoložljivih sredstev odloči o nižji subvenciji (določi delež), tako da 
upošteva: 

� upravičenci do 50 % subvencije za šolsko prehrano morajo izkazati 
slabši socialni položaj družine v višini vsaj 21 doseženih točk,  

� upravičenci do 100 % subvencije za šolsko prehrano morajo izkazati 
slabši socialni položaj družine v višini vsaj 28 doseženih točk.  

Šola si glede na število vlog in razpoložljiva sredstva  za posamezno šolsko leto 
pridržuje pravico prilagoditi potrebno število točk. 
 
Uveljavljanje pravice do subvencionirane šolske prehrane iz sredstev 
Mestne občine Celje 

20. člen 
Starši pravico do subvencionirane šolske prehrane iz sredstev Mestne občine 
Celje uveljavljajo prostovoljno na podlagi posebne pisne vloge, ki jo dobijo pri 
svetovalni službi ali na spletni strani in je priloga teh pravil. 

Vloga iz predhodnega odstavka mora poleg osebnih podatkov vlagatelja in 
učenca vsebovati še:  

� fotokopijo zadnje odločbe o pravici do otroškega dodatka,  
� dokazilo o upravičenosti do denarne socialne pomoči po predpisih o 

socialnem varstvu, če vlagatelj prejema denarno socialno pomoč,  
� potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila 

za čas brezposelnosti, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, ali izjavo starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih 
dohodkov, ki bi vplivali na dohodke in socialno stanje družine. 

Vlogo, dopolnjeno s prilogami, starši oddajo na šoli do datuma, ki je naveden 
na obrazcu vloge za posamezno šolsko leto.   
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� 

 

Osnovna šola Frana Roša 
Cesta na Dobrovo 114 
3000 Celje 

 
  

 
SOGLASJE 

 
______________________________________________ ,      mati/oče/skrbnik  
           (ime in priimek matere/očeta/skrbnika) 
  
______________________________________________ , ki obiskuje  _______razred 
                            (ime in priimek učenca)  
 
soglašam, da šola v skladu z Zakonom o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 70/2005, 
60/2006, in Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja, Uradni list RS, št. 80/2004,  zbira osebne podatke, 
ki niso vsebovani v Zakonu o osnovni šoli, kot to omogoča 6. člen navedenega 
zakona, in sicer: 

• likovne in druge ročne izdelke učenca, z namenom razstavljanja v šolskih 
prostorih, likovnih galerijah ter sodelovanja na natečajih ... 

• skupinske in posamezne posnetke učencev pri različnih šolskih dejavnostih 
na fotografijah za objavo v prostorih šole, na plakatih, razrednih glasilih, 
publikacijah, spletu … 

• zvočne ali filmske posnetke javnih nastopov učencev na šolskih kulturnih in 
družabnih prireditvah z namenom predvajanja v šolskih prostorih (staršem, 
učencem, učiteljem) 

• literarne izdelke učencev z namenom sodelovanja na natečajih in objavo v 
publikacijah 

• rezultate šolskih tekmovanj iz znanja in področja športnih dosežkov v šolski 
publikaciji, biltenu in drugih javnih občilih (internet …) 

 
Zbrani podatki se bodo hranili do konca šolanja učenca.  
 
Soglasje velja za eno šolsko leto. 
 
__________________________ 
    (Podpis staršev ali skrbnika) 
 
 
 
razrednik 

Mojca Kolin 
ravnateljica  
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Izdala in založila 
Osnovna šola Frana Roša 

 
Izbor besedila 
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Lektoriranje 
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Računalniški prelom 

Franjo Roškar 
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