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2   OŠ Rodica 

Spoštovani starši, drage učenke in dragi učenci! 

Vstopili smo v šolsko leto 2008/2009, leto novih ciljev in pričakovanj. Tako 
kot vse osnovne šole na Slovenskem, je tudi naša postala popolna 
devetletka s tem, ko je stekel pouk v 6. razredu. 
V šolski publikaciji vam predstavljamo najbolj osnovne informacije o 
značilnostih programa in organizaciji dela ter podajamo napotke in 
podatke ki vam bodo pomagali poiskati odgovore na nekatera vprašanja. 
 
Vzgojno-izobraževalno delo bo, tako kot do sedaj, potekalo na dveh 
lokacijah: v matični šolski stavbi na Kettejevi 13 in v prostorih dislocirane 
enote v Jaršah (»b« oddelki od 1. do 5. razreda). 
Osnovno izobraževanje delimo v triletja: pouk v 1. triletju ima značilnosti 
razrednega pouka, v 2. triletju se postopoma vnašajo elementi 
predmetnega pouka, v 3. triletju pa je pouk organiziran predmetno. 
Posebnost 3. triletja so izbirni predmeti (po novem učenec izbere dve uri 
izbirnih predmetov, lahko tudi tri, če starši s tem soglašajo, ali pa je delno 
oz. v celoti oproščen izbirnega dela, če obiskuje javno veljavni program 
glasbene šole) ter diferencirano poučevanje v homogenih skupinah 
(matematika) ali heterogenih skupinah (jezikovni pouk). 
 
Šolanje otrok je proces, ki skupaj z njihovim razvojem in odraščanjem 
prinaša prijetne izkušnje, včasih pa tudi težave. Posluh za posameznikove 
posebnosti, specifične učne in vzgojne potrebe je nujnost, ki ji sodobna šola 
mora slediti in se temu ustrezno strokovno razvijati. Da pa bi dosegli 
optimalno skrb za otroka, je pomembno izhajati iz obstoječih dobrih 
izkušenj,  dobro medsebojno sodelovati, odprto in kulturno komunicirati 
ter kar se da hitro pristopiti reševanju težav.  
Odrasli smo otrokom dolga leta pomembna podpora in vzor, preko 
katerega se učijo palete socialnih spretnosti, reševanja konfliktov, soočanja 
s težavami, tolerance do drugačnih. Tako se učijo odgovornosti - do sebe 
in drugih ljudi, do svojega dela,  do okolja in prihodnosti. Vse to je za 
življenje vsaj toliko pomembne kot dobre šolske ocene. 
 
Zato vas, spoštovani starši, vabim k različnim oblikam sodelovanja s šolo, 
saj je to šola vašega otroka.  
 
Učenke in učence ter njihove učiteljice in učitelje pa spodbujam k 
najboljšemu delu in jih želim uspešno šolsko leto. 

Ravnateljica: 
Milena Vidovič 

 Predstavljamo vam šolo 
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3   OŠ Rodica 
Osnovna šola Rodica je samostojna osnovna šola, ki jo letos obiskuje nekaj 
manj kot 570 učenk in učencev iz treh krajevnih skupnosti: Jarše - Rodica, 
Toma Brejca Vir in Slavka Šlandra Domžale. Ustanovitelj šole je Občina 
Domžale. 
Pouk poteka v 23 oddelkih v dveh šolskih stavbah: na Kettejevi ulici 13 in 
na Šolski ulici 1. V 10 skupin podaljšanega bivanja je vključenih več kot 
200 otrok, v jutranje varstvo, ki je financirano za prvošolce, pa je 
prijavljenih 30 otrok. Učenci se po pouku lahko vključijo v različne 
interesne dejavnosti, projekte ali obogatitveni program za nadarjene 
učence, ki se občasno izvaja tudi ob sobotah. 
 
Šolo vodi ravnateljica Milena Vidovič, njena pomočnica je Anica Črne 
Ivkovič. 
Upravni organ šole je svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja 
(Tanja Gruenfeld, Mohor Podbevšek, Janez Stibrič), predstavniki staršev 
(Robert Šraj, Dušan Petrovič, novoimenovani) in predstavniki delavcev 
(Danica Volčini, Kristina Zupančič, Vilma Grilj). Svet šole vodi 
predsednica Danica Volčini. Svet šole sprejema letni delovni načrt šole, 
zaključni račun, imenuje in razrešuje ravnatelja in opravlja druge, z 
zakonom predvidene naloge. Svet javne osnovne šole odloča z večino 
glasov vseh članov. 
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov in skrbi za 
organizirano uresničevanje interesov staršev. Predsednik sveta staršev je 
g. Robert Šraj. Svet staršev obravnava letni delovni načrt šole, predlaga in 
daje soglasje k nadstandardnim programom šole, razpravlja o poročilih 
ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu šole, voli predstavnike v svet 
šole, posreduje predloge, pobude in pritožbe staršev. 
 
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, 
strokovni aktivi in razrednik. 
 
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, ki se povezujejo v šolsko 
skupnost učencev. Njen izvršilni organ je šolski parlament, v katerega sta 
izvoljena po dva predstavnika oddelčne skupnosti. Parlament se sestane 
najmanj dvakrat v šolskem letu. Oblikuje letni program dela, posreduje 
predloge, pobude in pripombe o delu in življenju v šoli, skrbi za različne 
zabavne dejavnosti učencev, organizira humanitarne dejavnosti in drugo. 
Učenci predsednika šolske skupnosti izvolijo na tajnih volitvah v mesecu 
septembru. 

Zanimivosti o naših dejavnostih spremljajte na šolski spletni strani: 
www.sola-rodica.si. 

Predmetnik osnovne šole 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



4   OŠ Rodica 
V šolskem letu 2008/2009 bo 190 dni pouka, za devetošolce pa 183 dni. 
Med dneve pouka štejemo tudi dneve dejavnosti, ekskurzije in šolo v 
naravi.  
Predmetnik določa predmete in število ur pouka v posameznem razredu.  
 

TRILETJE         1. triletje               2. triletje              3. triletje 
RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  

PREDMET/UR ur/t ur/t ur/t ur/t ur/t ur/t ur/t ur/t ur/t Op. 
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5  
Angleščina    2 3 4 4 3 3  
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1  
Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1  
Spoznav. okolja 3 3 3        
Družba    2 3      
Geografija      1 2 1,5 2  
Zgodovina      1 2 2 2  
Drž. in domovin. 
vzgoja in  etika 

      1 1   

Naravoslovje in 
tehnika 

   3 3      

Naravoslovje      2 3    
Biologija        1,5 2  
Tehnika in 
tehnologija 

     2 1 1   

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4  
Fizika        2 2  
Kemija        2 2  
Gospodinjstvo     1 1,5  * * * 
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2  
Izbirni predmeti       2-3 2-3 2-3 ** 
Oddelčna skupn.    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 *** 
Št. predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14  

Ur pouka/teden 20 21 22 23,5 25,5 25,5 28 28,5 28,5 max 

Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni  

Naravosl. dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni  

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni  

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni  
* Gospodinjstvo v 8. in 9. razredu devetletne šole bo v obsegu 20 ur potekalo v sklopu 
tehniških in naravoslovnih dni. Aktivno delo učencev se oceni in vpiše v spričevalo. 
** Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, lahko tudi tri, če s tem soglašajo starši.  Če učenec 
obiskuje javno veljavni program glasbene šole, starši lahko uveljavljajo oprostitev sodelovanja 
pri izbirnih predmetih. 
*** Ure oddelčne skupnosti ne štejejo v ure  učne obveznosti. 
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5   OŠ Rodica 

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 
2008/2009 
Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo v 23 učnih oddelkih, 10 skupinah 
podaljšanega bivanja in ena skupina jutranjega varstva. 
 
 
1. Oddelki, razredniki, učiteljice razrednega pouka: 
 
Dislocirana enota Jarše, Šolska ul. 1 
 
Oddelek Razrednik/razredničarka 
1. B Simona Gomboc, Ema Cerar 
2. B Natalija Pokovec 
3. B Metka Močnik 
4. B Marija Hafner 
5. B Draga Jeretina Anžin 
 
Matična šola, Kettejeva 13 
 
Oddelek Razrednik/razredničarka 
1. A Mateja Jakoš Vasle, Tjaša Huth 
1. C Nadja Lemut, Rositka Podgorski 
2. A Francka Čeh 
2. C Damjana Trobec 
3. A Tatjana Flerin 
4. A Joža Tomelj 
5. A Štefka Ramovš 
6. A Alenka Pavlin 
6. B Tatjana Holy Kovačič 
6. C Sonja Koželj Juhant 
7. A Darja Žankar 
7. B Vilma Grilj 
7. C Andreja Berlec 
8. A Tjaša Grobin 
8. B Mateja Vidmar 
8. C Marija Pepelnak Arnerić 
9. A Danica Volčini 
9. B Dušan Smole 
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6   OŠ Rodica 
2. Učiteljice in učitelji predmetnega pouka 
 
Predmetni pouk v 2. in 3. triletju bodo izvajali: 
Učiteljica, učitelj Učila – učil bo: 
Andreja Berlec matematiko, tehniko in tehnologijo, 

robotiko v tehniki 
Eva Blatnik športno vzgojo, šport za sprostitev 
Alenka Brovč  
(Jana Stančič) 

slovenščino 

Anica Črne Ivkovič naravoslovje, slovenščino 
Marko Drobne francoščino, angleščino, geografijo 
Ida Fidler zgodovino,  slovenščino 
Zlatka Gasparič športno vzgojo, šport za zdravje 
Vilma Grilj matematiko, tehniko in tehnologijo, 

obdelavo gradiv – umetne mase 
Tjaša Grobin angleščino, geografijo 
Tatjana Holy 
Kovačič 

slovenščino 

Sonja Koželj Juhant slovenščino, matematiko, naravoslovje, 
zgodovino, geografijo – v 6. razredu 

Irena Lapanje slovenščino, angleščino 
Martin Mah astronomijo, laborant 
Meta Maček gospodinjstvo, sodobno pripravo hrane, 

načine prehranjevanja 
Ana Medved matematiko, tehniko in tehnologijo 
Miran Mesesnel likovno vzgojo, nemščino 
Alenka Pavlin slovenščino, angleščino 
Marija Pepelnak Arnerič glasbeno vzgojo 
Dušan Smole fiziko, matematiko, računalniška omrežja 
Katarina Škofic likovno vzgojo, likovno snovanje, 

umetnostno zgodovino 
Darinka Šmit Bahčič angleščino 
Marko Štempihar filozofijo za otroke 
Marjan Tancik športno vzgojo, izbrani šport 
Mateja Vidmar kemijo, tehniko in tehnologijo,  poskuse v 

kemiji 
Danica Volčini naravoslovje, biologijo, organizme v 

umetnem in naravnem okolju 
Vilma Vrtačnik 
Merčun 

geografijo, državljansko vzgojo in etiko, 
vzgojo za medije 

Darja Žankar matematiko, fiziko, urejanje besedil 
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7   OŠ Rodica 
3. Učiteljice in učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja 
 
Skupina Učitelj, učiteljica 
OPB 1 Tjaša Huth, Marko Drobne 
OPB 2 Ema Cerar, Katarina Škofic 
OPB 3 Rositka Podgorski, Marko 

Drobne 
OPB 4 Irena Mučibabić (Anita Gaber 

Peceli) 
OPB 5 Ana Podpečan 
OPB 6 Jure Jeromen 
OPB 7 Boštjan Posedi 
OPB 8 Mateja Kozina 
OPB 9 Katja Anžin 
OPB 10 Martin Mah 
 
4. Učitelj v jutranjem varstvu 
Skupino jutranjega varstva bo vodila Ana Medved, dežurstvo (od 7.00 do 
7.45) za druge prijavljene učence pa bodo opravljali učitelji po razporedu 
 
5. Učiteljice dodatne strokovne pomoči 
Dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami bodo izvajale 
naslednje strokovne delavke: 

- Nataša Hegeduš, 
- Lea Vodička, 
- Irena Jeretina, 
- Tjaša Kranjc/Helena Hribar in  
- Ana Mirai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



8   OŠ Rodica 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2008/2009 
 
Po veljavnih normativih bomo izvajali pouk 22 različnih izbirnih 
predmetov v 25 skupinah in v skupnem obsegu 34 ur. Glede na interese 
učencev in kadrovske možnosti bomo v zadnjem triletju izvajali naslednje 
izbirne predmete: 
 
PREDMET Število skupin Število ur/ 

teden 
Filozofija za otroke 1 1 
Likovno snovanje 2 1 1 
Likovno snovanje 3 1 1 
Umetnostna zgodovina 1 1 
Nemščina 1 2 4 
Nemščina 2 2 4 
Nemščina 3 1 2 
Francoščina 1 1 2 
Francoščina 2 1 2 
Vzgoja za medije – TV 1 1 
Astronomija 1 1 
Robotika v tehniki 1 1 
Sodobna priprava hrane 1 1 
Načini prehranjevanja 2 2 
Obdelava gradiv - um. mase 1 1 
Urejanje besedil 1 1 
Računalniška omrežja 1 2 
Izbrani šport - nogomet 1 1 
Šport za sprostitev 1 1 
Šport za zdravje 1 2 
Organizmi v umetnem in 
naravnem okolju 

1 1 

Poskusi v kemiji 1 1 
SKUPAJ 25 34 

 
 
 
 
 
 
Ure oddelčne skupnosti 
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9   OŠ Rodica 
Osnovna oblika organiziranosti učencev v šoli je oddelčna skupnost. Vsak 
razrednik od 4. do 5. razreda ima za neposredno delo z oddelčno 
skupnostjo načrtovanih 0,5 ure tedensko. Ure oddelčne skupnosti so 
namenjene načrtovanju in organiziranju dela v oddelku, razreševanju 
težav, različnim preventivnim vzgojnim vsebinam in drugim temam. Ura 
oddelčne skupnosti je vključena v urnik. 
 
Plavalni tečaj 
 
Za učence 3. razreda bomo 20-urni plavalni tečaj organizirali v bazenu 
ZUIM v Kamniku. V 1. in 2. razredu pa sta pridobivanju temeljnih 
plavalnih veščin namenjena dva športna dneva. O terminu plavalnega 
tečaja boste predhodno obveščeni. 
 
Kolesarski tečaj 
 
Kolesarski tečaj je del prometne vzgoje in se izvaja v 5. razredu. Sestavljen 
je iz teoretske osnove in praktične vožnje, ki jo učenci opravijo na ulicah v 
bližini šole. K varnemu vključevanju otrok v promet lahko veliko 
prispevate tudi starši, zato otroke opozarjajte na pravila varne vožnje, 
uporabo varnostne čelade, predvsem pa naj se izogibajo prometnim 
površinam. 
 
Dnevi dejavnosti 
 
Šola v skladu s predmetnikom v posameznih razredih organizira dneve 
dejavnosti (kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dneve).  Nekatere 
dneve dejavnosti izpeljemo v okviru dnevnih ali tedenskih programov 
Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) ali šol v naravi. Podroben 
načrt dni dejavnosti vam bodo razredničarke predstavile na roditeljskem 
sestanku. 
 
Učenci šole se bodo v šolskem letu 2008/2009 udeležili naslednjih 
programov v CŠOD: 
DNEVNI PROGRAMI 

- 2. razred: arboretum Volčji Potok, 
- 3. razred: ZOO Ljubljana, 
- 4. razred: Groharjeva hiša na Sorici, 
                         Mesto Ljubljana, 
- 6. razred: Jama Dimnice, 
- 7. razred: Tehniško-naravoslovni dan v muzeju Bistra, 
                         Muzej premogovništva Velenje, 
- 8. razred: Čopova hiša v Žirovnici. 
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TEDENSKI PROGRAMI 

- 5. razred, CŠOD Kavka (16. 2. do 20. 2. 2009) 
- 7. razred, CŠOD Škorpijon in Štrk (16. 2. do 20. 2. 2009) 
- 8. razred, CŠOD Soča (9. 2. do 13. 2. 2009) 

 

 
 
 
 
Zimska šola v naravi 
 
Zimsko šolo v naravi bomo organizirali za učence 4. razreda od 26. do 30. 
januarja 2009. Namenjena je pridobivanju veščin smučanja. V šolskem letu 
2008/2009 smo se odločili za zamenjavo lokacije (Pohorje, Bolfenk). 
Ponudba ustreza vsem standardom in omogoča realizacijo ciljev, ki jih 
načrtujemo v okviru šole v naravi. Veliko bolj ugoden pa je dostop do 
smučišča.  
 
Poletna šola v naravi 
 
Poletno šolo v naravi bomo organizirali za učence 6. razreda in sicer od 2. 
do 6. septembra 2008 v Pacugu. Šolo v naravi smo programsko prilagodili 
vsebinam 6. razreda (naravoslovne vsebine,  astronomija, družboslovne 
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11   OŠ Rodica 
teme s spoznavanjem zgodovine in geografije pokrajine,  tehniške vsebine, 
športno-zabavne vsebine). 
 
Dnevi na kmetiji 
 
Tri naravoslovne dneve bodo učenci 2. razreda preživeli na turističnih 
kmetijah v mesecu juniju 2009 (15. do 17. junij).  
 
Jutranje varstvo 
 
Jutranje varstvo je v programu osnovne šole v skladu z normativi 
zagotovljeno za učence 1. razreda. Glede na potrebe skušamo varstvo 
omogočiti tudi starejšim otrokom, katerih starši v jutranjem času ne 
morejo zagotoviti varstva. Jutranje varstvo bo organizirano od 6. do 7.45 
ure. 
 
Interesne dejavnosti 
 
Šola bo učencem od 1. do 9. razreda ponudila različne interesne 
dejavnosti. Najmlajši bodo prejeli posebno zgibanko, kjer boste straši z 
otrokom lažje pregledali vsebine ter se odločili za sodelovanje. Prijavnice 
za interesne dejavnosti bodo učenci dobili v začetku septembra. Interesne 
dejavnosti so praviloma organizirane v času po pouku, izjemoma pred 
poukom ali ob sobotah, če to narekuje posebna organizacija. Ponudbo 
interesnih dejavnosti si lahko ogledate na koncu publikacije. 
 
Dopolnilni in dodatni pouk 
 
Dopolnilni pouk organiziramo za učence, ki potrebujejo pomoč, dodatno 
razlago ali posebno vodenje pri učenju. Učitelji k dopolnilnemu pouku 
usmerijo tudi učence, ki so dlje časa odsotni zaradi bolezni ali drugih 
razlogov.  
Dodatni pouk izvajamo za učence, ki redno učno snov zmorejo in želijo 
razširiti in poglobiti z novimi vsebinami. Namenjen je organiziranim 
pripravam na tekmovanja, posebnim programom za učenje raziskovalnih 
metod, ustvarjalnosti in podobno. 
 
Tekmovanja iz znanja 
 
Učencem bomo omogočili tekmovanje na naslednjih področjih: 
· slovenski jezik - Cankarjevo priznanje, 
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12   OŠ Rodica 
· matematika - Vegovo priznanje, Evropski matematični kenguru in 

Računanje je igra, 
· angleški in nemški jezik, 
· kemija - Preglovo priznanje, 
· fizika - Stefanovo priznanje, 
· biologija – Proteusovo priznanje 
· logika, 
· zgodovina, 
· geografija, 
· računalništvo, 
· Mladi tehniki, 
· Vesela šola PILA, 
· Cici vesela šola, 
· Kaj veš o prometu, 
· Mladi gasilec, 
· ARG tekmovanje v lovu na lisico, 
· slovenska, angleška in francoska bralna značka, 
· tekmovanje turističnih krožkov Turizmu pomaga lastna glava, 
· tekmovanja v gibanju Znanost mladini , 
· športna tekmovanja, 
· športna značka Zlati sonček, 
· športna značka Martin Krpan, 
· taborniška tekmovanja. 
 
Datumi tekmovanj bodo objavljeni na oglasni deski za učence in na spletni 
strani, učitelji pa bodo učence s tekmovanji tudi podrobneje seznanili in jih 
povabili k sodelovanju. 
Na tekmovanja iz znanja posameznih predmetov se bodo učenci 
pripravljali v okviru dodatnega pouka in posebnih ur priprav na 
tekmovanja ter ur, namenjenih za delo z nadarjenimi učenci. 
 
Starši, spodbudite otroke, da se vključijo k pripravam in tekmujejo! 
Tekmovalni dosežki so za nekatere učence pomembni z vidika 
samopotrjevanja, uveljavljanja dodatnih točk pri vpisu v srednje šole, 
pa tudi pri pridobivanju štipendije. 
 
 
Šolski koledar 
 
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:  
• 1. obdobje: od 1. 9. 2008 do 31. 1. 2009, 
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13   OŠ Rodica 
• 2. obdobje: od 1. 2. 2009 do 24. 6. 2009, za devetošolce pa do 15. 6. 

2009. 
Starši boste o učni uspešnosti vašega otroka ob koncu ocenjevalnega 
obdobja pisno obveščeni. 
 
 
Šolske počitnice 
• Jesenske   od 27. 10. 2008 do 30. 10. 2008 
• Božično - novoletne  od 29. 12. 2008 do 31. 12. 2008 
• Zimske   od 23. 2. 2009 do 27. 2. 2009 
• Prvomajske   od 28. 4. 2009 do 30. 4. 2009 
• Poletne   od 26. 6. 2009 do 31. 8. 2009 
 
 
Prazniki 

• DAN REFORMACIJE                             31. oktober 2008 
• DAN SPOMINA NA MRTVE                 1. november 2008 
• BOŽIČ                                                       25. december 2008 
• DAN SAMOSTOJNOSTI IN                  26. december 2008 
       ENOTNOSTI 
• NOVO LETO                                             1. in 2. januar 2009 
• SLOVENSKI KULTURNI PRAZIK        8. februar 2009 
• VELIKONOČNI PONEDELJEK            13. april 2009 
• DAN UPORA PROTI OKUPATORJU  27. april 2009 
• PRAZNIK DELA                                       1. in 2. maj 2009 
• DAN DRŽAVNOSTI                               25. junij 2009 
 

Dan šole načrtujemo v petek, 24. aprila 2009, delovno soboto za izvedbo 
šolskih športnih iger pa 23. maja 2009. 
 
 
Razdelitev izkazov in spričeval 
• 9. razred    15. junija 2009 
• 1. do 8. razred  24. junija 2009 
 
 
 
 
Nacionalno preverjanje znanja 
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14   OŠ Rodica 
Nacionalnega preverjanja znanja se obvezno udeležijo učenci 9. razreda, 
prostovoljno pa učenci 6. razreda. Učenci opravljajo nacionalno 
preverjanje znanja iz treh predmetov: 

- v 9. razredu pri slovenščini, matematiki in tretjem predmetu, ki ga 
s sklepom 2. marca 2009 določi minister (3. predmet bo lahko 
športna vzgoja, biologija, angleščina ali državljanska in 
domovinska vzgoja in etika), 

- v 6. razredu pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku 
(angleščina). 

Datumi preverjanja za 6. in 9. razred:  
 
redni rok: 5. maj 2009 matematika 
  6. maj 2009 slovenščina 
  11. maj 2009 3. predmet za 9. razred 
                             12. maj 2009 tuj jezik za 6. razred 
 
naknadni rok (samo za učence 9. razreda): 
                             28. maj 2009 matematika 
  29. maj 2009 slovenščina 
  1. junij 2009 3. predmet 
 
Naknadnega roka se smejo udeležiti le tisti devetošolci, ki se zaradi 
bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v 
rednem roku. 
 
Informativni dan  
Za učence 9. razreda bosta informativna dneva v srednjih šolah 13. in 14. 
februarja 2009. 
 
Popravni izpiti 
Popravni izpiti bodo potekali od 16. junija do 27. junija 2009 za 
devetošolce in od 26. junija do 9. julija ter od 18. do 31. avgusta 2009 še za 
vse ostale učence. O izvedbi izpitov in prijavi bodo učenci in starši pisno 
obveščeni. 
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15   OŠ Rodica 

 
Pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli opredeljuje Pravilnik o 
pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli. Celotno besedilo pravilnika 
najdete na spletni strani www.mszs.si/slo/zakonodaja. Pravilnik velja do 
sprejema vzgojnega načrta šole (vendar najdlje do 31. 8. 2009). Šola bo v 
sodelovanju s starši in učenci oblikovala posamezne sestavine vzgojnega 
načrta (temeljne vzgojne vrednote, pravila šolskega reda, proaktivne in 
preventivne vzgojne dejavnosti…). 

Prilagajanje šolskih obveznosti 

V skladu z novelo Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 102/2007) šola 
oblikuje pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za učence, ki se 
vzporedno izobražujejo v javno veljavnih programih ali za učence, 
perspektivne športnike, ki so registrirani pri nacionalni panožni zvezi. S 1. 
9. 2008 tako preneha veljati stari Pravilnik o prilagajanju šolskih 
obveznosti. 
Prilagajanje šolskih obveznosti se med šolo, starši in učencem uredi s 
posebnim pisnim dogovorom.  
Pravila o prilagajanju so objavljena na šolski spletni strani, kjer boste našli 
tudi obrazec »vloga za dodelitev statusa«. Vlogo lahko učenci dobijo še 
pri razredniku ali v tajništvu šole. Pisne vloge s prilogami učenci oddajo v 
tajništvo šole do 30. septembra 2008. 
 
 
. 
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16   OŠ Rodica 

Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti 

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. 
Če od pouka ali dejavnosti izostane, morajo starši najkasneje v petih dneh 
po izostanku učenca razredniku sporočiti vzroke izostanka, razen, kadar 
odsotnost vnaprej napovedo, vendar tak izostanek lahko traja največ pet 
dni v letu. 
Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Osebna 
ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih 
dneh po prihodu učenca v šolo. Kadar učenec izostane zaradi bolezni več 
kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o 
opravičenosti izostanka. 
 
Trajanje ur pouka in drugih dejavnosti ter razpored odmorov: 
 

1. razred 2., 3. in 4. razred  5. in 6. razred 7., 8. in 9. razred 
6.00 do 7.45 

jutranje varstvo 
 7.10 do 7.55 * 

 
7.10 do 7.55 * 

 
7.15 do 7.30 

zajtrk  
 8.00 do 8.45 8.00 do 8.45 8.00 do 8.45 

8.00 do 11.30 
pouk z 

vmesnimi 
odmori 

malica 20 min 8.50 do 9.35 8.50 do 9.35 
9.05 do 9.50 malica 20 min malica 20 min 

9.55 do 10.40 9.55 do 10.40 9.55 do 10.40 

malica 20 min. 10.45 do 11.30 10.45 do 11.30 10.45 do 11.30 
 11.35 do 12.20 11.35 do 12.20 11.35 do 12.20 

od 11.30 dalje 
podaljšano 

bivanje, kosilo, 
interesne 

dejavnosti 

od 11. 30 dalje 
podaljšano 

bivanje, kosilo, 
interesne 

dejavnosti 

12.25 do 13. 10 12.25 do 13. 10 

  kosilo kosilo  
   13.30 do 14.15 
   14.20 do 15.05 

*izjemoma dopolnilni, dodatni pouk, DSP ali interesne dejavnosti 
 
 
 
 
 
 
Pravila šolskega reda 
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17   OŠ Rodica 
 
Da bomo varno in uspešno delali in se v šoli dobro počutili, smo 
oblikovali naslednja pravila ravnanja in obnašanja: 
 
Prihajanje v šolo in odhajanje 
Zaradi varnosti je šolski vhod odprt le ob določenih urah, v primerih, ko je 
zaprt, uporabimo domofon ali zvonec (službeni vhod). 
Šolski vhod je odprt:  
Kettejeva 13 Oddelki Jarše 
6.00 – 8.00 7.45 – 8.00 
8.40 – 8.50  
11.30 – 12.30 11.30 – 11.45 
13.10 – 16.35 12.25 – 12.40 
 
Začetek pouka je za večino učencev ob 8. uri, lahko pa tudi prej ali kasneje. 
V šolo naj prihajajo največ 10 minut pred začetkom pouka. 
Učence, ki so vključeni v jutranje varstvo in učence 1. r devetletke, starši 
ali druga pooblaščena oseba pospremi do učilnice. 
Učenci v oddelkih Jarše uporabljajo vhod z dvoriščne strani. V vetrolovu 
se preobujejo in pustijo garderobo na mestih, ki so jim namenjena. 
Pešci s pomočjo staršev in razredničark izberejo najbolj varne poti, po 
katerih prihajajo v šolo. 
Vožnjo s kolesi odsvetujemo, če pa učenci pridejo s kolesom, naj ga 
parkirajo na ploščadi JZ od uvoza na parkirišče, popoldne pa ob vhodu v 
telovadnico. Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti. 
Prav tako odsvetujemo vožnjo z rolerji, vstop v šolske prostore z rolerji ni 
dovoljen, niti do garderob ne.  
Tudi letos učenke in učence razredne stopnje s Količevega in ulic severno 
od Parmove, ki so se k prevozu prijavili, pripelje do šole avtobus. Na 
postajališču pri trgovini na Šubičevi ulici ima odhod ob 7.45. Učence pri 
šolskem vhodu sprejme dežurni učitelj. Odhod avtobusa izpred šole v 
Jaršah bo ob 11.50, izpred šole na Rodici pa ob 11.55. 
Učenci v dopoldanskem času uporabljajo samo glavni vhod, le popoldne 
smejo k športnim dejavnostim vstopati skozi stranski vhod s parkirišča, 
kjer jih počaka vaditelj. 
Po prihodu v šolo se učenci pred garderobami preobujejo v copate (v 
šolske copate, ne superge) in shranijo gornja oblačila in čevlje v garderobni 
omarici ali na obešalniku. 
Učenci predmetne stopnje hranijo garderobo in pripomočke v garderobnih 
omaricah, za katere prejmejo ključ ob prevzemu omarice. Za ključ je 
potrebno položiti kavcijo 3,00 €. V nujnih primerih omarico zjutraj odpre 
dežurni učitelj. Dokler učenec ne najde ali pridobi novega ključa, ostaja 
omarica odprta.  
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18   OŠ Rodica 
Učenci razredne stopnje hranijo garderobo na obešalih in predalčkih, ki so 
jim dodeljeni. Če učenci pozabijo copate doma, se oglasijo pri pomočnici 
ravnateljice, ki jim posodi rezervne. 
V garderobi telovadnice odložijo oblačila, obutev in šolske pripomočke 
pred vstopom v telovadnico. Garderobo učitelj ali trener zaklepa! 
Po zadnji uri pouka ali drugih dejavnostih učenci in učenke čimprej 
zapustijo šolske prostore. 
Po končanem pouku ali po končanih interesnih dejavnostih naj se učenci 
ne zadržujejo v šoli, ampak odidejo domov.  
Odhod učencev in učenk nadzira tudi dežurni učitelj/ica. 
Otroci, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, se zberejo v 
učilnicah podaljšanega bivanja, tisti, ki v šoli kosijo pa odidejo na kosilo.  
 
Pouk, bivanje in gibanje po šoli, šolski teritorij 
Šolski teritorij obsega šolsko stavbo in ozemlje, na vzhodu in zahodu 
omejeno s smrečicami, na jugu s Kettejevo ulico in na severu s Šolsko 
ulico, v oddelkih Jarše pa ozemlje za ograjo in tlakovano dvorišče. V času 
med začetkom in koncem pouka učenci šolskega teritorija ne smejo 
zapuščati. V izjemnih primerih da razrednik ali drug učitelj pisno 
dovoljenje.  
V primeru slabega počutja, bolezni ali poškodbe, ko želi otrok zapustiti 
šolo, razrednik ali učitelj pokliče starše, ki jih učenec počaka pred 
tajništvom, učenci razredne stopnje pa pri razredničarki. 
Na začetek pouka in na posamezne ure učenci počakajo v učilnici, po 
končanem pouku pa prostor zapustijo urejen in se čim bolj mirno preselijo 
v drugo učilnico oz. odidejo domov. 
Pri gibanju po šolski stavbi uporabljajo vzhodno in zahodno stopnišče 
(snažni del) Stopnišča na jugu (nesnažni del) uporabljajo le, ko v šolo 
prihajajo ali jo zapuščajo.  
Zadrževanje pri dežurnem učencu ni dovoljeno, saj mora dežurni učenec 
imeti pregled nad dogajanjem pri šolskem vhodu.  
Učenci prosti čas ali proste ure preživijo čimbolj umirjeno v kotičkih, v 
šolski knjižnici ali večnamenskem prostoru, če tam ni druge organizirane 
dejavnosti.  
Šola je območje tihih telefonov, zato uporaba mobilnih telefonov v šoli ni 
dovoljena. Če učenec telefon  prinese v šolo, to naredi na lastno 
odgovornost in z vednostjo staršev. V tem primeru mora učenec mobilni 
telefon v šoli in pri zunajšolskih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih 
izključiti.  
V šoli ne dovolimo pogovarjanja preko mobilnih telefonov, pisanja SMS 
sporočil, snemanja, fotografiranja, poslušanja glasbe ali drugih načinov 
uporabe, s katerim učenec ovira delo ali zasebnost drugih učencev ali 
zaposlenih. 
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Če učenec ravna v nasprotju s pravili, mu učitelj telefon odvzame, o čemer 
obvesti starše, jih pozove na pogovor ter jim izroči mobilni telefon. O 
kršitvi učitelj pisno seznani razrednika.  
Nadaljnje kršitve se kaznujejo v skladu s Pravilnikom o pravicah in 
dolžnostih učencev v osnovni šoli. 
Za nujne telefonske klice je učencu vedno dostopen šolski telefon, za 
katerega učenec zaprosi tajnico, učitelja ali drugega strokovnega delavca 
šole. 
 
Zelene straže po pripravljenem razporedu skrbijo za snažnost šolskega 
teritorija. 
Za hojo uporabljamo asfaltne poti, ne utiramo si stezic po travi. 
Odmori 
Med posameznimi učnimi urami so pet minutni odmori, ki so namenjeni 
zamenjavi gradiv, učilnic, učiteljev, pa tudi za kratko umirjeno sprostitev 
in pripravi na novo uro. 
Glavni odmor 
traja 20 minut in je namenjen malici, ki jo učenci/učenke pojedo v jedilnici 
ali  učilnici, po pripravljenem razporedu. Le v odmoru za malico je izhod 
na dvorišče dovoljen šele potem, ko so pomalicali in s posebnim 
dovoljenjem dežurnega učitelja/ice.  
Odmor za kosilo 
Učenci in učenke, ki v šoli kosijo, po končanem pouku in drugih vzgojno-
izobraževalnih dejavnostih odidejo na kosilo v jedilnico. Tisti, ki imajo 
pouk še 7. in 8. uro, kosijo v času opoldanskega odmora (po 6. šolski uri). 
Garderobo pustijo v garderobnih prostorih. Šolsko torbo odložijo na 
polico ob vhodu v jedilnici.  
Učenci in učenke, ki v šoli ne kosijo, v času kosila ne prihajajo v jedilnico. 
Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, gredo takoj po končanem 
pouku v učilnico podaljšanega bivanja, na kosilo pa skupaj z učiteljico po 
pripravljenem urniku. 
Zajtrk 
Za učence v jutranjem varstvu bomo organizirali zajtrk ob 7.15 uri. Učenci 
bodo pozajtrkovali v jedilnici, kamor jih pospremi eden od učiteljev v 
jutranjem varstvu. 
Malica 
Razporeditev odmorov za malico urejamo z urnikom. Za večino učencev 
razredne stopnje je zanjo namenjen čas po 1. učni uri, za učence 
predmetne stopnje pa po 2. Učenci malicajo v učilnicah ali jedilnici, 
odvisno od razporeda pouka. 
Malico prinesejo v učilnice reditelji/ce, ki jih določi razredničarka, 1. 
razredu in 2. razredu devetletke pa kuharica, ki ji pomaga dežurni učenec. 
Reditelji/ce prevzamejo malico na za vsako skupino določenem mestu in 
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na isto mesto vrnejo posodo in ostanke. Če učenci malicajo v jedilnici, 
reditelji pripravijo mize. 
Kosilo 
Otroci, ki kosilo prejemajo kot abonenti/abonentke, so evidentirani na 
seznamu prejemnikov kosil, občasni odjemalci pa se izkažejo z blokom za 
kosilo. 
Popoldanska malica 
Ob 15. uri jo lahko prejemajo učenci v oddelkih podaljšanega bivanja, če se 
zanjo odločijo. 
Na šolskih hodnikih bodo pripravljeni sadni kotički, kjer si otroci lahko 
vsak dan brezplačno postrežejo s sadjem. 
 
Skrb za urejenost in varnost 
Vsi smo dolžni skrbeti za skupno imetje in imetje posameznikov. V šolski 
stavbi in na zunanjih površinah odlagamo odpadke v koše za odpadke. 
Vsako namerno povzročanje škode pomeni kršitev šolskega reda.  
Učencem in učenkam svetujemo, da dragocene predmete (nakit, 
elektronske igrice, mobitele in podobno) puščajo doma. 
V šolo ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov. 
Za varnost in urejenost na hodnikih, kjer so garderobe, skrbijo dežurni 
učitelji/učiteljice in dežurni učenci. 
Zaradi varnosti je šolski vhod med poukom zaklenjen, za odpiranje 
vhodnih vrat skrbi dežurni učenec, ki usmerja obiskovalce šole. V stavbi 
Oddelkov Jarše za odpiranje vrat po zvonjenju poskrbi kuhinjska 
pomočnica.  
Za zagotovitev večje varnosti učencev in imetja, vhode v stavbo na 
Kettejevi 13 varujemo z video nadzorom. 
Okna učilnic in drugih prostorov smejo odpirati le odrasle osebe. 

Reditelji 

Učiteljevi pomočniki, ki skrbijo za red, so reditelji. Njihove naloge so 
predvsem naslednje: 
· uredijo garderobe pred poukom in po njem, 
· odgovarjajo za urejenost učilnice, pobrišejo tablo, pospravljajo skupne 

pripomočke, 
na predmetni stopnji pa še: 
· sporočajo odsotnost učencev, 
· če učitelja/ice 5 minut po začetku ure ni v razred, o njegovi odsotnosti 

takoj obvestijo pomočnico ravnateljice ali ravnateljico, 
· prinašajo malico, jo pomagajo razdeliti, po malici učilnico pospravijo 

in posodo odnesejo v jedilnico. 
Seznam rediteljev pripravijo razredniki in reditelje vpišejo v Dnevnik 
oddelka. 
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Dežurni učenci/učenke 

Posebno nalogo smo zaupali učencem predmetne stopnje, ki dežurajo ob 
glavnem vhodu in pred jedilnico. Zanje so pripravljena posebna navodila 
za dežuranje. 

Dežurni učitelji in učiteljice 

V času pouka med 7.30 in 14.30 so za nadziranje dogajanj v skupnih 
prostorih (na hodnikih, sanitarijah, večnamenskem prostoru, v jedilnici in 
ploščadi pred šolo) dodatno zadolženi dežurni učitelji, ki dežurajo po 
razporedu.  

Informiranje učencev in staršev 

Učencem sporočamo potrebne informacije z obvestili (nadomeščanje, 
dnevi dejavnosti itd), ki jih posreduje razrednik ali drug učitelj pri 
razredni uri ali pouku. Ta obvestila so objavljena tudi na oglasni deski 
oddelka ali oglasni deski ob dežurnem učencu – dnevna obvestila. 
Obvestila trajnejše narave (urniki, napotki, šolski koledar in podobno) so 
objavljena na oglasni deski za učence ob šolskem vhodu in na šolskih 
spletnih straneh.  
Informacije staršem posredujemo pisno: vabila na sestanke, prireditve, 
obvestila o prejetih ocenah ob zaključku ocenjevalnega obdobja, ustno na 
govorilnih urah in roditeljskih sestankih, izjemoma po telefonu ali e-pošti. 
Obvestila splošne narave so objavljena na oglasni deski za starše ob 
šolskem vhodu. Vsa splošna obvestila bomo objavljali tudi na šolski 
spletni strani.  
Razredničarke, drugi strokovni delavci in delavke so dostopni tudi po e-
pošti, tudi njihovi naslovi so objavljeni na spletni strani. 
 
 
 
 
 
 
 
Šolska prehrana 
 
Vsi učenci praviloma prejemajo šolsko malico, zajtrk, kosila, in 
popoldansko malico pa tisti, ki to želijo. 
Cene šolske prehrane so opredeljene v pogodbi, ki jo prvi dan prejmejo vsi 
učenci.  
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Če otroka ni v šoli, vas prosimo, da prehrano odjavite po telefonu (72-19-
530) ali e-pošti (os-rodica@guest.arnes.si) v tajništvo šole do 9. ure zjutraj. 
Sporočeno odjavo obrokov bomo upoštevali pri obračunu prehrane v 
naslednjem mesecu. 
 
Za ustrezno otroško prehrano skrbita organizatorka šolske prehrane 
Meta Maček in kuhar-vodja kuhinje Jože Lekan. 
 
Tudi letos boste starši lahko uveljavljali subvencijo za šolsko prehrano 
skladno s  pravilnikom, podrobnejšimi kriteriji in po postopku, ki ga 
določa zakon o osnovni šoli. Šola bo pri dodelitvi sredstev upoštevala 
zlasti: 

• prejemanje denarne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, 
• prejemanje in višino otroškega dodatka, 
• dolgotrajnejšo socialno problematiko družine (bolezen, odvisnost, 

nenadne nesreče..), 
• spremembe stanja v družini po izdaji odločbe o otroškem dodatku 

(nov član, več otrok v družini, nesreča, brezposelnost,…). 
 
Šola praviloma subvencionira šolsko malico (znesek bo predvidoma 0,50 € 
na obrok malice). Če menite, da ste upravičeni do subvencije, oddajte 
pisno vlogo s priloženo zahtevano dokumentacijo v tajništvo šole do 30. 
septembra 2008. O rešitvi vloge boste starši obveščeni z odločbo. Področje 
subvencioniranja šolske prehrane in urejanje drugih pomoči koordinira 
šolska pedagoginja Tjaša Kranjc, do njenega povratka pa Helena Hribar. 
 
Subvencijo za šolska kosila lahko uveljavljate na Centru za socialno delo v 
Domžalah. 
 

 

 

Skrb za prometno varnost 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



23   OŠ Rodica 
Otrok naj gre v šolo pravočasno, praviloma peš. Hodi naj po pločniku ali 
po levem robu ceste, v nasprotni smeri kot teče promet. Prvošolčki in 
drugošolčki naj nosijo rumene rutice, ob slabi vidljivosti pa vsi učenci tudi 
odsevne kresničke. Navodila, kako nosimo kresničko in kje so varne poti, 
bodo otroci dobili v šoli, priporočamo pa, da se o tem pogovorite tudi 
doma in v zemljevid šolskega okoliša vrišete varno pot, ki naj jo otrok 
uporablja. 
Ker imajo vsi otroci do šole sorazmerno blizu, odsvetujemo vožnjo s kolesi 
ali rolerji, vožnje z mopedi pa ne dovoljujemo. 
 
Zemljevid šolskega okoliša: 
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Plačila obveznosti 

Večino plačil boste opravili s položnico – z računom, kjer bo navedeno, kaj 
plačujete in po kakšni ceni. Tako je manj možnosti, da otrok denar izgubi 
ali da mu ga kdo vzame. Prosimo vas, da vplačila opravite pravočasno, saj 
s tem omogočite normalno poslovanje šole. Položnice bomo izdajali drugi 
teden v mesecu za pretekli mesec. Plačilo lahko uredite tudi s trajnikom na 
svoji banki. 
 
Izdajanje položnic in spremljavo prejetih vplačil opravlja Rado Jereb (℡ 
72-19-530).  

Administrativne zadeve  

Administrativne zadeve lahko urejate v tajništvu šole pri tajnici Maji 
Rovanšek (℡ 72-19-530, os-rodica@guest.arnes.si ) vsak dan od 7.00 do 
9.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure.  
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Stiki staršev s šolo  

V šoli bomo izvajali različne oblike sodelovanja s starši: roditeljske 
sestanke, govorilne ure, občasna predavanja, prireditve in srečanja in 
drugo. 
 
RODITELJSKI SESTANKI 
V šolskem letu načrtujemo izvedbo 3 – 4 roditeljskih sestankov po 
posameznih razredih. Terminski in vsebinski načrt roditeljskih sestankov 
na prvem sestanku v mesecu septembru staršem posredujejo razredniki. 
 
Načrt roditeljskih sestankov v _________ razredu: 
Vsebina  Čas  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
SKUPNE – POPOLDANSKE GOVORILNE URE 
bodo potekale vsak mesec, razen v septembru od 18. do 20. ure v matičnih 
učilnicah učencev in v kabinetih ali učilnicah tistih učiteljic in učiteljev, ki 
niso razredniki. 
Časovni razpored skupnih govorilnih ur: 

1. triletje 2. triletje (4. in 5. r) 6. r. in 3. triletje 
20. 10. 2008 
17. 11. 2008 

15. 12.  2008(vabljeni), 
19. 1. 2009 
16. 2. 2009 
23. 3. 2009 
20. 4. 2009 
18. 5. 2009 

8. 6. 2009 (vabljeni) 
 

21. 10. 2008 
18. 11. 2008 

16. 12. 2008 (vabljeni) 
20. 1. 2009 
17. 2. 2009 
24. 3. 2009 
21. 4. 2009 
19. 5. 2009 

9. 6. 2009 (vabljeni) 
 

23. 10. 2008 
20. 11. 2008 

18. 12.2008 (vabljeni) 
22. 1. 2009 
19. 2. 2009 
26. 3. 2009 
23. 4. 2009 
21. 5. 2009 

11. 6. 2009 (vabljeni) 

 
 
INDIVIDUALNE – DOPOLDANSKE GOVORILNE URE  
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načrtujejo učiteljice in učitelji  v svojem tedenskem urniku. Starše prosimo, 
da se učitelju predhodno najavijo (telefon, e-pošta), saj se včasih zgodi, da 
mora učitelj ravno v tem času nadomeščati ali pa je zaradi druge 
organizacije dela razporejen drugam. V času dopoldanskih govorilnih ur, 
ki po izkušnjah niso množične, lahko učitelj razgovoru nameni več časa 
kot v popoldanskem času.  
Z urnikom dopoldanski govorilnih ur bodo starše seznanili razredniki, 
razpored pa bo objavljen tudi na oglasni deski in na šolski spletni strani.  
 
Starši imate možnost, da se ob težavah ali zaradi drugih razlogov 
pogovorite tudi s šolsko psihologinjo, šolsko pedagoginjo in ravnateljico 
oz. pomočnico ravnateljice. Njihova vrata so vam odprta vsako dopoldne 
(prosimo, da se predhodno najavite), v času skupnih - popldanskih 
govorilnih ur pa po naslednjem razporedu:  

- ob ponedeljkih (ravnateljica/pomočnica ravnateljice), 
- ob torkih (pedagoginja), 
- ob četrtkih (psihologinja). 
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Šolska knjižnica 

Knjižnica OŠ Rodica je šolska knjižnica,  ki je namenjena učenkam in 
učencem ter strokovnim delavcem šole.  
V knjižnici je na voljo leposlovje za mladino (postavljeno je po starostnih 
stopnjah – C, P in M) ter strokovno gradivo, ki je postavljeno po UDK 
sistemu, znotraj tega je poljudno ter strokovno gradivo tako za učitelje, 
kakor za učence.  

V knjižnici imamo preko 20.000 enot gradiva, največ je knjižnega, od 
neknjižnega pa knjižnica nudi videokasete, avdiokasete, CD-je, CD-ROM-
e, DVD-je, igrala ter ostalo neknjižno gradivo. V knjižnici imamo 
naročenih tudi preko 70 naslovov revij, časopisov za otroke in strokovnih 
revij s področja izobraževanja, pedagogike ter posameznih predmetnih 
področij. 

V knjižnici sledimo novostim na tržišču, zato kupujemo aktualne 
mladinske knjige za učence in strokovne knjige za učitelje. 

Prva naloga šolske knjižnice je podpora izobraževalnemu sistemu šole, v 
skladu s tem učenci prihajajo v knjižnico (vsaj 4- krat letno v posameznem 
razredu) načrtovalno in ciljno usmerjeno (knjižnična informacijska znanja). 
Te ure so vezane na posamezne predmete, izvajamo pa jih s pomočjo 
knjižničnih virov. S knjižnico želimo doseči naslednje cilje: 

� da bi učenec postal samostojen bralec za vse življenje – 
vseživljenjsko učenje,  

� da bi se znašel v šolski knjižnici, kasneje pa tudi v drugih tipih 
knjižnice,  

� da bi se zavedal, pomena informacije ter  

� da bi postal vsaj osnovno informacijsko pismen.  

Pomembna naloga naše knjižnice je tudi motiviranje za branje leposlovja 
učencev in učenk. V letošnjem šolskem letu bomo še posebej spodbujali 
branje in doživljanje pesmi. 

Poleg tega pa je knjižnica tudi prostor, kjer prirejamo razstave ob različnih 
priložnostih, srečanja s pisatelji (predvsem ob zaključku bralne značke) in 
različne druge aktivnosti. 
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Šolska knjižnica je torej prostor učenja, prostor raziskovanja ter prostor, 
kjer vsakdo lahko najde »svojo« knjigo. 

Knjižnico priporočamo tudi staršem, saj imamo na voljo veliko gradiva o 
vzgoji in razvoju otroka. 

 

  
Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 7.30 do 8.45, med glavnim 
odmorom in od 11.30 do 14.00.  
 
 
Razpored skupinske izposoje: 
 

1. razred 
 

četrtek:  9.15   1. c razred 
petek:    9.15   1. a razred 
petek:    11.00 1. b razred 
 
Oddelki podaljšanega bivanja bodo knjižnico obiskovali tudi skupinsko z 
učiteljem. 
 
V času od 8.50 do 11.30 poteka v knjižnici obdelava gradiva (ali pouk), 
zato si v tem času ni možno izposojati gradiva. 
 
Knjižnično gradivo imajo uporabniki lahko doma 14 dni, z možnostjo 
podaljšanja pred pretekom izposoje. Knjig za domače branje ne 
podaljšujemo. 
 
V knjižnici vas pričakuje šolska knjižničarka: Sabina Burkeljca, univ. 
dipl. bibl. 
 
 

Vabljeni v svet domišljije, informacij, znanja in 
čutenja! 
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Šolska svetovalna služba 

Šolanje otrok, njihovo napredovanje, težave ali uspehe spremljata tudi 
strokovni delavki v šolski svetovalni službi. V sodelovanju s starši, učitelji 
in z vodstvom šole želita ustvarjati takšne pogoje, v katerih se bodo otroci 
čim bolje razvijali. Šolska svetovalna služba se tako z učenci, starši, učitelji 
in včasih drugimi strokovnjaki ne srečuje samo v težavnih situacijah, 
ampak aktivno sodeluje v uresničevanju ciljev sodobne šole. 
 
Svetovalni delavki sta: 
- šolska psihologinja in učiteljica dodatne strokovne pomoči Irena 

Jeretina 
- šolska pedagoginja in učiteljica dodatne strokovne pomoči Tjaša 

Kranjc, do njenega prihoda Helena Hribar, 
 
Delujeta na različnih področjih pomoči in razvojno-preventivnih 
dejavnosti.  

Psihologinja:   
- vpis šolskih novincev, 
- svetovanje in pomoč učencem in staršem, ko nastopijo čustvene, 

osebnostne ali socialne težave, 
- pomoč in svetovanje učencem z vedenjskimi in disciplinskimi 

težavami ter svetovalno delo z njihovimi starši in učitelji, 
- odkrivanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci. 

 
Pedagoginja:  

- pomoč učencem in staršem pri iskanju ustrezne izobraževalne in 
poklicne poti, 

- svetovanje in pomoč učencem in staršem, ko nastopijo učne 
težave, 

- iskanje in nudenje podpore ter pomoči družinam, kjer prihaja do 
socialno-ekonomskih stisk (regresiranje šolske prehrane in druge 
oblike pomoči). 

 
Delo obeh svetovalnih delavk je vezano tudi izboljšanje kvalitete učenja in 
poučevanja, spremljanje vsakodnevnega življenja in dela v šoli ter 
načrtovanje in izvajanje preventivnih programov. 
 
Z delom šolske svetovalne službe pa je tesno povezano tudi delo učiteljic 
dodatne strokovne pomoči: Nataše Hegeduš, Lee Vodička, Ane Mirai.  
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Če presodite, da se je potrebno pogovoriti, pridite, pokličite ali stik 
navežite po elektronski pošti (predlagamo, da se zaradi delovne 
obveznosti obeh svetovalnih delavk, ki je vezana na učno delo z učenci, za 
srečanje vnaprej dogovorite). Tudi svojemu otroku lahko svetujete, da se z 
velikimi ali majhnimi zadregami v šolskem vsakdanu vedno lahko obrne 
na nas. 
 
Da bo lažje, vam predstavljamo nekatere težave, s katerimi otroci prihajajo 
k nam in jih lahko uspešno rešimo samo, če jih poznamo. Na primer: 

- bojim se v šolo, ker me izsiljujejo za denar 
- v razredu se slabo počutim, mislim, da me nihče ne mara 
- skrili so mi torbo 
- skrbi me za sošolko – mislim, da ima težave 
- celo popoldne se učim, ko pa sem vprašan, nič ne znam 
- občutek imam, da me učiteljica ne mara 
- doma se neprestano kregamo, nihče me ne razume… 

 
Vsak problem, majhen ali velik, ima rešitev, ki pa jo moramo šele poiskati. 
Življenje v skupnosti ima svojo vrednost, kadar vemo, da so okrog nas 
ljudje, ki so nas pripravljeni slišati in razumeti ter nam pomagati najti 
pravo pot. 
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Interesne dejavnosti  
V šolskem letu 2008/2009 bomo učencem ponudili  interesne dejavnosti 
naveden v spodnji tabeli. Učenci bodo prvi teden v septembru dobili 
prijavnice, ki jih bodo oddali razredniku. Spodbujamo, da se učenci 
vključujejo v interesne dejavnosti, vendar opozarjamo na razumno veliko, 
otrokovim zmožnostim in interesom prilagojeno izbiro.  
 
DEJAVNOST MENTOR/ICA RAZRED 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR M. Pepelnak 1., 2, 3., 4.  
MLADINSKI PEVSKI ZBOR M. Pepelnak 5., 6., 7., 8. 
LOGIKA RS S. Gomboc 2. 
PRAVLJIČNI KROŽEK T. Flerin 2., 3. 
OBLIKOVANJE IZ PAPIRJA S. Gomboc 1. 
BESEDNE IGRARIJE  M. Močnik 3.  
GASILCI M. Ručigaj 1. - 9.  
RAČUNALNIŠTVO  M. Mah 4., 5.  
RAČUNALNIŠTVO  D. Smole 6. - 9. 
KVIZI IN UGANKE M. Hafner 4., 5. 
USTVARJAMO V ANGLEŠČINI Š. Ramovš 4. 
GLEDALIŠKI KROŽEK D. Jeretina Anžin 4., 5., 6. 
LIKOVNI KROŽEK  B. Podbevšek 4. - 9.  
LITERAR. - REC. KROŽEK N. Pokovec 2., 3. 
TABORNIKI I. Jeretina 1. - 9.  
KALIGRAFIJA J. Tomelj 6. 
GLEDALIŠKA DEJAVNOST T. Holy Kovačič 6. - 9.  
ARG - LOV NA LISICO D. Žankar 6. - 9.  
BRALNA DELAVNICA S. Burkeljca 5., 6. 
MATEM. - LOGIKA V. Grilj 6. - 9.  
BIOLOŠKI KROŽEK D. Volčini 6. - 9.  
ŠOLSKI UNESCO KLUB V. Vrtačnik Merčun 6. - 9.  
ZGODOVINSKI KROŽEK I. Fidler 6. - 9.  
TURISTIČNI KROŽEK A. Medved 6. - 9.  
GOSPODINJSKI KROŽEK M. Maček 6. - 9.  
NAMIZNI TENIS J. Stibrič 4. - 9.  
BADMINTON - DEKLICE M. Tancik 4. - 9.  
BADMINTON - DEČKI M. Tancik 4. - 9.  
KOŠARKA - DEČKI J. Štifter 4. - 9.  
KOŠARKA - DEKLICE še dogovor 4. - 9.  
NOGOMETNA ŠOLA 1., 2., 3.r. M. Spasić 1., 2., 3. 
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DEJAVNOST MENTOR/ICA RAZRED 
ODBOJKA - DEKLICE E. Blatnik 6. - 9.  
ODBOJKA - DEČKI D. Smole 6. - 9.  
GIMNASTIKA B. Posedi, J. Jeromen 1. - 9.  
ATLETIKA L. Capuder 1. - 9.  
ROKOMET Z. Gasparič 6. - 9.  
MEPI D. Šmit Bahčič 9.  
ŠPORTNO PLEZANJE A. Podpečan 5. - 9.  
FRANCOŠČINA M. Drobne 6. - 9.  
PRVA POMOČ S. Koželj Juhant 7., 8., 9. 

DEBATNI KLUB 
I. Lapanje, M. 
Štempihar 7., 8., 9. 

MEDIACIJA I. Jeretina, H. Hribar 6. - 9.  
KIPARSTVO 1 K. Škofic 1., 2., 3. 
KIPARSTVO 2 K. Škofic 4.- 9. 
FOLKLORA R. Podgorski 1., 2., 3.  
MALE SIVE CELICE T. Grobin 7. 
ANGLEŠČINA ZA 1. RAZRED T. Grobin 1. 
VEČ GLASBE (nadarjeni) M. Pepelnak 7., 8., 9. 
FRANCOŠČINA ZA 1. 
TRILETJE M. Drobne 1., 2., 3. 
ŠOLSKO GLASILO T. Holy Kovačič 1. - 9.  
BRALNI KLUB M. Jakoš Vasle 2. 
ABC USTVARJALNICA M. Jakoš Vasle 1. 
MODELARSTVO ZA 
NAJMLAJŠE M. Mah 1., 2., 3. 
FOTOGRAFSKI KROŽEK M. Mah 4. - 9. 
ŠAH B. Grošelj 1. - 9. 
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Projekti, raziskovalne naloge, predstavitve 
 
Vključeni smo v mednarodne projekte: 

• Eko šola kot način življenja (koordinatorica Mateja Vidmar), 
posebno pozornost namenjamo varovanju okolja v najširšem 
smislu. 

• Zdrava šola (koordinatorica Sonja Koželj Juhant), pri katerem 
poleg povečane skrbi za telesno zdravje skrbimo za zdrave 
medosebne odnose.  

• Unesco mreža šol (Vilma Vrtačnik Merčun), ki uresničuje cilje z 
raziskovanjem kulturne dediščine, razvija strpnost in 
medkulturno sodelovanje. V šolskem pilotskem projektu bomo 
posebno skrb posvečali varovanju kulturne dediščine v bližnji 
okolici šole in aktivno sodelovali v drugih UNESCO projektih. 

• Mednarodno priznanje za mlade - MEPI ( Darinka Šmit Bahčič in 
sodelavke) 

Strokovni delavci bomo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo izvajali še 
naslednja projekta: 

• Razvojno aplikativni projekt Razvoj didaktike na področju procesa 
ocenjevanja znanja. 

• Inovacijski projekt Biblioterapija kot preventivna dejavnost v šoli. 

• Inovacijski projekt Obogatitveni programi za nadarjene učence. 
 

Po uspešni prijavi na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport bomo izvajali 
še projekt Hura, prosti čas. V okviru projekta bomo učencem ponudili 
športno-rekreativne dejavnosti v času jesenskih in zimskih počitnic ter v 
jeseni in spomladi izvajali program pohodništva. 
 
Do konca leta 2009 bomo izpeljali še dejavnosti, ki jih na osnovi razpisa 
financira Občina Domžale: vrstniška mediacija, debatni klub, preventivne 
dejavnosti z mladimi kot način boja proti drogi, podpora založništvu. 
 
Rezultate projektov bomo predstavili: 
• na strokovnih srečanjih, festivalih in prireditvah, 
• v strokovnih revijah, internetu in drugih medijih, 
• ob drugih prireditvah. 
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