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Na prireditvi ob 20-letnici nove šole v Višnji Gori

Spoštovani uēenci, starši in uēitelji.

Vstopili smo v novo šolsko leto, v leto mnogih izzivov in z veliko
neznankami.
V tednih pred priēetkom novega šolskega leta je bila pozornost
usmerjena v pripravo modelov, ki jih je predpisalo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport ob upoštevanju Priporoēil
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predvsem kako bomo
pripravljena priporoēila upoštevali v praksi, torej v šoli. Priporoēila
NIJZ se bodo spreminjala oziroma dopolnjevala vsak teden in na
osnovi priporoēil se bo šola podrejala novim ukrepom. Misel na te
spremembe nas bo spremljala ves ēas. Zaradi spreminjajoēih
priporoēil se bomo v šoli poizkušali kar najbolje pripraviti na sprotne
novosti. O spremembah bomo obvešēali tako uēence kot tudi starše.
Navkljub vsem spremembam in novim prilagajanjem pa ne smemo
pozabiti, da bodo tovrstne težave precej manjše, kot je pomemben
neposredni stik z uēenci v šoli.
Zato nas veseli odloēitev, da s poukom priēnemo v šolah. Morebiti
lahko v takšnih trenutkih ugotovimo, kakšno svobodo smo še ne dolgo
tega imeli. Upam, da se tega zavedamo vsi. Uēenci, starši in uēitelji.
V kolikor se tega zavedamo, verjamem, da se bo tudi v prihodnje
pokazala priložnost za svetlejšo prihodnost. Vem pa nekaj, ideje
mladih morajo biti alternativa trenutnemu naēinu razmišljanja.
Prepriēan sem, da dobivajo dovolj znanja, da bodo gradili na
alternativnih rešitvah.
Ob robu tem spremembam je bilo pred priēetkom šolskega leta
potrebno angažiranje pri zagotavljanju potreb po prostoru. Te težave

smo razrešili tako na matiēni šoli kot v Zagradcu in Višnji Gori. Zaradi
narašēanja števila uēencev žal le za letošnje šolsko leto.
Še po neēem si bomo zapomnili letošnje šolsko leto. Po pripravah na
delitev OŠ Stiēna na dve samostojni šoli.
Vsem skupaj v novem šolskem letu želim uspešnega sodelovanja,ob
številnih izzivih, ki nas ēakajo.
Marjan Potokar, ravnatelj Osnovne šole Stiēna

Valeta v Zagradcu
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1.1

PODATKI O ŠOLI
Ime šole

Ime šole: Osnovna šola Stiēna

PODATKI O ŠOLI

Skrajšano ime: OŠ Stiēna
Sedež: Cesta obēine Hirschaid 1, 1295 Ivanēna Gorica
Telefon: 788 72 60
Fax: 788 72 65
E-naslov: tajnistvo@os-sticna.si
Vpis v sodni register, št.: 1/18715/00
Matiēna številka:

5623677

Podraēun:

01239-6030653554

Identifikacijska številka: SI67259375
Vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, št.: 608-01-0115/2000.
Ravnatelj: Marjan Potokar
Telefon: 788 72 62
E-naslov: marjan.potokar@os-sticna.si
Domaēa stran: http://www.os-sticna.si
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TELEFON
788 72 73
788 72 68
788 72 61
788 72 69

VODJE PODRUŽNINIH ŠOL

TELEFON

Na ta ša Švener Škrajnar

Ambrus

780 10 88

Da rja Strah

Za gra dec

620 74 01

Tonēka Rajer

Krka

788 73 93

Pol ona Strmole

Mul ja va

787 63 69

Si monca Barle Krese

Sti ēna

788 72 80
031 446 863

Barbara Pavovec

Vi š nja Gora

780 31 41

TAJNICA

TELEFON

Ma ri ja Grabljevec

788 72 60

RAUNOVODSTVO

TELEFON

PODATKI O ŠOLI

POMONIK/POMONICE RAVNATELJA
Gregor Arko
Ja s mina Selko
Ba rba ra Ma ver
Li di ja Za jc

Mel i ta Žlajpah in Ka tarina Grošelj Likoviē
Andreja Erja vec

788 72 66

Jožefa Grebenc
e-naslov: ra cunovodstvo@os-sticna.si
ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

TELEFON

Boja nca Kri žman (Višnja Gora)

620 74 42

Anka Kavcic
ē ē (matiēna š ola)

788 72 64

Ti na Cvar Tomažin (matiēna šola)

788 72 72

Sa bina Mi klavēiē (Zagradec)

620 74 03

ŠOLSKO LETO 2020/2021
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ZBORNICA MŠ

788 72 70

ZBORNICA PŠ Zagradec

620 74 00

ZBORNICA PŠ Višnja Gora

788 40 30

KNJIŽNICA
Kri s ti jan Rešetiē

788 72 67

Bra nka Lah, PŠ Zagradec

620 74 05

Mojca Hrva ti n, PŠ Višnja Gora

620 74 43

KUHINJA MŠ

788 72 71

KUHINJA PŠ Zagradec

620 74 02

KUHINJA PŠ Krka
KUHINJA PŠ Višnja Gora

788 73 92
620 74 44

1.2

Strokovni delavci Osnovne šole Stiēna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

8

Gregor Arko, prof. fiz. in teh.
Julijana Baēiē, uēit. raz. pouka
Veronika Bakaē, prof. slov.
Helena Barle, prof. raz. pouka
Simonca Barle Krese, dipl. vzg. pred. otrok
Špela Bavdek, prof. raz. pouka – 1. bol. st.
Maja Berēon, prof. raz. pouka
Katja Bizjak, prof. fiz. in teh.
Ingrid Boljka Štaudohar, prof. raz. pouka
Nika Bracoviē Blatnik, prof. raz. pouka
Darja Bregar, prof. raz. pouka
Irena Bregar, prof. športa
mag. Tina Cvar Tomažin, univ. dipl. ped.
Jure Cvetek, prof. slov.
Tanja rnivec, prof. raz. pouka
Martina Dominkoviđ, prof. lik. ped. – 1. bol. st.
Špela Dragan, mag. prof. raz. pouka
Jana Erjavec, prof. def.
Dragica Eržen, dipl. upr. org. (dopolnjevanje SŠ JJ)*
PUBLIKACIJA

Tomaž Eržen, dipl. športa – 1. bol. st.
Maša Faleskini, prof. raz. pouka – 1. bol. st.
Jožica Ferlin, uēit. raz. pouka
Mateja Filipiē, prof. nem. in zg.
Tina Finc, prof. zg. in geog.
Natalija Gabrijel, prof. raz. pouka
Jasmina Glaviē, prof. raz. pouka
Veronika Gnidovec, mag. prof. lik. ped.
Katja Godec, prof. raz. pouka
Maja Godec, prof. lik. umet. (por. d.)
Andreja Gospodariē, prof. raz. pouka
Sabina Grēman, mag. prof. geog. in ped.
Patricija Gruden, mag. prof. raz. pouka
Anja Haliloviđ, prof. spec. in reh. ped.
Barbara Hoēevar, prof. raz. pouka
Ana Hotujec, prof. raz. pouka – 1. bol. st.
Tatjana Hren, uēit. raz. pouka
Tanja Hribar, prof. slov.
Mojca Hrvatin, prof. geog. in soc.
Matejka Humar, prof. raz. pouka
Nadja Jankoviē Fortuna, prof. raz. pouka
Domen Jarc, prof. raz. pouka – 1. bol. st.
Mateja Jere Grmek, prof. raz. pouka
Žiga Jernejēiē, mag. prof. glas. ped.
Jožica Jevnikar, uēit. raz. pouka
Sara Jurēiē, mag. prof. raz. pouka
Maja Jurhar Tavēar, prof. raz. pouka
Ana Kadunc, prof. raz. pouka
Elizabeta Kadunc Križaj, prof. biol. in gos.
Blanka Karanjac, prof. angl.
Nina Kastelec, prof. raz pouka
Helena Kastelic, prof. raz. pouka (por. d.)
Anka Kavēiē, univ. dipl. psih.
Katja Kek Potokar, mag. prof. bio. in gos.
Jaka Keše, prof. mat. in teh.
Štefka Klemenēiē, uēit. zgod. in geog.
ŠOLSKO LETO 2020/2021
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
10

mag. Suzana Klopēiē, prof. kem. in fiz.
Jožica Knez, prof. mat. in teh.
Patricija Manja Košēak, prof. raz. pouka – 1. bol. st.
Maja Köhler, tehnik zdr. nege
Darja Kotar, univ. dipl. soc. ped.
Alenka Kovaē, prof. raz. pouka
Vesna Kovaē, prof. lik. umet.
Marica Kralj, prof. biol. in kem.
Marjan Kralj, mag. prof. športa
Bojanca Križman, prof. ped. in soc.
Petra Krmelj, prof. raz. pouka
Iris Kukanja, prof. nem. in univ. dipl. etn. in kult. antr.
Nina Kump Papiđ, prof. raz. pouka
Bernarda Kunstelj Lepojiđ, prof. raz. pouka
Branka Lah, univ. dipl. ped. in soc. kult.
Janez Lah, sp. ped.
Brigita Langenfus, prof. raz. pouka
Andreja Lapanja, prof. športa
Branka Lavtar, univ. dipl. ped.
Mojca Malovrh, prof. športa
Maša Maras, univ. dipl. ped.
Barbara Maver, prof. raz. pouka
Lucija Medimurec, prof. mat. in fiz.
Marinka Medved, uēit. angl.
Katarina Mihelēiē, dipl. vzg. pred. otrok
Maja Miklavēiē, prof. raz. pouka
Sabina Miklavēiē, univ. dipl. ped. in prof. geog.
Bojana Mikliē, prof. raz. pouka
Tadeja Mišmaš, prof. raz. pouka
Suzana Moēnik, prof. športa
Bojana Mulh, prof. raz. pouka
Anita Novak, prof. raz. pouka
Andrej Oberstar, prof. zgod. in teol.
Mateja Oberstar, prof. raz. pouka
Zdenka Ograjšek, uēit. def.
Marta Okorn, prof. raz. pouka
PUBLIKACIJA
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92. Anja Oven, prof. raz. pouka – 1. bol. st.
93. Barbara Pavovec, prof. mat. in teh.
94. Vanja Peēek Janoš, prof. raz. pouka
95. Tanja Pestotnik, mag. prof. ped.
96. Urška Petek, prof. slov. in geog.
97. Nataša Pirc, ekon. tehnik
98. Magdalena Pirman, uēit. mat. in fiz.
99. Barbara Polajžer, dipl. vzg. pred. otrok
100. Aleksander Polak, prof. športa
101. Tilen Polanc, dipl. soc. in prof. ped. in and. – 1. bol.
102. mag. Urška Ponikvar, univ. dipl. ped.
103. Marjan Potokar, prof. športa
104. Urška Praznik, mag. prof. biol. in gos.
105. Maruška Pust, mag. prof. raz. pouka
106. Mojca Pustovrh, dipl. vzg. pred. otrok
107. Alenka Puš, prof. raz. pouka
108. Tonēka Rajer, prof. raz. pouka
109. Igor Rajner, prof. nem.
110. Maja Razpotnik, prof. raz. pouka
111. Nataša Rebec Lukšiē, prof. slov. in geog.
112. Bojana Resman, prof. športa
113. Kristijan Rešetiē, univ. dipl. bibl. in prof. franc.
114. Andreja Robek Perpar, prof. slov. in ped.
115. Maja Rozman, prof. biol. in gos.
116. Petra Rus Mušiē, prof. slov. s književnostjo
117. Tanja Rus, prof. raz. pouka (por. d.)
118. Jasmina Sajko, prof. raz. pouka
119. Roman Sarjaš, prof. glas.
120. mag. Jasmina Selko, prof. raz. pouka
121. Maja Sever, dipl. vzg. pred. otrok
122. Primož Slabe, prof. športa
123. Katja Srediē Rus, prof. angl.
124. Simon Stopar, prof. športa
125. Darja Strah, prof. mat. in teh.
126. Polona Strmole, prof. raz. pouka
127. Branka Strnad, prof. slov. (por. d.)

PODATKI O ŠOLI

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Klemen Šega, prof. zgod. in univ. dipl. fil.
Tanja Šepec, prof. raz. pouka
Ana Šimac, prof. biol. in kem.
Anamarija Škulj, prof. raz. pouka – 1. bol. st.
Manca Šoštariđ, univ. dipl. soc. ped. (por. d.)
Aleksandra Šparl, dipl. vzg. pred. otrok
Uroš Šparl, prof. športa
Dragica Šteh, prof. mat.
Tina Štupar, mag. prof. raz. pouka
Nataša Švener Škrajnar, prof. raz. pouka
Anka Švigelj Koželj, prof. lik. umet.
Jasmina Tekavēiē, prof. raz. pouka
Katja Tomažin, prof. fiz. in teh.
Katja Tomažinēiē, prof. angl.
Barbara Tomše, prof. angl.
Saša Trontelj, prof. raz. pouka
Mateja Trtnik, prof. kem. in teh.
Lovro Ulcej, prof. fiz. in teh.
Vita Valenēak, prof. def.
Silvia Valenēiē, prof. ang. in univ. dipl. novinarka
Janja Virant, prof. ped. in soc.
Martina Virant, univ. dipl. ped. in prof. slov.
Bogdan Vrhovec, prof. športa
Lidija Zajc, prof. raz. pouka
Neja Zaplotnik, prof. raz. pouka
Vesna Zimic Gluviđ, prof. slov. in zgod.
Cirila Zupanēiē, uēit. raz. pouka
Ana Zvonar, prof. spec. in reh. ped.

*SŠ JJ – Srednja šola Josipa Jurēiēa; dopolnjevanje zaposlitve
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1.3

Šolski okoliš

Ustanoviteljica šole je Obēina Ivanēna Gorica.

V šolski okoliš Osnovne šole Stiēna sodijo naselja:
matiēna šola v Ivanēni Gorici: Ivanēna Gorica, Malo rnelo, Malo
Hudo, Mlešēevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stiēna (od hišne številke
1 do vkljuēno hišne številke 5), Stranska vas ob Višnjici, Škrjanēe,
Veliko rnelo, Vrhpolje pri Šentvidu;
oddelki s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim
standardom na matiēni šoli: vsa naselja v obēini, razen v primeru
nastanitve v Podružniēni šoli v CZBO, ki ta program izvaja sama;
podružniēna šola Višnja Gora: Dedni Dol, Gorenje Brezovo, Kamno
Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova vas, Pešēenik, Podsmreka pri Višnji
Gori, Polje pri Višnji Gori, Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori,
Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji
Gori, Zavrtaēe, Zgornja Draga;
podružniēna šola Ambrus: Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh
pri Ambrusu, Primēa vas, Višnje;
podružniēna šola Zagradec: Breg pri Zagradcu, ešnjice pri Zagradcu,
Deēja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec,
Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Rebrce, Malo Globoko, Marinēa vas,
Tolēane, Valiēna vas, Velike Rebrce, Veliko Globoko, Zagradec;
PŠ Zagradec program osnovnošolskega izobraževanja od 6. do 9.
razreda izvaja še za uēence PŠ Ambrus in PŠ Krka.
podružniēna šola Krka: Gabrovēec, Gradiēek, Krka, Krška vas, Laze
nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja
Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj, Znojile pri Krki;
podružniēna šola Muljava: Bojanji Vrh, Gorenja vas, Lešēevje, Male
Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi,
Sušica, Trebež, Velike Kompolje, Velike Vrhe;
ŠOLSKO LETO 2020/2021
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Šolski okoliš opredeljuje Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov na podroēju osnovnega šolstva v Obēini
Ivanēna Gorica (Ur. list RS, št. 25/2015 z dne 13. 4. 2015).

1.4

Šolski prostor

Šolski prostor obsega notranje prostore šole, funkcionalne zunanje
površine pri šoli: zunanja stopnišēa, športna igrišēa, igrišēa z igrali,
dvorišēa, postajališēa za vozaēe, parkirišēa za delavce in starše, šolsko
okolico z zelenicami, nasade drevja in okrasnega grmiēevja.
Na šolskem prostoru velja Hišni red OŠ Stiēna.

VIŠNJA GORA

SKUPAJ
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1

38
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13

12

17

36
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3.

51

2

53

7

18

13

8

23

38

160

4.

76

0

76

1

7

22

9

50

165

5.

94

1

95

8

34

31

168

1.–5.

304

4

308

31

91

193

799

6.

87

1

88

38

37

163

7.

91

2

94

39

26

158

8.

79

4

83

32

32

147

72

46

STINA

0

37

MULJAVA

ZAGRADEC

46

2.

KRKA

AMBRUS

1.

SKUPAJ MŠ

PP NIS

Organizacijska shema šole
MATINA ŠOLA

1.5
RAZRED

PODATKI O ŠOLI

podružniēna šola Stiēna: Debeēe, Dobrava pri Stiēni, Gabrje pri Stiēni,
Mala Dobrava, Mala Goriēica, Mekinje nad Stiēno, Metnaj, Obolno,
Osredek nad Stiēno, Planina, Poljane pri Stiēni, Pristava nad Stiēno,
Stiēna (razen hišne številke od 1 do vkljuēno 5), Vir pri Stiēni.

58

9.

60

1

61

33

17

111

6.–9.

317

8

326

142

112

579

1.–9.

621

12

634

233

305

1378
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27

Števi lo oddelkov na PŠ Vi šnja Gora

16

Števi lo oddelkov na PŠ Za gradec

14

Števi lo oddelkov na ostalih podružnicah

13

3 kombinirani oddelki

Števi lo oddelkov PPNIS

2

2 kombinirana oddelka

Števi lo oddelkov podaljšanega bivanja

15,58

Števi lo vs eh oddelkov OŠ Sti ēna

87,58

Števi lo skupin jutranjega va rstva

9
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Števi lo oddelkov na matiēni š oli

MŠ, Ambrus , Za gradec, Krka,
Mul ja va, Stiēna, Višnja Gora

MŠ (2), Ambrus , Zagradec,
Krka , Mul java, Stiēna, Višnja
Gora (2)

Srečanje stiških učencev z gasilci

ŠOLSKO LETO 2020/2021
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Organi upravljanja in strokovni organi šole

1.6

PODATKI O ŠOLI

Na šoli je v rednem delovnem razmerju 153 pedagoških delavk in
delavcev (v nadaljevanju delavci) in 48 tehniēno-administrativnih
delavcev, skupaj 201.
1.6.1
Svet šole
Svet šole sestavljajo: trije predstavniki/predstavnice (v nadaljevanju
predstavniki) ustanovitelja, pet predstavnikov zavoda in trije
predstavniki staršev. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
sprejema program šole, letni delovni naērt in poroēilo o njegovi
uresniēitvi, odloēa o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
obravnava poroēila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
odloēa o pritožbah v zvezi s statusom uēenca, o pritožbah v zvezi s
pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega
razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži uēiteljski zbor, šolska
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,skupnost
uēencev in opravlja druge naloge, doloēene z zakonom in aktom o
ustanovitvi.
Mandat sveta šole v skladu s 46. ēlenom ZOFVI traja 4 leta in po izteku
mandata svet razpiše volitve.
x
x

x

predstavniki ustanovitelja: Irma Lekan, Jože Kastelic, Janez
Košēak
predstavniki delavcev šole: Ingrid Boljka Štaudohar,Barbara
Pavovec, Andreja Robek Perpar, Jasmina Tekavēiē, Tatjana
Tekavec Erjavec
predstavniki staršev: Marko Bitenc, Leon Koricki, Marjan
Ogrinc

Predsednica sveta šole je Andreja Robek Perpar.
1.6.2
Ravnatelj
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Lahkoimenuje
pomoēnike ravnatelja, ki mu pomagajo pri opravljanju poslovodnihin
pedagoških nalog. Imenuje in razrešuje vodje podružniēnih šol.
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Uēiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci. Obravnava
strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom,
in o njih odloēa ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Razredniēarka/razrednik (v nadaljevanju razrednik) vodi delo
oddelēnega uēiteljskega zbora, analizira vzgojne in uēne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in uēnih problemov
posameznih uēenk/uēencev (v nadaljevanju uēenci), sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo ter opravlja druge naloge v
skladu z zakonom.
Strokovne aktive v šoli sestavljajo uēiteljice/uēitelji (v
nadaljevanju uēitelji) istega predmeta oziroma predmetnih
podroēij. Strokovni aktivi šole obravnavajo problematiko
predmeta oziroma predmetnega podroēja in opravljajo druge
strokovne naloge, doloēene z letnim delovnim naērtom.
1.6.3
Svet staršev
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Pripravo, naēin in organizacijo dela Sveta staršev Osnovne šole Stiēna
ter ostale zadeve, ki so pomembne za delo in odloēanje sveta staršev,
ureja Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Stiēna, ki je objavljen na
spletni strani šole.
Svet staršev:
x
x
x
x

daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah;
sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole,
vzgojnega naērta, pri pravilih šolskega reda;
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja;
razpravlja o poroēilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki;
ŠOLSKO LETO 2020/2021
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PODATKI O ŠOLI

Oddelēni uēiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo
vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

x
x
x

obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim
delom;
voli predstavnike v svet šole in druge organe šole;
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.

PODATKI O ŠOLI

Sestanki sveta staršev v šol. letu 2020/21 bodo predvidoma:
x
x
x
x

septembra 2020,
februarja 2021,
maja 2021
ter po potrebi.

Predsednik Sveta staršev OŠ Stiēna je Primož Šuntajs.
1.6.4
Skupnost uēencev šole
Uēenci osnovne šole so organizirani v oddelēno skupnost uēencev,
skupnost uēencev šole in šolski parlament.
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelēne skupnosti preko
svojih predstavnikov povezujejo v skupnost uēencev šole.
Skupnost uēencev šole ima mentorja, ki ga predlagajo predstavniki
oddelēnih skupnosti.
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za
demokracijo. Šolski parlament sestavljajo uēenci, ki jih izvolijo
posamezne oddelēne skupnosti.
Šolski parlament se skliēe najmanj enkrat letno. Sklicatelj šolskega
parlamenta je njegova mentorica/mentor (v nadaljevanju mentor).
Kot oblike demokratiēnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po
Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na obēinski ravni in se zakljuēijo
na državnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990
in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih
mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratiēnem postopku izberejosami.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo
osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu.
V šolskem letu 2020/2021 je lanskoletna tema »MOJA POKLICNA
PRIHODNOST« ponovno osrednjega pomena.
18
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1.6.5
Šolski sklad
Na šoli deluje šolski sklad, ki šoli omogoēa pridobivati dodatna
finanēna sredstva za nadstandardne dejavnosti, dodatno opremo,
uēne pripomoēke in pomoē uēencem.
Sredstva za šolski sklad se zbirajo s pomoējo donacij, zbiralnih akcij
starega papirja, odpadnih tonerjev in kartuš, najemnine za prostor,ki
ga koristi sonēna elektrarna, razliēnih prireditev ter prispevki staršev.
V letošnjem šolskem letu se bodo sredstva predvidoma zbirala na
dobrodelnem bazarju.
Namen zbiranja sredstev:
x
x
x

x
x
x

sofinanciranje šolske malice, kosil in šolskih pripomoēkov
socialno šibkejšim uēencem,
pomoē uēencem pri udeležbi v nadstandardnemu programu
šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih),
sofinanciranje dejavnosti obveznega programa šole, ēe se ne
financirajo v celoti iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba
na tekmovanjih, kulturnih prireditvah …),
nakup nadstandardne opreme (didaktiēna sredstva in
pripomoēki, razliēna igrala, avdio-video in IKT oprema …),
raziskovalne dejavnosti na šoli,
zviševanje standarda pouka in podobno.

O upraviēenosti do pomoēi presoja šolska svetovalna služba v
sodelovanju z razredniki in v skladu z Letnim programom. Upravni
odbor šolskega sklada potrdi upraviēenost prosilcev do nepovratnih
sredstev (na osnovi predloženega seznama šolske svetovalne službe).
S poimenskim seznamom uēencev, ki jim upravni odbor dodeli
denarna sredstva, se ravna v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov.

ŠOLSKO LETO 2020/2021
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PODATKI O ŠOLI

Mentorja otroškega parlamenta in šolske skupnosti uēencev sta Janja
Virant in Tilen Polanc.

PODATKI O ŠOLI

Sprememba Zakona o dohodnini (108/2) Izplaēila iz šolskega sklada
štejejo za darila, ki so kot drugi dohodki obdavēena z dohodnino. Pri
tem ni pomembno, ali so darila prejeta v denarju ali kot storitev.
Darila, katerih posamiēna vrednost ne presega 42 EUR, in darila,
prejeta od istega darovalca, ēe njihova skupna vrednost v davēnem
letu ne presega 84 EUR, se ne vkljuēijo v davēno osnovo oziroma niso
obdavēena.
Sklep šolskega sklada: Subvencije posameznim uēencem znotraj
enega koledarskega leta ne bodo presegle 84 €.
Šolski sklad upravlja odbor, ki enkrat letno, ob zakljuēnem raēunu,
poroēa svetu šole.
lani Šolskega sklada OŠ Stiēna so:
x
x

predstavniki staršev: Darja Struna, Nataša Smirnov, Simona
Oblak, Branko Glavan;
predstavniki šole: Barbara Polajžer (predsednica), Maja Sever,
Vita Valenēak.

Starši uēencev, ki se iz kakršnihkoli razlogov znajdejo v socialni stiski,
lahko pošljejo vlogo za pomoē v šolsko svetovalno službo oziroma
raēunovodstvo.
Starši lahko prispevek za šolski sklad nakažejo na podraēun OŠ Stiēna,
številka: SI56 0123 9603 0653 554, sklic na številko SI00 32-292909.
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2

PREDSTAVITEV PROGRAMOV
PREDMET/RAZRED Števi l o ur na teden
1.
2.
3.
4.
s l ovenšēina
6
7
7
5
ma tematika
4
4
5
5
a nglešēina
2
2
2
LUM
2
2
2
2
GUM
2
2
2
1,5
družba
2
geogra fija
zgodovi na
DKE
SPO
3
3
3
fi zi ka
kemi ja
bi ologija
na ra voslovje
NIT
3
TIT
gos podinjstvo
š port
3
3
3
3
i zbi rni predmet 1*
i zbi rni predmet 2
0/1/2
neobvezni i zb. pr. 0/2
UOS
0,5
SKUPAJ OBVEZNIH UR
20
23
24
24
š tevi lo tednov
35
35
35
35

5.
5
4
3
2
1,5
3

6.
5
4
4
1
1

7.
4
4
4
1
1

8.
3,5
4
3
1
1

9.
4,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

2

3

2
1,5
3

1

1

1
3

0/1/2

0/1/2

0,5
26
35

0,5
26
35

2
2/1
1
0/2
0,5
27,5
35

2
2/1
1
0/2
0,5
28
35

2
2/1
1
0/2
0,5
28
32

3

3

3

3

5
4
15

5
4
15

3

DNEVI
š tevi l o dni na l eto
KULTURNI DNEVI
4
4
4
3
3
3
3
NARAVOSLOVNI
3
3
3
3
3
3
3
DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
5
5
5
5
5
5
5
TEHNIŠKI DNEVI
3
3
3
4
4
4
4
SKUPAJ
15
15
15
15
15
15
15
*i zbi ra dveh a l i treh ur i zbi rni h predmetov

Legenda kratic je na s trani 75.
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV

2.1 Obvezni predmetnik

2.2 Prilagojeni predmetnik z nižjim izobrazbenim
standardom (PP NIS)
PREDSTAVITEV PROGRAMOV

OBVEZNI PROGAM
ŠTEVILO UR NA TEDEN
1.
2.
3.
4.
6
7
7
5

PREDMET
s l ovenš ēi na
tuji jezi k
LUM
GUM
ma tema ti ka
TIT
gos podi njs tvo
na ra vos l ovje
SPO
družbos l ovje
š port
predmet 1
UOS
š tevi lo ur na teden
š tevi l o tednov

5.
5

6.
5

3

2
1
4
2
2
2

2
1
4
3
2
2

2,5
3

2,5
3

2,5
3

0,5
23
35

0,5
24
35

ŠTEVILO DNI NA LETO
1
2
3
4
4
4
4
3

1
2
4

1
2
4

1
2
5

3

3

3

3

3

3

0,5
19,5
35

DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
SKUPAJ

2
2
5

0,5 0,5
20,5 21,5
35
35

7.
4
2
2
1
4
4
2
2

8.
4
2
2
1
4
4
2
4

9.
4
2
2
1
4
4
2
3

0,5
25
35

4
3
1
0,5
29,5
35

2
3
1
1
30
34

3
3
1
1
30
33

5
3

6
3

7
3

8
2

9
3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3
5
15

3
5
15

3
5
15

4
5
15

4
5
15

4
5
15

4
5
15

10
5
20

10
5
20

SPECIALNO-PEDAGOŠKA DEJAVNOST
PREDMET

ŠTEVILO UR NA TEDEN
1 2 3 4 5 6

RA.
OPISMENJEVANJE
SOCIALNO
1
UENJE
SKUPAJ
1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
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7

8

9

2.3 Izbirni predmeti
V 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izvajamo poukizbirnih
predmetov družboslovno-humanistiēnega in naravoslovnotehniēnega sklopa.
Uēenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahkopa
tudi tri ure, ēe s tem soglašajo njihovi starši. V primeru, da izberejo
tuji jezik, že zadostijo dvema urama izbirnega predmeta tedensko.
Uēenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so
lahko oprošēeni sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le pri
eni uri tedensko.
Izbirni postopek izvedemo pred zakljuēkom predhodnega šolskega
leta, v mesecu septembru pa imajo uēenci, pod doloēenimi pogoji,še
možnost menjave izbirnega predmeta.
MATINA ŠOLA
7. razred
PREDMET

UITELJ

Nemš ēi na 1

Igor Ra jner, Ma teja Fi l i pi ē

Li kovno s nova nje 1

Anka Švi gel j Kožel j

Sodobna pri pra va hra ne

Ka tja Kek Potoka r

Obdel a va gra di v: l es

Ja ka Keš e

Ureja nje bes edi l

Lovro Ul cej

Izbra ni š port: nogomet

Andreja La pa nja

Šport za s pros ti tev

Boja na Resman, Pri mož Slabe
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Obvezni izbirni predmeti

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

8. razred
PREDMET
Nemš ēi na 2

UITELJ
Igor Ra jner

Li kovno s nova nje 2

Anka Švi gel j Kožel j

Na ēi ni prehra njeva nja

Ka tja Kek Potoka r

Pos kus i v kemi ji

Ma teja Trtni k

Mul ti medi ja

Gregor Arko

Roboti ka v tehni ki

Lovro Ul cej

Izbra ni š port: koš a rka

Ma rja n Kra l j

Izbra ni š port: odbojka

Irena Brega r

Šport za zdra vje

Pri mož Sl abe, Aleksander
Pol a k

9. razred
PREDMET
Nemš ēi na 3

UITELJ
Igor Ra jner

Li kovno s nova nje 3

Anka Švi gel j Kožel j

Retori ka

Urš ka Petek

Mul ti medi ja

Gregor Arko

Ra ēuna l ni š ka omrežja

Gregor Arko

Kemi ja v okol ju

Ma teja Trtni k

Izbra ni š port: koš a rka

Ma rja n Kra l j

Izbra ni šport: odbojka

Irena Brega r

Šport za zdra vje

Al eks a nder Pol a k

OŠ S PRILAGOJENIM PROGRAMOM Z NIŽJIM IZOBR. STANDARDOM
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PREDMET
Na ēi ni prehra njeva nja

UITELJ
Urš ka Pra zni k

Šport za zdra vje

Pri mož Sl a be

PUBLIKACIJA

PODRUŽNINA ŠOLA VIŠNJA GORA
PREDMET
Nemš ēi na 1

UITELJ
Igor Ra jner

Šol s ko novi na rs tvo

Petra Rus Muš i ē

Ureja nje be s edi l

Lovro Ul cej

Izbra ni š port: nogomet

Andreja La pa nja

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

7. razred

8. razred
PREDMET
Nemš ēi na 2

UITELJ
Igor Ra jner

Li kovno s nova nje 2

Ves na Kovaē (Martina
Domi nkoviđ)

Mul ti medi ja

Gregor Arko

Obdel a va gra di v: kovi ne

Ka tja Bi zja k

Izbra ni š port: nogomet

Andreja La pa nja

Šport za zdra vje

Uroš Špa rl

9. razred
PREDMET

UITELJ

Nemš ēi na 3

Igor Ra jner

Li kovno s nova nje 3

Ves na Kovaē (Martina
Domi nkoviđ)

Kemi ja v okol ju

Ana Ši ma c

Šport za zdra vje

Uroš Špa rl
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PODRUŽNINA ŠOLA ZAGRADEC

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

7. razred
PREDMET
Nemš ēi na 1

UITELJ
Ma teja Fi l i pi ē

Li kovno s nova nje 1

Anka Švi gel j Kožel j

Sodobna pri pra va hra ne

Ma ja Rozma n

Obdel a va gra di v: l es

Ka tja Toma ži n

Šport za s pros ti tev

Bogda n Vrhovec, Marjan
Kra l j

8. razred
PREDMET
Nemš ēi na 2

UITELJ
Ma teja Fi l i pi ē

Li kovno s nova nje 2

Anka Švi gel j Kožel j

Šol s ko novi na rs tvo

Na ta š a Rebec Lukš i ē

Pos kus i v kemi ji

Ana Ši ma c

Obdel a va gra di v: umetne s novi

Ka tja Toma ži n

Izbra ni š port: odbojka

Irena Brega r

Šport za zdra vje

Bogda n Vrhovec

9. razred
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PREDMET
Nemš ēi na 3

UITELJ
Ma teja Fi l i pi ē

Li kovno s nova nje 3

Anka Švi gel j Kožel j

Kemi ja v okol ju

Suza na Kl opēi ē

Obdel a va gra di v: kovi ne

Ka tja Toma ži n

Ra ēuna l ni š ka omrežja

Gregor Arko

Izbra ni š port: odbojka

Irena Brega r

PUBLIKACIJA

Uēenci 1. razreda ter drugega in tretjega triletja se lahko vkljuēijo k
pouku neobveznih izbirnih predmetov. Vkljuēitev je prostovoljnainēe
se uēenci vanje vkljuēijo, jih morajo obiskovati do konca pouka v
tekoēem šolskem letu. Predmeti so ocenjeni.
V 1. razredu smo uēencem ponudili pouk prvega tujega jezika –
anglešēine, v 4., 5. in 6. razredu pouk drugega tujega jezika –
nemšēine ter neobvezni izbirni predmet šport (na matiēni šoli ter na
podružniēnih šolah Višnja Gora in Zagradec), v 7., 8. in 9. razredu pa
pouk drugega tujega jezika – francošēine.
V šolskem letu 2020/21 so uēenci izbrali naslednje neobvezne izbirne
predmete:
MATINA ŠOLA
1. razred
PREDMET
Angl eš ēi na

UITELJ
Ta deja Mi š ma š

4. razred
PREDMET
Nemš ēi na

UITELJ
Igor Ra jner, Ma teja Fi l i pi ē

Šport

Al eks a nder Pol a k

5. razred
PREDMET

UITELJ

Nemš ēi na

Ma teja Fi l i pi ē

Šport

Andreja La pa nja , Al eks ander
Pol a k, Uroš Špa rl

6. razred
PREDMET
Nemš ēi na

UITELJ
Igor Ra jner
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Neobvezni izbirni predmeti

Šport

Uroš Špa rl

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

7. razred
PREDMET
Fra ncoš ēi na

UITELJ
Kri s ti ja n Reš eti ē

8. razred
PREDMET
Fra ncoš ēi na

UITELJ
Kri s ti ja n Reš eti ē

9. razred
PREDMET
Fra ncoš ēi na

UITELJ
Kri s ti ja n Reš eti ē

PODRUŽNINA ŠOLA VIŠNJA GORA
1. razred
PREDMET
Angl eš ēi na

UITELJ
Da rja Brega r

4. razred
PREDMET
Nemš ēi na
Šport

UITELJ
Iri s Kuka nja
Si mon Stopa r

5. razred
PREDMET
Nemš ēi na
Šport

UITELJ
Iri s Kuka nja
Andreja La pa nja

6. razred
PREDMET
Nemš ēi na
Šport

28

UITELJ
Iri s Kuka nja
Andreja La pa nja
PUBLIKACIJA

PODRUŽNINA ŠOLA ZAGRADEC
PREDMET
Angl eš ēi na

UITELJ
Ani ta Nova k

4. razred
PREDMET
Šport

UITELJ
Bogda n Vrhovec

5. razred
PREDMET
Nemš ēi na
Šport

UITELJ
Ma teja Fi l i pi ē
Bogda n Vrhovec, Marjan Kral j

6. razred
PREDMET
Nemš ēi na
Šport

UITELJ
Ma teja Fi l i pi ē
Ma rja n Kra l j

PODRUŽNINA ŠOLA AMBRUS
1. razred
PREDMET
Angl eš ēi na

UITELJ
Ani ta Nova k

PODRUŽNINA ŠOLA KRKA
1. razred
PREDMET
Angl eš ēi na

UITELJ
Ani ta Nova k

4. razred
PREDMET
Nemš ēi na

UITELJ
Igor Ra jner
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1. razred

PODRUŽNINA ŠOLA MULJAVA

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

1. razred
PREDMET
Angl eš ēi na

UITELJ
Ta deja Mi š ma š

PODRUŽNINA ŠOLA STINA
1. razred
PREDMET
Angl eš ēi na

UITELJ
Da rja Brega r

2.4 Manjše uēne skupine
40. ēlen Zakona o osnovni šoli
Uēitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah
organiziranega dela diferencira delo z uēenci glede na njihove
zmožnosti.
V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenšēini in italijanšēini ali madžaršēini
na narodno mešanih obmoējih ter pri matematiki in tujem jeziku
lahko pouk v obsegu najveē ene ēetrtine ur, namenjenih tem
predmetom, organizira v manjših uēnih skupinah. Pouk v manjših
uēnih skupinah se v 4. razredu zaēne izvajati v mesecu aprilu.
V 8. in 9. razredu se pri slovenšēini in italijanšēini ali madžaršēini na
narodno mešanih obmoējih ter pri matematiki in tujem jeziku lahko
pouk vse leto organizira z razporeditvijo uēencev v manjše uēne
skupine.
e zaradi majhnega števila uēencev ni mogoēe organizirati pouka v
skladu s prejšnjim odstavkom, uēitelj pri pouku in pri drugih oblikah
organiziranega dela, delo z uēenci diferencira glede na njihove
zmožnosti.
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x
x

x

x

x

x

v 4. razredu na vseh šolah notranja diferenciacija
v 5. razredu na matiēni šoli delo v šestih manjših uēnih
skupinah do ¼ ur pri SLJ, MAT in TJA, na PŠ Zagradec v treh,
na PŠ Ambrus in PŠ Višnja Gora notranja diferenciacija
v 6. razredu na matiēni šoli delo v šestih manjših uēnih
skupinah do ¼ ur pri SLJ, MAT in TJA, na PŠ Višnja Gora in na
PŠ Zagradec v treh skupinah
v 7. razredu na matiēni šoli delo v šestih manjših uēnih
skupinah do ¼ ur pri SLJ, MAT in TJA, na PŠ Višnja Gora v dveh
in na PŠ Zagradec v treh skupinah
v 8. razredu na matiēni šoli delo v petih manjših uēnih
skupinah preko celega šolskega leta pri SLJ, MAT in TJA, na PŠ
Višnja Gora in na PŠ Zagradec notranja diferenciacija
v 9. razredu na matiēni šoli delo v štirih manjših uēnih
skupinah preko celega šolskega leta pri SLJ, MAT in TJA, na PŠ
Višnja Gora v dveh in na PŠ Zagradec v treh manjših uēnih
skupinah

Šahovski turnir na matični šoli
ŠOLSKO LETO 2020/2021
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Izvajanje po razredih in oddelkih na OŠ Stiēna v šol. l. 2020/21:

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

2.5 Ekskurzije, dnevi dejavnosti, akcije, teēaji
Kulturni, naravoslovni, tehniški, športni dnevi so del obveznega
programa osnovne šole. Vanj se vkljuēujejo uēenci osnovne šole in
tudi uēenci prilagojenega progama z nižjim izobrazbenim standardom
z doloēenimi cilji in s prilagoditvami.
Ekskurzije za uēence 5. razreda:
x
x

Stiški samostan in Virsko naselje ali Višnja Gora ali Valiēna
vas (september–junij),
Cerkniško polje, Postojnska jama (junij).

KULTURNI DNEVI
1. RAZRED
VSEBINA
Prvi š ol ski dan
(2) i n Za dnji
š olski dan (3)

AS
s eptember, junij

2. RAZRED
VSEBINA
Prvi š ol ski dan
(2) i n Za dnji
š olski dan (3)

AS
s eptember, junij

Da n Zlate knjige
(2) i n Za kljuēek
bra l ne znaēke (3)

s eptember, april

Da n Zlate knjige
(2) i n Za kljuēek
bra l ne znaēke (3)

s eptember, april

Ogl ed lutkovne
predstave

december

Ogl ed lutkovne
predstave

december

Novol etno
ra ja nje (3) in
Kul turni praznik
(2)

december,
februar

Novol etno
ra ja nje (3) in
Kul turni praznik
(2)

december i n
februar

32

PUBLIKACIJA

4. RAZRED
VSEBINA

AS

AS

s eptember, juni j

Ogl ed kulturne
predstave

december

Da n Zlate knjige
(2) i n Za kljuēek
bra l ne znaēke
(3)

s eptember, april

Šege i n navade

a pri l

Ogl ed kulturne
pri reditve

december

Kul turna
dedišēina kraja

ma j

Novol etno
ra ja nje (3) in
Kul turni praznik
(2)

december,
februar

/

5. RAZRED
VSEBINA

AS

Za kl juēna
pri reditev – LŠN

s eptember

Ogl ed kulturne
predstave

december

Pra zgodovinska
zbi rka

ja nua r/februa r

6. RAZRED
VSEBINA
Gl edališka
predstava i n
knji žni s ejem
Ogl ed galerije
s a morastnikov,
i zvi ra reke
Temenice in
Pa vēkove rojstne
hi š e
Po poti kulturne
dedišēine (CŠOD)

ŠOLSKO LETO 2020/2021
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3. RAZRED
VSEBINA
Prvi š ol ski dan
(2) i n Za dnji
š olski dan (3)

/

AS
november/
december

ma rec

juni j

33

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

2., 3., 5. RAZRED PP NIS
VSEBINA
AS
1. š olski dan (2) –
s eptember,
2. i n 3. r.
Za dnji šolski dan
juni j
(3) – 2. i n 3. r.
Da n Zlate knjige
s eptember,
(2) i n Za kljuēek
bra l ne znaēke (3) a pri l

Ogl ed kulturne
pri reditve

Novol etno
ra ja nje (3) in
Kul turni praznik
(2) (2. i n 3. r.)
Za kl juēna
pri reditev – LŠN
(5. r.)

december

december,
februa r,

7. RAZRED
VSEBINA

AS

Ogl ed Narodne
ga l erije

s eptember

Mes to Ljubljana
– 2000 l et
Emone (CŠOD)
a l i zgodovi nski
da n (marec)

oktober

Ra s tem s knjigo

februar

s eptember

»Krški planinci« na pohodu
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9. RAZRED
AS

VSEBINA

s eptember/
oktober

Koba ri d (Muzej
1. s vetovne
vojne i n
zgodovi nska
pot) a li
zgodovi nski
da n (marec)

Rokodelski center
v Ri bnici, Velike
La š ēe, Rašica
(ogl ed Trubarjeve
doma ēije) a li
zgodovi nski dan

a pri l

Avs tri js ka
Koroš ka ali dan
za mejskih
Sl ovencev

ma j

ŠVN – Ogl ed
gl edališke
predstave

februa r

Va l eta

juni j

VSEBINA

Škofja Loka ali
zgodovi nski dan
(ma rec)
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8. RAZRED

s eptember/
oktober
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6., 7., 8., 9. RAZRED PP NIS
VSEBINA

AS

Ogl ed Narodne
ga l erije

s eptember

(6., 7., 9.)
Knji žni sejem ali
gl edališka
predstava

oktober

(6.–9.)
Po poteh
kul turne
dedišēine –
Preš eren

juni j

(6.–9.)

Koordinacija: Petra Rus Mušiē, Andreja Robek Perpar, Nataša Rebec
Lukšiē, Vesna Zimic Gluviđ, Urška Petek, Jure Cvetek, Tanja Hribar,
Veronika Bakaē, Andrej Oberstar, Klemen Šega, Anka Švigelj Koželj,
Kristijan Rešetiē in na razredni stopnji vodje šolskih strokovnih aktivov
v sodelovanju z razredniki in vodji šol.

Tretješolci na naravoslovnem dnevu v Krški jami
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TEHNIŠKI DNEVI

Izdelovanje
novol etnih
okra skov i n
voš ēi lnic
Reš evalne enote
(obi sk policistov,
reš evalcev,
ga s ilcev)

3. RAZRED
VSEBINA
Izdelovanje
novol etnih
okra skov i n
voš ēi lnic

2. RAZRED
VSEBINA
Obl i kovanje
i zdelkov i z
na ra vnih
ma terialov

AS
oktober

AS
oktober

december

Izdelovanje
novol etnih
okra skov i n
voš ēi lnic

november

a pri l

Izdelava
upora bnega
i zdelka

februa r/ma rec

AS
november

4. RAZRED
VSEBINA
Izdelava lesene
š ka tlice i n
novol etnih
i zdelkov

AS
december

Od na ērta do
i zdelka

ma rec/a pri l

Izdelek po naērtu
(hra nilnik, hišica
i z ka rtona)

ja nua r

Ogl ed gradu
Žužemberk i n
tehniēna
del avnica

ma j

Voda

februa r/ma rec

El ektrika

ma rec/a pri l

/

/
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1. RAZRED
VSEBINA
Obl i kovanje
i zdelkov i z
na ra vnih
ma terialov
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5. RAZRED
VSEBINA

6. RAZRED
VSEBINA
Sa dje, zelenjava,
pl odovi, s emena
(da n slovenske
hra ne,
tra di cionalni
s l ovenski za jtrk,
Šol ska shema)

AS

AS

Reēni prevoz –
LŠN

s eptember

Izdelek i z
na ra voslovne
š ka tle

s eptember–juni j

Ka mni ne, prst

ja nua r 2021

Pra zni ēni i zdelki

november/
december

Metode
ra zi skovanja v
na ra voslovju

a pri l 2021

Kol o

s eptember–ma j

CŠOD – Ži vl jenje
v na ra vi
(Ekos istemi)

december 2020

20. 11. 2020

2., 3., 5. RAZRED PP NIS
VSEBINA
AS
Reēni prevoz –
s eptember
LŠN (5. r.)

7. RAZRED
VSEBINA

AS

Geografski dan

s eptember

Izdelava
novol etnih
voš ēi lnic i n
okra skov

Ni ha nje in
va l ovanje

oktober 2020

Od na ērta do
i zdelka (4., 5. r.)

Ogl ed gradu
Žužemberk i n
tehniēna
del avnica
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november

ma rec, a pri l

Kemi jski procesi
v prehra ni (dan
s l ovenske hrane,
tra di cionalni
s l ovenski za jtrk,
Šol ska shema)

ma j

Izdelek i z
umetne s novi

PUBLIKACIJA

20. 11. 2020

juni j

8. RAZRED
VSEBINA

AS

As tronomija

oktober

Fi zi kalnokemi jski procesi

november

Kemi jski poskusi

s eptember

Geografski dan

februa r

Fi zi kalni poskusi

ma j

Tehnika i n delo –
eks kurzija v Novo
mes to

a pri l

Us tva rjalni dan –
pri prava scene za
va l eto

juni j

VSEBINA

AS

Izdelava rakete
na ra ketni pogon
(8., 9.)

ma rec

6., 7., 8., 9. RAZRED PP NIS
VSEBINA
AS
Izdelki iz
na ra vnih
oktober
ma terialov
(6.–9.)
Izdelek i z l esa
(8., 9.)
Izdelava vošēilnic
i n okraskov

november

december

(6.–9.)
Izdelava
topl ozraēnih
ba l onov (8., 9.)
Izdelava
ka l ejdoskopa
(8., 9.)

Rokodelski
center Ri bnica
(6.–9.)
Izdelava
s ta rinske ure

AS
s eptember

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

9. RAZRED
VSEBINA
Gi banje v
tekoēi nah

a pri l

a pri l

(8., 9.)
ja nua r

Res tavriranje
predmeta (8., 9.)

ma j

februa r

Izdelava vodnega
ml i na (6.–9.)

juni j

Koordinacija: Mateja Trtnik, Katja Kek Potokar, Urška Praznik, Maja
Rozman, Lovro Ulcej, Mojca Hrvatin, Urška Petek, Nataša Rebec
Lukšiē, Elizabeta Kadunc Križaj, Ana Šimac, Janez Lah, Katja Bizjak,
Suzana Klopēiē, Štefka Klemenēiē, Tina Finc, Katja Tomažin in na
razredni stopnji vodje šolskih strokovnih aktivov v sodelovanju z
razredniki in vodji šol.
ŠOLSKO LETO 2020/2021
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NARAVOSLOVNI DNEVI
1. RAZRED
VSEBINA
Skrb za zdra vje,
zdra vni š ki
pregl ed

2. RAZRED
VSEBINA
Ži vl jenjsko
okol je/Medeni
za jtrk

AS
dogovor

AS
dogovor

ma j

Vzgoja za zdravje
(3) i n
Zobozdravstvena
vzgoja (2)

dogovor

Pa s tirski dan

juni j

Pa s ti rs ki da n

ma j/juni j

3. RAZRED
VSEBINA

AS

Ži vl jenjs ko
okol je, tra vni k

Ži vl jenjsko okolje

4. RAZRED
VSEBINA
Na ra voslovni
pos kusi/CŠOD –
Ogl ed krajinskega
pa rka

oktober

AS
oktober/
november

a pri l

Vzgoja za zdravje
(4 ure) i n
Tra di cionalni
s l ovenski za jtrk
(1 ura )

oktober-juni j

Pa s tirski dan

ma j/juni j

Pa s tirske igre

juni j

5. RAZRED
VSEBINA

AS

Voda – LŠN

s eptember

Preds tavitev
pokl ica

s eptember–juni j

Zdra vniški
pregl ed, zdrav
na ēi n živl jenja

dogovor

Skrb za zdravje

s eptember–juni j

Zdra vo ži vljenje

dogovor

Skrb za zdravje –
zdra vniški
pregl ed

40

6. RAZRED
VSEBINA
Les nate, zelnate
ra s tline
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AS
ma j 2021

Voda – LŠN

7. RAZRED
VSEBINA

s eptember

(5. r.)

AS

CŠOD – Ži vl jenje
v na ra vi;
Ra s tlinstvo i n
ži va lstvo

a pri l 2021

Skrb za zdravje –
zdra vniški
pregl ed

a pri l

Zdra vo ži vljenje

dogovor

Pa s tirski dan

ma j a l i juni j

Gozd

s eptember 2020

8. RAZRED
VSEBINA

AS

9. RAZRED
VSEBINA

AS

CŠOD: Ži vl jenje v
na ra vi: Gibanje v
na ra vi i n zdravje

dogovor

Ži vi s istemi

s eptember 2020

Os nove zdrave
prehra ne in
orga nski sistemi
(da n slovenske
hra ne,
tra di cionalni
s l ovenski za jtrk,
Šol ska shema)

s eptember 2020

Dedova nje

december a li
ja nuar

Zdra vo ži vljenje

dogovor

Zdra vo ži vljenje

dogovor

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

2., 3., 5. RAZRED PP NIS
VSEBINA
AS
Ži vl jenjsko okolje
– gozd (2., 3. r.)
oktober

6., 7., 8., 9. RAZRED PP NIS
VSEBINA
AS
Ži va lski vrt

dogovor

Sl a vnostni
pogri njek

a pri l

Pos kusi s
pl a stenkami

juni j

(6.–8.)

ŠOLSKO LETO 2020/2021
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Koordinacija: Ana Šimac, Elizabeta Kadunc Križaj, Maja Rozman,
Mojca Hrvatin, Urška Praznik, Katja Kek Potokar, Suzana Klopēiē,
Mateja Trtnik, Lovro Ulcej, Janez Lah in na razredni stopnji vodje
šolskih strokovnih aktivov v sodelovanju z razredniki in vodji šol.
ŠPORTNI DNEVI
1. RAZRED
VSEBINA
Jes enski pohod

AS
s eptember

2. RAZRED
VSEBINA
Jes enski pohod

Jes enski kros i n
š portne igre

s eptember/
oktober

Jes enski kros i n
š portne igre

Zi ms ki športni
da n

ja nua r

Zi ms ki športni
da n

Spoml a da ns ki
pohod

ma rec

Spoml a da ns ki
pohod

ma rec

Gozdna
ol i mpi a da

ma j/juni j

Gozdna
ol i mpi a da

ma j/juni j

AS
s eptember
s eptember/oktober
december/janua r/
februa r

Zaključek projekta Že berem sam na PŠ Ambrus
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AS

4. RAZRED
VSEBINA
Jes enski pohod
(3 ure), kros
(2 uri )

AS

Jes enski kros i n
š portne igre

s eptember

Jes enski pohod

oktober

Zi ms ki športni
da n

ja nua r

Zi ms ki športni
da n

ja nua r

Ori entacijski
pohod

ja nua r

Spomladanski
pohod

ma rec

Spomladanski
pohod

a pri l

Športne igre

juni j

Športne igre

juni j

5. RAZRED
VSEBINA
Jes enski kros –
LŠN

s eptember

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

3. RAZRED
VSEBINA

AS

6. RAZRED
VSEBINA

AS

s eptember

Jes enski kros (3)

oktober

Pl a va nje – LŠN

s eptember

Pl a va nje

s eptember, ma j

Pohod z
ori entacijo

s eptember/
oktober

Smuēa nje Kope
(12)

december

Zi ms ki športni
da n

ja nua r/februa r/
ma rec

Atl etika

a pri l , ma j

Atl etski troboj

a pri l /ma j

/

ŠOLSKO LETO 2020/2021
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2., 3., 5. RAZRED PP NIS
VSEBINA
^
Jesenski pohod
(2., 3. r.)
september
Plavanje – LŠN
(5. r.)
Jesenski kros in
športne igre
september
Jesenski kros –
LŠN (5. r.)
Zimski športni
januar
dan
Spomladanski
marec
pohod
Športne igre

junij

/

/

8. RAZRED
VSEBINA

AS

Jes enski kros
(3)

oktober

Pl a va nje
Atl a ntis

oktober

Smuēa nje

7. RAZRED
VSEBINA

^

Plavanje

september

Jesenski kros (3)

oktober

ŠPORT CITY

oktober, november

^ŵƵēĂŶũĞ

januar/februar

Atletika

april/maj

CŠOD – Pohod
(2)

september/april

9. RAZRED
VSEBINA
Jes enski kros
(2)
Pohod (3)
Športne igre
(MŠ, Za gradec)

AS
oktober
oktober/november

Pohod (Višnja
Gora )

juni j

ja nua r/februa r

Smuēa nje

ja nua r/februa r

Atl etika

a pri l , ma j

Atl etika

a pri l , ma j

CŠOD (7)

ma j/juni j

Izbi rne
vs ebine

s eptember/juni j
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6., 7., 8., 9. RAZRED PP NIS
VSEBINA
AS
Jes enski pohod

s eptember

Spomladanski
pohod (3)

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Jes enski kros (2)
oktober

Šport - Ci ty

november

Tek na smuēeh

december–februa r

Atl etika

a pri l

Program športnih dni na razredni stopnji pripravijo vodje šolskih
strokovnih aktivov v sodelovanju z vodji šol in razredniki, na
predmetni stopnji aktiv uēiteljev športa.
Program in ēas izvedbe lahko spreminjamo glede na vremenske
razmere.
Legenda:
CŠOD – Center š olskih i n obš ol s ki h deja vnos ti (v okvi ru 5/3-dnevnega bi va nja )
(CŠOD) – dnevna deja vnos t; Center š ol s ki h i n obš ol s ki h deja vnos ti je nos i l ec
preds ta vi tve vs ebi n
LŠN – l etna š ol a v na ra vi

ŠOLSKO LETO 2020/2021
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AKCIJE:
x
x
x
x
x
x
x

celoletno urejanje okolice šole po razporedu,
zbiralne akcije papirja,
urejanje sob v šoli v naravi,
celoletna skrb za delovni prostor in urejenost uēilnice,
dežurstvo uēenk in uēencev,
celoletna skrb za loēevanje odpadkov,
zbiralne akcije (odpadni papir, kartuše, baterije, zamaški …).

Koordinacija: Mateja Trtnik, Elizabeta Kadunc Križaj, Katja Kek
Potokar, Urška Praznik, Maja Rozman, Gregor Arko, Lucija
Medimurec, Kristijan Rešetiē in vodje podružniēnih šol.
TEAJI:
x
x
x

3. razred: plavanje v okviru pouka športa (20 ur),
4. razred: ŠVN – nadomešēanje plavanja iz 3. razreda,
5. razred: plavanje, LŠN  Terme atež.

O prometni varnosti s policistom
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Razširjeni program dela osnovne šole obsega podaljšano bivanje,
jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti
ter pouk neobveznih izbirnih predmetov.
2.6.1 Oddelek podaljšanega bivanja (OPB) in jutranjega varstva (JV)
Osnovna šola organizira OPB za uēence od 1. do 5. razreda. Za uēence,
ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe, šola organizira
podaljšano bivanje do zakljuēka izobraževanja v osnovni šoli.
V OPB in JV se uēenci vkljuēujejo prostovoljno.
V ēasu OPB se uēenci uēijo, opravljajo domaēe naloge, izvajajo
športne in ustvarjalne aktivnosti ter druge obveznosti v skladu s
programom.
Po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole je normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega
bivanja 28 uēencev; ēe so v oddelku uēenci iz dveh razredov, je
normativ 24. Oddelek, sestavljen iz treh ali veē razredov, dovoljuje
najveē 21 uēencev. Oddelek se oblikuje za najmanj 16 uēencev.
V primeru manjšega števila prijav oddelka ni možno oblikovati .
V oddelek OPB starši prijavijo otroka v mesecu aprilu za naslednje
šolsko leto. V primeru, da se novega oddelka ne more obl ikovati,
število prijav v oddelku pa presega normativ, imajo prednost pri
sprejemu uēenci nižjih razredov.
Osnovna šola organizira JV za uēence 1. razreda.
Skupino JV oblikujemo, ēe je vanjo vkljuēenih najmanj 10 uēencev 1.
razreda. Normativ za oblikovanje skupine je 28 uēencev. Starši
prijavijo svojega otroka v JV ob vpisu.
V skupino, ki je že oblikovana, sprejemamo uēence višjih razredov le
do normativa. Prednost pri sprejemu imajo mlajši uēenci. Starši lahko
pisno vlogo oddajo razredniēarki do konca junija.
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2.6 Razširjeni program dela osnovne šole
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2.6.2 Dodatni pouk
Namenjen je uēencem, ki pri posameznih predmetih presegajo
doloēene standarde znanja in želijo svoje znanje poglobiti in razširiti.
Priporoēamo, da ga obiskujejo najveē pri dveh predmetih, saj lahkole
tako uskladijo svoj urnik dela. Izvajamo ga pri slovenšēini, anglešēini,
matematiki, kemiji, fiziki, biologiji in zgodovini.
Uēenci se pripravljajo tudi na tekmovanja iz znanja.
2.6.3 Dopolnilni pouk
Nudimo ga uēencem, ki imajo iz razliēnih vzrokov primanjkljaje v
znanju in pri uēenju potrebujejo pomoē. Uēenec lahko obiskuje
dopolnilni pouk skozi vse leto, lahko pa le obēasno, o ēemer se
dogovorita z uēiteljem. Poteka pri slovenšēini, anglešēini,matematiki,
fiziki, kemiji, biologiji in zgodovini.
2.6.4 Individualna in skupinska pomoē (ISP)
Namenjena je uēencem z uēnimi težavami in posebej nadarjenim
uēencem. ISP izvajamo v skladu z Zakonom o osnovni šoli tako, da
uēencem prilagodimo metode in oblike dela (0,5 ure na oddelek).
2.6.5 Dodatna strokovna pomoē (DSP)
Po Zakonu o osnovni šoli in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami so otroci s posebnimi potrebami otroci: slepi in slabovidni
otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci,
dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih
podroējih uēenja, otroci z avtistiēnimi motnjami ter otroci s
ēustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno
pomoējo.
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Pri uēencih, ki imajo težave, razlikujemo pet osnovnih stopenj
pomoēi:
2. pomoē šolske svetovalne službe,
3. individualna in skupinska pomoē,
4. mnenje in obravnava v zunanji strokovni ustanovi,
5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoējo.
e uēenec s težavami kljub vsem uēiteljevim prilagoditvam,
obiskovanju dopolnilnega pouka, pomoēi svetovalne službe, vkljuēitvi
k individualni in skupinski pomoēi in zunanjih institucij še vedno
potrebuje veē prilagoditev in pomoēi, se staršem predlaga postopek
za usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomoējo.
V okviru postopka usmerjanja starši izpolnijo Zahtevo za zaēetek
postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poroēilo o otroku. Oba obrazca
sta predpisana in ju je potrebno oddati na pristojno enoto zavoda RS
za šolstvo. Komisija za usmerjanje nato otroka usmeri v ustrezen
program z odloēbo, kjer je doloēeno število ur dodatne strokovne
pomoēi na teden, njen izvajalec in prilagoditve. Za vsakega uēenca z
odloēbo o usmeritvi strokovna skupina oblikuje, spremlja in evalvira
individualiziran program. Ta vsebuje naēin izvajanja dodatne
strokovne pomoēi, oblike, cilje in metode dela ter potrebne
prilagoditve pri organizaciji pouka ter preverjanju in ocenjevanju
znanja.
Dodatna strokovna pomoē se izvaja najveē v obsegu petih urtedensko
kot pomoē za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, uēna
pomoē in svetovalna storitev.
2.6.6 Pomoē za uēence iz drugih jezikovnih okolij
Za uēence, katerih materni jezik ni slovenski (uēenci tujci), ob
vkljuēitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji šola v prvem letu
organizira dodatne ure slovenšēine. S sodelovanjem z državami izvora
pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.
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1. pomoē uēitelja,
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2.6.7 Osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim
standardom (PP NIS)
Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen
otrokom s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseēi izobrazbenih
standardov v izobraževalnem programu osnovnošolskega
izobraževanja.
Pri uēencih poleg akademskih znanj razvijamo tudi delovne spretnosti
in navade, saj je naš cilj opolnomoēiti uēence, da se po konēanem
šolanju enakovredno in samostojno vkljuēijo v družbo in živijo
kvalitetno življenje.
Vsak uēenec, ki je vkljuēen v ta program, ima svoj individualizirani
program, v katerem lahko sodelujejo starši. To pomeni, da so cilji
programa prilagojeni vsakemu posamezniku, da bi ta dosegel ēim
višjo raven razvoja. Uēenci lahko na nekaterih podroējih dosegajo
cilje, ki jih dosegajo tudi njihovi vrstniki v rednem programu osnovne
šole.
Posebnost prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim
standardom je prilagojen predmetnik, ki poleg predmetov iz
obveznega programa, vsebuje tudi specialno-pedagoška predmeta:
raēunalniško opismenjevanje (za uēence od 4. do 6. razreda) in
socialno uēenje (za uēence od 1. do 6. razreda).
Znanje uēencev se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobjuocenjuje
opisno, v drugem in tretjem pa številēno. Uēenje tujega jezika je
obvezno v 7., 8. in 9. razredu.
Vpis uēencev v osnovno šolo s prilagojenim programom z nižjim
izobrazbenim standardom poteka na podlagi odloēbe o usmeritvi v
program vzgoje in izobraževanja.
Naši uēenci po konēanem osnovnošolskem izobraževanju praviloma
nadaljujejo srednješolsko izobraževanje po programu nižjega
poklicnega izobraževanja.
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v 3. razredu postopek evidentiranja (ob koncu šolskega leta),
v 4. in 5. razredu ter pri nekaj uēencih višjih razredov postopek
identificiranja nadarjenih uēencev,
v 5., 6., 7., 8. in v 9. razredu program dela z nadarjenimi uēenci.
Evidentiranje uēencev poteka na osnovi razliēnih kriterijev (uēni
uspeh, dosežki, uēiteljevo mnenje, ki si ga je oblikoval med vzgojnoizobraževalnim procesom, tekmovanja in hobiji) brez testiranj in
uporabe posebnih ocenjevalnih pripomoēkov.
Identifikacija nadarjenih uēencev zajema poglobljeno in podrobnejšo
obravnavo evidentiranih uēencev in vkljuēuje naslednja merila:
x
x
x

ocenjevalno lestvico uēiteljev,
test sposobnosti,
test ustvarjalnosti.

Delo z nadarjenimi uēenci poteka preko notranje diferenciacije, z
vkljuēevanjem k dodatnemu pouku ter k individualni in skupinski
pomoēi, z obiskovanjem športnih in kulturnih sekcij, interesnih
dejavnosti, kreativnih delavnic, raziskovalnih taborov, s pripravo na
tekmovanja ter z možnostjo hitrejšega napredovanja.
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2.6.8 Odkrivanje in delo z nadarjenimi uēenci
V skladu s konceptom Odkrivanje in delo z nadarjenimi uēenci bomo
v šolskem letu 2020/21 izvedli:

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

2.6.9 Interesne dejavnosti
MATINA ŠOLA
VRSTA/RAZRED

MENTOR

OPZ 1.–5.

Boja na Mul h

s prostitveno – ustva rjalni krožek 1.

Pa tri ci ja M. Koš ēa k

a ngleško-pravljiēni krožek 1.–2.

Ma ja Mi klavēi ē/Maša Faleskini

s krb za naravo 2.

Ma ja Mi klavēi ē

mi ni rokomet 1.

Uroš Šparl

mi ni rokomet 2.

Al eksander Polak

mi ni rokomet 3.

Ja ka Keše

pra vl jiēno-ustva rjalni krožek 2.

Ta nja rni vec

prva pomoē 3., 4.

Na ta l i ja Ga bri jel

upora bna umetnost 3.–4.

Ja s mi na Teka vēi ē

pl a ninski krožek 2.–5.

Ta nja rni vec

Ves ela šola 4., 5.

Ja s mi na Teka vēi ē

mi ni rokomet 4., 5.

Uroš Špa rl

gl edališki krožek 4.–7.

Joži ca Ferl i n, Al eks a ndra Špa rl

kl ekljanje 4, 5.
prometni krožek 5. a , 5. b, 5. c, 5. d

Andreja Gos poda ri ē
H. Ka s telic/Alenka Puš,
Ingri d B. Šta udohar, Ana Ka dunc,
Boja na Mulh
Lovro Ul cej
Al enka Kova ē

upora bno progra mi ra nje 5.
a ngleška bralna znaēka 4.–6.
a ngleška bralna znaēka 6.–9.

Ka tja Tomažinēiē, Blanka
Ka ra njac, Silvia Valenēiē

Ves ela šola 6., 7.

Bra nka Strna d/J. Cvetek

l i terarno-kulturna dejavnost 6., 7.

Urš ka Petek
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š olski vrt, PP NIS 1, 2
va rno v prometu 5. PP NIS
l ogika 6.–9.
ml a di ns ki pevs ki zbor 6.–9.
geogra fski krožek 6., 7.
geogra fski krožek 8., 9.
3D model i ra nje 6., 7.
ēebelarski krožek 6., 7.
na mi zni teni s 6.–9.
odbojka 6.–9.
nogomet 6.–9.
pl ezanje 3., 6.-9.

MENTOR
Andreja R. Perpar, Branka
Strna d/J. Cvetek, Ta nja Hribar
Zdenka Ogra jš ek
Ma rti na Vi ra nt
Luci ja Medi murec
Roma n Sa rja š
Urš ka Petek
Ti na Fi nc
Lovro Ul cej
Ka tja Kek Potoka r
Irena Brega r
Irena Brega r
Andreja La pa nja
Pri mož Sl a be

PODRUŽNINA ŠOLA VIŠNJA GORA
VRSTA/RAZRED
pra vl ji ēni krožek 1., 2.
s pros ti tveno-us tva rja l ni krožek 2.
pl a ni ns ki krožek 2.–5.
š portni krožek 1.
prometni krožek 5.
otroš ki pevs ki zbor 1.–5.
upora bna umetnos t 4.–9.
turi s ti ēni krožek 5.–8.
ml a di ra ziskovalci 2., 3.
Ves el a š ol a 4.–6.
l i tera rno-kul turna deja vnos t 6.–9.
nogomet 6.–9.
odbojka 6.–9.
ēebel a rs ki krožek 3.–9.
š i va nje 6.–9.
mi ni rokomet 3.–5.
a ngl eš ka bra l na zna ēka 6.–9.
ml a di ns ki pevs ki zbor 6.–9.
kl ekl ja nje 4.–9.
prva pomoē 3.–9.

MENTOR
Petra Krmel j
Ma ja Berēon
B. K. Lepoji đ, Da rja Brega r
Ma ja J. Ta vēa r
B. K. Lepoji đ, Špel a Dra ga n
Ja s mi na Sa jko
Ka ta ri na Mi hel ēi ē
Ma ja Ra zpotni k
Ti na Štupa r
Da rja Brega r
Petra Rus Mušiē, Veronika Ba ka ē

l ogi ka 6.–9.

Joži ca Knez

Andreja La pa nja
Ana Ši ma c, Kri s ti ja n Reš eti ē
Ka tja Bi zja k
Uroš Šparl
Ka tja Srediē Rus
Ži ga Jernejēi ē
Bra nka La vta r, Ja na Erja vec
Ja s mi na Sa jko
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VRSTA/RAZRED
l i terarno-kulturna dejavnost 6.-9.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

PODRUŽNINA ŠOLA AMBRUS
VRSTA/RAZRED
pra vl ji ēno-us tva rja l ni krožek 1., 2.
knji žni ēni krožek 1.–5.
pl es ni krožek 1.–5.
druža bne i gre 3., 4.
a ngl eš ka bra l na zna ēka 4., 5.
mi ni rokomet 1.–5.
prometni krožek 5.
otroš ki pevs ki zbor 1.5.

MENTOR
Na ta š a Švener Škra jna r
Ta tja na Hren
Ni na Ka s tel ec
Mojca Pus tovrh
Ani ta Nova k
Bogda n Vrhovec
Ta tja na Hren
Ci ri l a Zupa nēi ē

PODRUŽNINA ŠOLA ZAGRADEC
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VRSTA/RAZRED
otroš ki pevs ki zbor 1.–5.
pra vl ji ēno-us tva rja l ni krožek 1.
mi s el ne i gre 2.
ml a di ra zi s kova l ec 4.

MENTOR
Ži ga Jernejēi ē
Boja na Mi kl i ē
Ka tja Godec
Hel ena Ba rl e

upora bna umetnos t 4.–9.

Veroni ka Ba ka ē

prometni krožek 5.
gl eda l i š ki krožek
druža bne i gre 3.
mi ni rokomet 3.–5.
l i tera rno-kul turna deja vnos t 6., 9.
geogra fs ki krožek 6.–9.
l i tera rno-kul turna deja vnos t 6.–9.
l ogi ka 6.–9.
a ngl eš ka bra l na zna ēka 4.–6.
a ngl eš ka bra l na zna ēka 5.-9.
Ves el a š ol a 8., 9.
ml a di ns ki pevs ki zbor 6.–9.
odbojka 6.–9. Ž
na mi zni teni s 6.–9.
odbojka 6.–9.
nogomet 6.–9.

Ma teja Jere Grmek
Ma teja Jere Grmek
Neja Za pl otni k
Bogda n Vrhovec
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Na ta š a Rebec Lukš i ē
Na ta ša Rebec Lukšiē, Vesna Zimic
Da rja Stra h
Al enka Kova ē
Si l vi a Va l enēi ē, Ba rba ra Tomš e
Veroni ka Ba ka ē
Andrej Obers ta r
Irena Bregar
Bogda n Vrhovec

VRSTA/RAZRED
knji žni ēni krožek 1.–4.
pra vl ji ēno-us tva rja l ni krožek 1.

MENTOR
Bri gi ta La ngenfus
Ma ruš ka Pus t

mi s el ne i gre 2.–4.
pl a ni ns ki krožek 2.–4.

Na dja Ja nkovi ē Fortuna
Ma ruš ka Pus t, Tonēka Ra jer

otroš ki pevs ki zbor 1.–4.
š portne i n za ba vne i gre 1., 2.
a ngl eš ka bra l na zna ēka 4.

Tonēka Ra jer
Domen Ja rc
Ani ta Nova k

ēebel a rs ki krožek 1.–4.

Ma teja Jere Grmek, Ma rjan Vola j

PODRUŽNINA ŠOLA MULJAVA
VRSTA/RAZRED
š portni krožek 1.–4.
knji žni ēni krožek 1.–4.
otroš ki pevs ki zbor 1..
s pros ti tveno-us tva rja l ni krožek 1.–3.
a ngl eš ko us tva rja l ni krožek 1.–4.

MENTOR
Ba rba ra Hoēeva r
Pol ona Strmol e
Ma ja Sever
Ni na Kump Pa pi đ
Ta deja Mi š ma š

PODRUŽNINA ŠOLA STINA
VRSTA/RAZRED
gl a s bena deja vnos t 1., 2.
otroš ki pevs ki zbor 1.–3.
knji žni ēni krožek 1.–3.
s pros ti tveno-us tva rja l ni krožek 1., 2.
š portni krožek 3.

MENTOR
Ma tejka Huma r
Pa tri ci ja Gruden
Sa ra Jurēi ē
Pa tri ci ja Gruden

2.1.1
Druge dejavnosti
Raēunalniško opismenjevanje bo potekalo v raēunalniški uēilnici
matiēne šole in podružniēnih šol v Višnji Gori in Zagradcu. Izvajal ga
bo Lovro Ulcej; udeleževali se ga bodo uēenci od 1. do 9. razreda.
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PODRUŽNINA ŠOLA KRKA

Šolo v naravi bomo organizirali za uēence 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razreda.
Kraj in ēas programa šole v naravi :

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

RAZRED
3.

4.

KRAJ

IZVEDBA

Debeli rti ē: Bor

15. 3.–19. 3. 2021
22. 3.– 26. 3. 2021

Debeli rti ē: Bor

2. 11.–6. 11. 2020
16. 11.–20. 11. 2020
7. 9.–11. 9. 2020

5.

Terme a tež

6.

Kope: Lukov dom

7.

CŠOD Bohi nj

8.

Os i lnica (Kovaē)

14. 9.–18. 9. 2020
7. 12.–11. 12. 2020
14. 12.–18. 12. 2020
6. 4 .–9. 4. 2021
12. 4.–16. 4. 2021
19. 4.–23. 4. 2021
10. do 12. 2. 2021
15. do 17. 2. 2021
17. 2. do 19. 2. 2021

PROGRAM
20 urni teēaj
pl a vanja
1 ND
pouk
1 KD
2 ŠD
1 ND
1 TD
1TD
2,5 ŠD
pouk
1 ND
0,5 ŠD
pouk
1,5 ŠD
1 KD
pouk

Naravoslovni tabor za nadarjene uēence 8. in 9. razreda
Tabor bo potekal v domu CŠOD Medved (Medvedje Brdo) in bo trajal
od petka popoldne do nedelje popoldne. Predvideni termin izvedbe
je v 2. oc. obdobju (marec, april).
Informacije o posameznem domu lahko dobite na spletni strani
http://www.csod.si/.
V primeru, da se bo za program bivanja v šoli v naravi prijavilo manjše
število uēencev, se bodo lahko termini in lokacije za posamezne
razrede spremenili.
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Mednarodni projekti
Proslavimo Jurēiēa
Mesec šolskih knjižnic
Igraj se z mano
Zdrava šola
Cisterscapes
Mednarodni dan matematike

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

x
x
x
x
x
x

Državni projekti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Otroški parlament in šolska skupnost
Teden otroka
Pokloni zvezek
Shema šolskega sadja in zelenjave
Tradicionalni slovenski zajtrk – medeni zajtrk
Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja
Bodi previden! »Pešec«
Policist Leon svetuje
Rastem s knjigo
Rastoēa knjiga
Nacionalni mesec skupnega branja
Noē knjige
Zlati bralec
Beremo s taēkami
Pišemo z roko
Že berem sam
Naša mala knjižnica
Frankofonski dan v Kranju
Vivre avec le livre – Beremo francosko
La France Voyage
Macaron d'or
ebelar na obisku
Nauēimo se plavati
Številski sistemi
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x
x
x
x
x
x
x

Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah
Pasavēek
Varno s soncem
Varno v vrtec in šolo
Živim zdravo
Spodbujamo prijateljstvo
Eko kartica

Šolski projekti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
58

Prazgodovinski dan – Virsko mesto
Spoznavajmo dežele о Biseri Gorenjske
Obeležujemo svetovne dneve о mednarodni dan gora
Zbiranje odpadnih baterij in kartuš
Zbiranje odpadnega papirja
Prometne aktivnosti na šoli
Medvrstniška uēna pomoē
Gremo mi po svoje
Ustvarjamo in se družimo
Vem, da mi bo uspelo
Bralnoznalēki
Spoznajmo uēne težave
Dan prijaznosti
Dan za pravljico
Recikliramo
Gibanje za zdravje
Dan jezikov
Mednarodna izmenjava uēencev Ivanēna GoricaоHirschaid
Mednarodna izmenjava Norveška
Obisk diplomatov razliēnih držav
Obisk gospe Rantzen z Nemške gospodarske zbornice
Mostovi povezujejo
Nagradni izlet uēencev, uspešnih na jezikoslovnem podroēju
»Londobor« о jezikovna ekskurzijo v Maribor
Projekt ēebele о Ostani doma
PUBLIKACIJA

Ekskurzija v Pariz
Sodelovanje s francosko šolo
Obisk Francoskega inštituta v Ljubljani
Francoske kuharske delavnice na šoli
Raziskovanje preteklosti in Slovenije
Poslikava sten šole
Tekmovanje v sestavljanju Rubikove kocke
Projekt Preteklost
Planetu Zemlja prijazna šola
Ustvarjamo z lutko
Uēna ura v šolskem muzeju na Muljavi
Varno na kolesu
Mladi planinec
Naši vsakdanji odpadki
Izdelovanje družabnih iger

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kvizi in tekmovanja
x
x
x
x
x

Cici Vesela šola
Bralna znaēka (slovenšēina, anglešēina, nemšēina, francošēina)
Športna znaēka Zlati sonēek
Športna znaēka Krpan
Mladi raziskovalec

Sodelovanje s krajem
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sodelovanje z gasilci
Božiēno-novoletni dobrodelni bazar
Slovenski kulturni praznik
Medgeneracijsko sodelovanje s krajem
Sodelovanje z Rdeēim križem, Enota Ivanēna Gorica
Prireditve za materinski dan
Buēarija
Festival Pekarne Mišmaš
Slikarski Ex-tempore z dražbo slik
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Želimo izboljšati znanje prve pomoēi
Sodelovanje s TD Krka in obisk Krške jame
Božiēni sejem v Ambrusu
Likovne razstave v Zdravstvenem domu Ivanēna Gorica in v
splošni knjižnici v Ivanēni Gorici
Sreēanje mladih novinarjev
Semanji dan v Stiēni
Delavnice v muzeju
Tisoē gibov
Otvoritev spominske sobe Ivanke Mestnik
Dnevi evropske kulturne dedišēine

Predstavitve šole:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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publikacija šole,
spletna stran šole,
predstavitve v ēasopisih,
sodelovanje na kulturnih in ostalih prireditvah v Ivanēni
Gorici (matiēna šola), podružniēne šole v svojem kraju,
sodelovanje na razliēnih nateēajih in razpisih,
tedenski napovednik na spletni strani šole: Branka Lah,
valeta, kulturne in športne prireditve,
nastopi OPZ in MPZ,
kulturne prireditve pred dnevom samostojnosti, dnevom
državnosti in ob slovenskem kulturnem prazniku,
sodelovanje pevskih zborov in gledaliških skupin na
obēinskih in obmoēnih revijah,
šolski ēasopis Deteljica na PŠ Zagradec: Nataša Rebec
Lukšiē,
šolski ēasopis asotepec na matiēni šoli: Andreja Robek
Perpar,
šolski ēasopis Višnjanske legende na PŠ Višnja Gora: Petra
Rus Mušiē,
športna sreēanja, nastopi, tekmovanja,
spominske ure pred prazniki.
PUBLIKACIJA

x
x
x
x

Šolski muzej OŠ Stiēna v šoli na Muljavi,
stalne razstave likovnih izdelkov uēencev: Anka Švigelj
Koželj, Vesna Kovaē ter uēiteljice razrednega pouka in OPB,
tematske razstave iz zgodovine na PŠ Zagradec: Andrej
Oberstar,
priložnostne razstave.

Sodelovanje z razliēnimi ustanovami in društvi:
x
x
x
x
x
x

z Obēino Ivanēna Gorica,
z JSKD (izpostava Ivanēna Gorica),
s Svetom za starosti prijazno Obēino Ivanēna Gorica,
z Društvom upokojencev Ivanēna Gorica in Grosuplje,
z Mestno knjižnico Grosuplje (enota Ivanēna Gorica),
v krajevnih skupnostih: s kulturnimi, gasilskimi, turistiēnimi
in športnimi društvi, z lovskimi družinami,
x z Zdravstvenim domom Ivanēna Gorica,
x s Šolo zdravja, Ivanēna Gorica,
x z NLB (enota Ivanēna Gorica),
x z ZŠAM (skrb za varno pot v šolo),
x z Rdeēim križem Slovenije,
x s ēebelarskimi društvi v našem šolskem okolišu
x s Policijsko postajo Grosuplje (prometna varnost in
kolesarski izpit, predavanja za starše, predstavitev
uēencem).
Koledar tekmovanj
Veēino tekmovanj zaēnemo na šolski ravni. Upoštevamo kriterije,ki
so zapisani v pravilnikih posameznih tekmovanj. Najboljši
tekmovalci se uvrstijo na regijska oz. obmoēna tekmovanja, ki so
izbirno mesto za uvrstitev na državno tekmovanje. Doloēena
tekmovanja so organizirana na vseh treh ravneh, druga samo na
šolski ravni ali na šolski in državni.
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Razstave:

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

KOLEDAR TEKMOVANJ IZ ZNANJA
podroēje
l ogika
tekmova nje iz znanja o s ladkorni
bol ezni
a nglešēina
Proteus ovo priznanje – biologija
a s tronomija
Kres niēka – na ravoslovje
ra zvedrilna matematika
Ca nka rjevo priznanje –
s l ovenšēina
nemš ēina
zgodovi na
a nglešēina
Pregl ovo priznanje – kemija
geogra fija
Stefa novo priznanje – fi zika
Ves ela šola
Vegovo priznanje – ma tematika
tekmova nje mladih ēebelarjev

razred
4.–9.

šola
24. 9.

regija
/

država
17. 10.

8., 9.

16. 10.

/

21. 11.

8.
8., 9.
7.–9.
2.–5.
6.–9.
2., 3.
4.–9.
9.
8., 9.
9.
8., 9.
6.–9.
8., 9.
4.–9.
1.–9.
2.–9.

19. 10.
21. 10.
3. 12.
3. 2.
2. 12.
8. 4.
17. 11.
26. 11.
8. 12.
12. 11.
18. 1.
24. 11.
3. 2.
10. 3.
18. 3.

/
/
/
/
/

»Korona red« na PŠ Zagradec
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PUBLIKACIJA

23. 11.
4. 12.
9. 1.
/
30. 1.
Mehurēki
14. 1.
13. 3.
/
23. 3.
2. 2.
20. 3.
20. 1.
16. 3.
/
27. 3.
26. 1.
16. 4.
26. 3.
8. 5.
/
14. 4.
/
17. 4.
8. 5.

3

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE
Šolski koledar

3.1

Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji.
x
x

1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2020 do 31.
januarja 2021
2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2021 do 15. junija
2021 (9. r.) oz. do 24. junija 2021 (1.–8. r.)

zaēetek pouka: torek, 1. september 2020
konec pouka: torek, 15. junij 2021 (9. razred)
ēetrtek, 24. junij 2021 (ostali razredi)
Poēitnice za uēence
x
x
x
x

jesenske: od 26. oktobra 2020 do 1. novembra 2020
novoletne: od 25. decembra 2020 do 2. januarja 2021
zimske: od 22. februarja 2021 do 26. februarja 2021
prvomajske: 26. aprila 2021 do 2. maja 2021

Prazniki in drugi prosti dnevi:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

31. oktober 2020: dan reformacije,
1. november 2020: dan spomina na mrtve,
25. december 2020: božiē,
26. december 2020: dan samostojnosti in enotnosti,
1., 2. januar 2021: novo leto,
8. februar 2021: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
5. april 2021: velikonoēni ponedeljek,
27. april 2021: dan upora proti okupatorju,
1., 2. maj 2021: praznik dela,
25. junij 2021: dan državnosti.
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Šolsko leto se zaēne 1. septembra 2020 in se zakljuēi 31. avgusta 2021.

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

Nacionalna preverjanja znanja (NPZ) za 6. razred

x
x
x
x

x

4. maj 2021: nacionalno preverjanje znanja iz slovenšēine
6. maj 2021: nacionalno preverjanje znanja iz matematike
10. maj 2021: nacionalno preverjanje znanja iz anglešēine
7.–9. junij 2021: seznanitev uēencev z dosežki in
uveljavljanje pravice do vpogleda v uēenēeve ovrednotene
naloge
24. junij 2021: razdelitev obvestil o dosežkih uēencev pri
NPZ

Nacionalna preverjanja znanja (NPZ) za 9. razred
x
x
x
x

x

4. maj 2021: nacionalno preverjanje znanja iz slovenšēine
6. maj 2021: nacionalno preverjanje znanja iz matematike
10. maj 2021: nacionalno preverjanje znanja iz biologije
1.–3. junij 2021: seznanitev uēencev z dosežki in
uveljavljanje pravice do vpogleda v uēenēeve ovrednotene
naloge
15. junij 2021: razdelitev obvestil o dosežkih uēencev pri
NPZ

Razdelitev spriēeval:
x
x

9. razred: 15. junij 2021
1.–8. razred: 24. junij 2021

Predmetni in popravni izpiti:
16. 6.–30. 6. 2021
28. 6.–9. 7. 2021
18. 8.–31. 8. 2021

1. rok
1. rok
2. rok

9. razred
1.–8. razred
1.–9. razred

Roki za ocenjevanje znanja uēencev, ki se izobražujejo na
domu
3. 5.–15. 6. 2021
3. 5.–24. 6. 2021
18. 8.–31. 8. 2021
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1. rok
1. rok
2. rok

PUBLIKACIJA

9. razred
1.–8. razred
1.–9. razred

Govorilne ure in roditeljski sestanki

3.2.1

Govorilne ure:

ponedel jek od 16.30 do 18.00

torek od 16.30 do 18.00

ma ti ēna š ola (MŠ): 6.–9. r.

ma ti ēna š ola (MŠ): 1.–5. r.,

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

3.2

PŠ Vi š nja Gora: 1.–9. r.,
PŠ Za gra dec: 1.–9. r.
19. 10. 2020

20. 10. 2020

16. 11. 2020

17. 11. 2020

21. 12. 2020

22. 12. 2020

18. 1. 2021

19. 1. 2021

22. 3. 2021

23. 3. 2021

19. 4. 2021

20. 4. 2021

s reda od 16.30 do 18.00
PŠ Sti ēna , PŠ Mul ja va , PŠ Krka ,
PŠ Ambrus
21. 10. 2020
18. 11. 2020
23. 12. 2020
20. 1. 2021
24. 3. 2021
21. 4. 2021
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3.2.2

Roditeljski sestanki:

DATUM
21. 9. 2020–
25. 9. 2020

RAZRED

ŠOLA

1.–9.

vs e l oka ci je; na da l ja vo

9. 2. 2021–
11. 2. 2021

1.–9.

vs e l okacije; glede na trenutna epidemiološka
pri poroēila

17. 5. 2021–
21. 5. 2021

1.–9.

vs e l oka ci je; gl ede na trenutna epidemiološka
pri poroēi l a

Pri uēiteljih, ki pouēujejo vašega otroka, lahko poišēete informacije
tudi dopoldne. O urniku dopoldanskih govorilnih ur vas bodo na 1.
roditeljskem sestanku seznanili razredniki; objavljen je na spletni
strani šole.
Razrednik lahko skliēe veē roditeljskih sestankov.

Pri projektu la France Voyage
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PUBLIKACIJA

Predavanja za starše
Izbral si bom poklic, ki me zanima
Pred vpisom v srednjo šolo
staršem bomo posredovali povezave do doloēenih spletnih
predavanj

3.2.4
Druga sreēanja
Sreēanja bodo potekala v skladu s trenutnimi navodili NIJZ.
x
x
x
x
x
x
x
x

prvi šolski dan,
novoletni bazar,
športne in kulturne prireditve v kraju in v šoli,
slovesnost ob konēanem osnovnošolskem izobraževanju za
uēence in starše,
slovesnost ob zakljuēku pouka 24. junija,
sreēanja v naravi,
priložnostna sreēanja,
sreēanja po dogovoru s starši.

Tradicionalni slovenski zajtrk na PŠ Krka
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3.2.3
x
x
x

3.3

Strokovni delavci šole

3.3.1

Matiēna šola

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

RAZREDNA STOPNJA OŠ IN PP NIS 1
RAZ.

Št. uē.

1. a

23

1. b

23

2. a

17

RAZREDNIK IN DRUGI
UITELJ V 1. RAZREDU
Ma š a Faleskini;
Al eksandra Šparl
Andreja Gospodariē;
Al eksandra Šparl
Ta nja rnivec

2. b
3. a

20
26

Ma ja Mi klavēi ē
Ja s mina Glavi ē

3. b

25

Na ta lija Gabrijel

4. a

25

Joži ca Jevnikar

4. b

27

Joži ca Ferlin

4. c

24

Ja s mina Tekavēi ē

5. a

25

5. b

24

Hel ena Ka stelic, nad.
Al enka Puš
Ingri d Boljka Štaudohar

5. c

26

Boja na Mulh

5. d

19

Ana Ka dunc

komb. 2.,
3., 5.

4

Zdenka Ogra jšek

UITELJ V OPB

Toma ž Eržen,
Pa tri ci ja Ma nja Košēak,
Ma rja n Kra lj,
Ma ri ca Kralj,
Suza na Moēnik,
Al eksander Polak,
Boja na Resman

PREDMETNA STOPNJA IN PP NIS 2
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RAZ.
6. a
6. b
6. c
6. d

Št. uē.
21
22
22
22

RAZREDNIK
Pri mož Sl a be
Ja ka Keš e
Ka tja Kek Potoka r
Andreja La pa nja

POUUJE PREDMET
ŠPO, IZB
MAT, TIT
NAR, BIO, GOS, IZB
ŠPO, IZB, NIP

7. a
7. b
7. c
7. d

24
22
22
23

Bl a nka Ka ra nja c
Joži ca Knez
Urš ka Petek
Irena Brega r

TJA
MAT
SLJ, GEO
ŠPO, IZB

8. a
8. b
8. c

26
26
26

El i za beta Ka dunc Kri ža j
Ka tja Toma ži n
Luci ja Medi murec

BIO, NAR, GOS
FIZ, TIT, ISP
MAT

PUBLIKACIJA

19
22
19

Ta nja Hri ba r
Si l vi a Va l enēi ē
Ti na Fi nc

SLJ
TJA
GEO, ZGO, DKE

8

Ja nez La h

SLJ, MAT, NAR, DRU, TIT

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

9. a
9. b
9. c
6., 7.,
8., 9.

DRUGI STROKOVNI DELAVCI
UITELJ
Gregor Arko
Ka tja Bi zjak
Ti na Cva r Tomažin
Toma ž Eržen
Mojca Hrva ti n
Anka Ka vēi ē
Suza na Kl opēi ē
Da rja Kotar, nad. Ana Zvonar
Al enka Kova ē
Ves na Kovaē, nad. Ma rtina
Ma rja n Kra l j
Bra nka La h
Ma š a Ma ra s
Ja na Erja vec

POUUJE PREDMET
IZB, ra ē.
TIT
ŠSS, DSP
ŠPO
l a bora nts tvo, knj.
ŠSS, DSP
FIZ
DSP, ISP
TJA, ISP
LUM
IZB
knj.
DSP
DSP

Ba rba ra Ma ver
Ta deja Mi š ma š
Ma ri nka Medved
Si l vi a Va l enēi ē
Ma gda l ena Pi rma n
Al eks a nder Pol a k
Urš ka Poni kva r
Urš ka Pra zni k
Igor Ra jner
Boja na Res ma n
Kri s ti ja n Reš eti ē
Roma n Sa rja š
Ja s mi na Sel ko

MAT
TJA, NIP, IZB
TJA
TJA
MAT
ŠPO, NIP, IZB
DSP, ISP
BIO, GOS, org. š ol . preh.
IZB, ISP, NIP
IZB
NIP, knj.
GUM, MPZ
GUM, GOS, ISP

Pri mož Sl a be
Bra nka Strna d, na d. Jure Cvetek

ŠPO, IZB
SLJ

Kl emen Šega

ZGO, ISP
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UITELJ
Ma nca Šoštariđ, nad. Tilen Polanc
Uroš Špa rl
Suza na Moēni k
Dra gi ca Šteh
Anka Švi gel j Kožel j
Ka tja Toma ži nēi ē
Ma teja Trtni k

POUUJE PREDMET
DSP
ŠPO, NIP
ŠPO
MAT
LUM, IZB
TJA
KEM, TIT, IZB, ISP

Lovro Ul cej
Vi ta Valenēak
Sa bina Grēman
Ja nja Virant
Ma rti na Virant
Li di ja Za jc
Ja s mina Glavi ē
Ja s mina Tekavēi ē
Ma ja Mi klavēi ē

IZB
DSP
DSP
DSP
GUM PP NIS1, 2,DSP, ISP
SLJ, MAT
ISP
ISP
ISP

3.3.2

Podružniēna šola Višnja Gora

RAZREDNA STOPNJA
RAZ.

Št. uē.

1. a

19

1. b

19

2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b

18
18
18
18
25
25
15
16
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RAZREDNIK IN DRUGI UITELJ V 1.
RAZREDU
Jul i ja na Ba ēi ē; Ba rba ra Pol a jžer
Ma ja Jurhar Tavēar; Ka tarina
Mi helēiē
Petra Krmel j
Ma ja Berēon
Ja s mi na Sa jko
Ta nja Šepec
Ti na Štupa r
Ma ja Ra zpotni k
Berna rda Kuns tel j Lepoji đ
Špel a Dra ga n

PUBLIKACIJA

UITELJ V OPB

Ka ta ri na Mihelēiē,
Ba rba ra Polajžer,
Ma ja Godec, nad.
Ana marija Škulj,
Si mon Stopar,
Anja Hotujec,
Ma rti na
Domi nkoviđ

PREDMETNA STOPNJA
Št. uē.
18
19
26
16
16
17

RAZREDNIK
Štefka Kl emenēi ē
Ba rba ra Pa vovec
Ana Ši ma c
Ka tja Bi zja k
Ka tja Sredi ē Rus
Petra Rus Muš i ē

POUUJE PREDMET
ZGO, GEO, DKE
MAT, TIT
BIO, KEM, NAR, IZB
FIZ, TIT, IZB
TJA
SLJ, IZB

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

RAZ.
6. a
6. b
7.
8. a
8. b
9.

DRUGI STROKOVNI DELAVCI
UITELJ
Gregor Arko
Veroni ka Ba ka ē
Jul i ja na Ba ēi ē
Da rja Brega r
Ja na Erja vec
Mojca Hrva ti n
El i za beta Ka dunc Kri ža j
Da rja Kota r, na d. Ana Zvona r
Ves na Kovaē, nad. Ma rtina Dominkoviđ
Boja nca Kri žma n
Iri s Kuka nja
Andreja La pa nja
Bra nka La vta r
Ma š a Ma ra s
Ma ri nka Medved
Igor Ra jner
Ja s mi na Sa jko
Roma n Sa rja š
Si mon Stopa r
Uroš Špa rl
Ves na Kovaē, nad. Ma rtina Dominkoviđ
Ka tja Toma ži nēi ē
Lovro Ul cej
Ži ga Jernejēi ē

POUUJE PREDMET
IZB
SLJ, ISP
ISP
TJA, NIP
DSP
l a bora nts tvo, knj.
GOS, VŠP
DSP
LUM, IZB
DSP, ŠSS
NIP
ŠPO, IZB, NIP
DSP, ISP
DSP, ISP
TJA
IZB, ISP
ISP
GUM
ŠPO, IZB, NIP
ŠPO, IZB, ISP
LUM, IZB
TJA
IZB, ra ē.
GUM, MPZ
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3.3.3

Podružniēna šola Zagradec

RAZREDNA STOPNJA

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

RAZ.
1.
2.
3.
4.
5. a
5. b

Št. Uē.
17
15
18
7
16
18

RAZREDNIK IN DRUGI UITELJ V 1.
RAZREDU
Ka tja Godec; Mojca Pustovrh
Boja na Mikliē
Neja Za pl otni k
Hel ena Ba rl e
Va nja Peēek Ja noš
Ma teja Jere Grmek

UITELJ V OPB

Anja Oven,
Veronika
Gni dovec

PREDMETNA STOPNJA
RAZ.
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b

Št. Uē.
19
19
21
18
17
15
16
17

RAZREDNIK
Bogda n Vrhovec
Dra gi ca Šteh
Ves na Zi mi c Gl uvi đ
Lovro Ul cej
Andrej Obers ta r
Ba rba ra Tomš e
Na ta š a Rebec Lukš i ē
Suza na Kl opēi ē

POUUJE PREDMET
ŠPO, IZB, NIP
MAT
SLJ
TIT, ra ē.
ZGO, DKE
TJA
SLJ, GEO, IZB
KEM, FIZ, IZB

DRUGI STROKOVNI DELAVCI
UITELJ
Gregor Arko
Veroni ka Ba ka ē

POUUJE PREDMET
IZB
SLJ

Irena Brega r
Ja na Erja vec
Veroni ka Gni dovec

ŠPO, IZB
DSP
LUM

Mojca Hrva ti n
Suza na Kl opēi ē
Al enka Kova ē
Ma rja n Kra l j
Ba rba ra Ma ver
Luci ja Medi murec
Sa bi na Mi kl a vēi ē
Ani ta Nova k
Urš ka Poni kva r

l a bora nts tvo, knj.
KEM, FIZ, IZB
TJA, ISP
ŠPO, IZB, NIP
SLJ, MAT, ISP
MAT
ISP, ŠSS
TJA, NIP
DSP

72

PUBLIKACIJA

NAR, BIO, GOS, IZB, org. šol.preh.

Ži ga Jernejēi ē
Ana Ši ma c
Ma nca Šoš ta ri đ, na d. Ti l en Pol a nc
Anka Švi gel j Kožel j
Ka tja Toma ži n
Bogda n Vrhovec
Da rja Stra h
Vi ta Va l enēa k
Si l vi a Va l enēi ē
Ma teja Jere Grmek
Ta nja Pes totni k

GUM, OPZ
BIO, IZB, ISP
DSP, ISP
LUM, IZB
IZB
ŠPO, IZB
MAT, TIT
DSP
TJA, ISP
ISP
DSP, ISP

3.3.4
RAZ.
1., 2.
komb.
3., 4.
komb.
5.
1.–5.
5.

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

Ma ja Rozma n

Podružniēna šola Ambrus
Št. uē.

RAZREDNIK

UITELJ V OPB

15

Na ta ša Švener Škrajnar; Mojca
Pus tovrh

8

Ni na Kastelec

8

Ta tja na Hren
UITELJ
Ani ta Novak
Bogda n Vrhovec

POUUJE PREDMET
TJA, NIP
ŠPO

Ta nja Pes totni k

DSP

Ma ja Rozma n

org. š ol . preh.

Ma nca Šoštariđ, nad. Tilen Polanc
Lovro Ul cej

DSP, ISP
ra ē.

Ci ri l a Zupa nēi ē

GUM
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3.3.5

Podružniēna šola Krka

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

RAZ.

Št. uē.

1.

24

2.
3.
4.

13
13
22

1.–4.

3.3.6

UITELJ V OPB

Tonēka Rajer,
Ma teja Oberstar

POUUJE PREDMET
IZB, NIP
ISP
NIP
org. š ol . preh.
DSP
ISP
DSP

Podružniēna šola Muljava
RAZREDNIK IN DRUGI UITELJ V
1. RAZREDU

UITELJ V OPB

17

Ni na Kump Papiđ; Ma ja Sever

2.

12

Pol ona Strmole

3., 4.

17

Ba rba ra Hoēevar
UITELJ

Sa ra Jurēiē, nad.
Mojca Ma l ovrh,
Ma ja Sever

RAZ.

Št. uē.

1.

1.–4.
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RAZREDNIK IN DRUGI
UITELJ V 1. RAZREDU
Ma teja Oberstar, nad.
Ma ruš ka Pust; Domen Jarc
Bri gi ta La ngenfus
Na dja Ja nkovi ē Fortuna
Ni ka Bra covi ē Bl a tni k
UITELJ
Ani ta Nova k
Sa bi na Grēma n
Igor Ra jner
Ma ja Rozma n
Ja na Erja vec
Ni ka Bra covi ē Bl a tni k
Vi ta Va l enēa k

POUUJE PREDMET

Ta deja Mišmaš

TJA, NIP

Sa bina Grēman

ISP

Vi ta Valenēak
Ja na Erjavec

DSP
DSP

PUBLIKACIJA

Podružniēna šola Stiēna

RAZ.

Št. uē.

1.

18

2.
3.

17
23

1.–3.

RAZREDNIK IN DRUGI UITELJ
V 1. RAZREDU
Ma tejka Humar;
Si monca Barle Krese
Sa š a Trontelj, nad. Sara Jurēiē
Pa tri ci ja Gruden
UITELJ
Da rja Bregar
Ja nja Virant

UITELJ V OPB
Ma rta Okorn,
Si monca Barle Krese,
Dra gi ca Eržen
POUUJE PREDMET
TJA, NIP
ISP

LEGENDA:
SLJ - slovenšēina
TJA о anglešēina
MAT – matematika
LUM о likovna umetnost
GUM о glasbena umetnost
GEO – geografija
ZGO – zgodovina
DKE – domovinska in drž. kultura in etika
FIZ – fizika
KEM – kemija
BIO – biologija
NAR – naravoslovje
NIT – naravoslovja in tehnika
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TIT о tehnika in
tehnologija
GOS о gospodinjstvo
ŠPO – šport
IZB о izbirni predmet
NIP – neobvezni izbirni
predmet
OPB о oddelek
podaljšanega bivanja
JV – jutranje varstvo
DSP – dodatna
strokovna pomoē
ISP – indiv. in
skupinska pomoē
UOS – ura oddelēne
skupnosti
SPO – spoznavanje
okolja
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3.4

Šolsko svetovalno delo

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega
posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na
strokovno avtonomen naēin vkljuēuje v kompleksno reševanje
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojnoizobraževalnega dela v šoli. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci všoli
in po potrebi z zunanjimi ustanovami.
Organizirana je v skladu z normativi in standardi z namenom, da v šoli
pomaga in sodeluje in da bi bili vsi posamezni udeleženci (uēenci,
uēitelji, vodstvo in starši) kot celota ēim bolj uspešni pri uresniēevanju
temeljnih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno izobraževalnih ciljev.
Šolsko svetovalno delo opravljajo pedagoginje in psihologinja.
Pedagoginje so na matiēni šoli ter podružniēnih šolah Višnja Gora in
Zagradec, psihologinja je veēino ēasa na matiēni šoli. Po potrebi so
svetovalne delavke tudi na ostalih podružniēnih šolah.
Svetovalne delavke uēencem pomagajo pri reševanju uēnihinosebnih
težav, uēiteljem pri njihovem delu in staršem pri razreševanju uēnih
in vzgojnih težav z otroki.

3.5

Šolska knjižnica in uēbeniški sklad

3.5.1
Šolska knjižnica
Šolska knjižnica omogoēa uēencem in strokovnim delavcem
poglabljanje znanja. Knjižno zbirko vsakoletno posodabljamo z
umetnostnimi in neumetnostnimi besedili ter multimedijskimi
gradivi.
Knjižniēarji spodbujamo uēne procese, ki temeljijo na odkrivanju,
raziskovanju in analizi. Z dodatnimi motivacijskimi aktivnostmi
razvijamo veselje do branja in pozitiven odnos do knjige.
Šolska knjižnica deluje na matiēni šoli in vseh podružnicah. Knjižniēarji
smo prisotni na treh lokacijah: na matiēni šoli, v Višnji Gori in v
Zagradcu.
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Urnik šolske knjižnice
MŠ
Višnja
Gora
Zagradec

PON
7.15–
13.40
7.45–
12.20
07.30 –
14.10

TOR
7.15–
12.40
/
07.30 –
14.10

SRE
7.15–
13.40
7.45–
11.00
07.30 –
14.10

ET
7.15–
13.40
7.45–
11.00
07.50 –
14.10

PET
7.15–
12.40
7.45 –
11.00
/

Izposoja na ostalih lokacijah bo potekala znotraj interesnih
dejavnosti, ki jih bodo vodile uēiteljice: Patricija Gruden v Stiēni,
Tatjana Hren v Ambrusu, Brigita Langenfus na Krki in Polona Strmole
na Muljavi.
Obvestila, novice in tekoēi projekti, pri katerih sodeluje šolska
knjižnica, so objavljeni na spletišēu šolske knjižnice na spletni strani
šole.
3.5.2
Uēbeniški sklad
Uēbenike si lahko uēenci izposodijo iz uēbeniškega sklada na šoli.
Ministrstvo je v šolskem letu 2020/2021 zagotovilo brezplaēno
izposojo uēbenikov in delovnih zvezkov za uēence 1., 2. in 3. razreda
ter uēbenikov za uēence od 4. do 9. razreda. Letos si je iz uēbeniškega
sklada izposodilo uēbenike 1369 uēencev.
Uēenci, ki si sposodijo uēbenike iz šolskega sklada, jih morajo zaviti
v ovitek, ki ne poškoduje uēbenika (samolepilni ovitki so
prepovedani), npr. v papir koledarja. Za uēbenike, ki bodo v ovitkih,
ki ob odstranjevanju poškodujejo platnice, bomo zaraēunavali
nadomestilo za poškodovane uēbenike. Etikete z imeni lahko
nalepite le na že zavit uēbenik. Nove uēbenike zavijemo že na šoli.
Teh ovitkov ne odstranjujte.
ŠOLSKO LETO 2020/2021
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Poleg rednih vsakodnevnih aktivnosti v knjižnici sodelujemo pri
organizaciji nekaterih kulturnih dejavnosti na šoli (obisk knjižnega
sejma, obisk gledališēa, podpora pri proslavah na šoli), vkljuēujemose
v razliēne projekte, ki potekajo na državni ravni, kot so Beremoskupaj,
Zlati bralec, Oktober – mesec šolskih knjižnic, Rastem s knjigo, Noē
knjige, Naša mala knjižnica in knjižniēno-muzejski MEGA kviz.

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

Ko prejmete uēbenike, jih preglejte in ga v primeru, ko je kateri izmed
njih poškodovan, vrnite v knjižnico v roku enega tedna od prejetja in
ga bomo zamenjali. Ob izteku šolskega leta je potrebno uēbenike
vrniti. V primeru, da je uēbenik poškodovan ali uniēen, morate
plaēati odškodnino v višini, ki jo doloēa 12. ēlen Pravilnika o
upravljanju uēbeniških skladov.
Skrbnik uēbeniškega sklada na šoli je Kristijan Rešetiē.

3.6

Starši in šola
x

x

x
x

3.7

Svet staršev sestavlja 72 predstavnikov staršev uēencev
vseh oddelkov šole. Predsednik Sveta staršev Osnovne šole
Stiēna je Primož Šuntajs.
Svet šole: 3 predstavniki staršev (za matiēno šolo, za
podružniēno šolo Višnja Gora in za vse ostale podružniēne
šole), 3 predstavniki obēine in 5 predstavnikov zavoda.
Sodelovanje z vodstvom šole, s svetovalnimi delavkami, z
uēitelji.
Publikacija šole, obvestila, vabila, sporoēila, spletna stran
šole, Lopolis.

Šolska prehrana

Na šoli je organizirana šolska prehrana.
Organizatorice šolske prehrane so Maja Rozman (PŠ Zagradec, PŠ
Krka, PŠ Ambrus), Urška Praznik (MŠ, PŠ Stiēna, PŠ Muljava), Elizabeta
Kadunc Križaj (PŠ Višnja Gora).
V kuhinji matiēne šole pripravljamo:
x
x
x
x

zajtrk,
malico (MŠ, Muljava, Stiēna),
kosilo (MŠ, Muljava, Stiēna),
popoldansko malico (MŠ, Muljava, Stiēna).

Na Krki, v Zagradcu in v Višnji Gori pripravljamo zajtrk, malico, kosilo
in popoldansko malico.
V Ambrusu pripravljamo zajtrk in malico.
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razred
JV
1.–9.
1.–5.
6.–9.
OPB

kos i l o
popol da ns ka ma l i ca

x
x

x
x
x

cena obroka – EUR
0,50
0,80
2,00
2,29
0,50

Plaēilo prehrane poteka preko položnic, zbirnih položnic, trajnika
ali elektronskega banēnega raēuna.
Znesek za malico in kosilo odštejemo, ēe sporoēite odsotnost
otroka za naslednji dan do 8. ure v raēunovodstvo šole ( preko
programa Lopolis ali na elektronski naslov: racunovodstvo@ossticna.si ali na tel. številko 788 72 66, Jožica Grebenc).
Za nemoteno delovanje kuhinje priēakujemo redna plaēila
stroškov za prehrano.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, oznaēenega na
položnici.
DIETNO PREHRANO lahko uveljavljajo starši uēencev na podlagi
potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista.

Hrano pripravljajo:
Matiēna šola: Tatjana Tekavec Erjavec – vodja, Antonija Genorio,
Mira Nograšek, Janja Vidmar, Anita Oplotnik,
Matej Lah
Višnja Gora:

Stanislava Šinkovec – vodja, Mateja Novak, Andrej
Jelenc

Krka:

Janja Kamin – vodja, Branka Kolenc (por. d.),
Kristina Bregar (nad. por. d.), Alenka Jerlah

Ambrus:

Danica Korevec

Zagradec:

Mateja Uršiē, Marinka Štravs, Marinka Pasar, Urška
Glaē
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obrok prehrane
za jtrk
ma l i ca
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Za ēistoēo na šolah skrbijo:
Matiēna šola: Mateja Mak, Darinka Stariha Vošinek, Jožica Papež,
Dragana Topaloviđ, Hanifa Hodžiđ
Višnja Gora:
Ambrus:
Zagradec:
Krka:
Muljava:
Stiēna:

Nada Jeršin, Ruža Pažin (bol.), Matjaž Turk (nad.
bol.), Milena Ovēar, Katja Zadel
Danica Korevec
Matej Medved, Jolanda ernivec, Jožica Bonifer,
Marija Muhiē
Marjanca Rus, Maja Hrast
Nevenka Zupanēiē, Jožica Papež
Mojca Hauptman

Hišniki na šolah:
Matiēna šola:
Višnja Gora:
Ambrus:
Zagradec:
Krka:
Muljava:
Stiēna:

3.8

Vinko Grabljevec, Matej Lah
Anton Zajc
Darko Mikliē
Darko Mikliē
Darko Mikliē in Robert Rajer (vrtec)
Darko Mikliē
Jože Bonifer (dopolnjevanje s prevozom uēencev s
šolskim vozilom in razvozom hrane)

Pogodba med šolo in starši oz. zakonitim
zastopnikom

Šola in starši oziroma zakoniti zastopniki ob koncu šolskega leta
sklenejo pogodbo za naslednje šolsko leto, ki opredeljuje medsebojne
obveznosti enih in drugih do plaēevanja vseh stroškov, ki so povezani
s šolsko prehrano, s športnimi, s kulturnimi, z naravoslovnimi in s
tehniškimi dnevi ter šolami v naravi. Obrazec pogodbe je objavljenna
spletni strani šole.
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Subvencionirana šolska prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Šola je v dneh, ko poteka
pouk, dolžna organizirati malico za vse uēence, ki se nanjo prijavijo.
Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in
popoldansko malico.
Upraviēenci do subvencije za malico in subvencije za kosilo so tisti
uēenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. na kosilo
in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
izpolnjujejo v nadaljevanju navedene kriterije.
Do polne subvencije za malico oziroma do brezplaēne malice so
upraviēeni uēenci iz družin, v katerih povpreēni meseēni dohodek na
osebo, ugotovljen v odloēbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60
eurov.
Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplaēnega kosila so
upraviēeni uēenci iz družin, v katerih povpreēni meseēni dohodek na
osebo, ugotovljen v odloēbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82
eurov.
Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo
tudi uēenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.
Pravica nastopi, ko starši prijavite uēenca na malico oz. kosilo. Vloga
za subvencijo malice in subvencijo kosila se na Centru za socialnodelo
odda samo v primeru, ēe družina uēenca ne razpolaga z veljavno
odloēbo o otroškem dodatku.
Veē informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice
oziroma kosila uēencev lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti .
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3.9
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3.10

Subvencionirana šola v naravi

Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/04,
70/08, 61/09 in 40/12) in Podrobnejših kriterijev za dodelitev
sredstev za subvencioniranje šole v naravi (sprejeti na seji Sveta šole
OŠ Stiēna 30. 9. 2008) se iz državnega proraēuna letno zagotavljajo
sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji uēencev. Isti
generaciji se letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje šole
v naravi uēencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti
plaēati prispevka za šolo v naravi. Na naši osnovni šoli se iz državnega
proraēuna sofinancira šolo v naravi v 5. razredu. Vlogo pripravi šolska
svetovalna služba (le za 5. razred) in jo razdeli uēencem. Starši oz.
njihovi otroci oddajo izpolnjeno vlogo razredniku ali šolski svetovalni
službi ob prijavi v šolo v naravi.
Po sklepu upravnega odbora šolskega sklada OŠ Stiēna sredstva iz
zbiralnih akcij papirja namenjamo za subvencioniranje šole v naravi,
šole v naravi s teēajem plavanja ali smuēanja še ostalim generacijam
uēencev, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plaēati
prispevka. Upravni odbor Šolskega sklada je sprejel, da je do
subvencije upraviēen uēenec, ki je aktivno sodeloval v akciji zbiranja
papirja v zadnjem koledarskem oz. šolskem letu. Delitev se izvede
glede na razpoložljiva sredstva in v skladu z Letnim programom
šolskega sklada ter podrobnejših kriterijev in meril o subvencioniranju
šole v naravi. Vloga za subvencijo za ostale šole v naravi se nahaja na
spletni strani šole v zavihku starši (dokumenti in obrazci).
Na podlagi podrobnejših kriterijev za dodelitev sredstev za
subvencioniranje šole v naravi oz. življenja v naravi odloēa ravnatelj.
Starši so o upraviēenosti obvešēeni z odloēbo.
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3.11

Organizacija pouka
šola
Ambrus
Za gra dec
Krka
Mul ja va
Sti ēna
Vi š nja Gora
ma ti ēna š ol a

zaēetek pouka
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
7.30, 8.20

konec pouka
11.30, 12.20, 13.45, 14.35
11.30, 12.20, 13.10, 14.10
11.35, 12.20, 13.30, 14.20
11.30, 12.20, 13.25
11.30, 12.20
11.30, 12.20, 13.10, 14.10
11.00, 11.50, 12.40, 13.30,

Pred poukom in po pouku potekajo interesne dejavnosti, dopolnilni
in dodatni pouk, individualna in skupinska pomoē, dodatna strokovna
pomoē, izbirni predmeti ter ure oddelēne skupnosti.

Ob zaključku šolskega leta na PŠ Ambrus
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Pouk poteka:
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3.12

Prevozi in varstvo vozaēev

Naroēnik in plaēnik šolskih prevozov je Obēina Ivanēna Gorica. Prevoz
je organiziran za vse uēence, ki so oddaljeni od šole veē kot štiri
kilometre. Poskrbljeno je tudi za prevoze otrok, za katere je potvšolo
nevarna. Varnost šolskih poti presodi Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Obēine Ivanēna Gorica.
Vsi vozni redi so objavljeni na spletni strani šole.
Število uēencev, ki se v šolo vozijo s šolskimi prevozi se vsako leto
poveēuje. Letos se vozi v šolo 58 % vseh uēencev.
Prevoze izvaja LPP, d. o. o., skupaj s podizvajalci in Finson Sonja Rigler
Šola organizira prevoze z osebnim avtomobilom (Hyundai Tuscon).
Za uēence, ki se vozijo s šolskimi prevozi, je organizirano varstvo.
Varstvo poteka pod vodstvom uēitelja v dogovorjenih prostorih;
druge šolske prostore uēenci zapustijo takoj po konēanem pouku ali
dejavnosti.

Muljavski učenci pri ogledu čebelnjaka
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x

x

x

x
x
x

x

x
x

Zagotavljanje varnosti uēencev
V šoli zbiramo, obdelujemo, shranjujemo, posredujemo in
uporabljamo podatke o uēencih v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov.
Upoštevamo higiensko-zdravstvene predpise glede
urejenosti in opreme v vseh prostorih, ki jih uporabljajo
uēenci. Naprave redno pregledujemo in servisiramo.
Pri zagotavljanju varnosti uēencev sodelujemo s Policijsko
postajo Grosuplje in s podjetjem za varnost pri delu
Borštnar & CO, z NIJZ, Ministrstvom za zdravje ter
Zdravstvenim domom Ivanēna Gorica.
V ēasu pouka in dejavnosti je organizirano dežurstvo
uēiteljev. Prav tako pred in po pouku.
Na ekskurzijah, v šoli v naravi in pri drugih dejavnostihizven
šole zagotavljamo ustrezno število spremljevalcev.
Uēenci so med šolskim letom na urah oddelēne skupnosti
veēkrat seznanjeni s Hišnim redom šole, s pravili obnašanja
v šoli, na poti v šolo in na avtobusih.
S Policijsko postajo Grosuplje, s Svetom za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu obēine Ivanēna Gorica, z
obēinsko Zvezo šoferjev in avtomehanikov Slovenije in z
avtobusnim prevoznikom LPP skrbimo za varnost uēencevv
prometu.
Uēenci imajo v 1., 3., 6. in 8. razredu sistematski pregled v
Zdravstvenem domu v Ivanēni Gorici.
V prostorih Srednje šole Josipa Jurēiēa Ivanēna Goricadeluje
zobna ambulanta za uēence od 1. do 9. razreda matiēne
šole.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

85

ORGANIZACIJA DELA ŠOLE

3.13

4

HIŠNI RED

HIŠNI RED

Na podlagi 31. a ēlena Zakona o osnovni šoli (UPB3-Uradni list RS, št.
81/2006 in 102/2007) osnovna šola s HIŠNIM REDOM doloēa obmoēje
šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni ēas in uradne ure,
uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za
zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in ēistoēe ter drugo.
Hišni red je javno objavljen na vidnih mestih na matiēni šoli innavseh
podružniēnih šolah in ga razredniki skupaj z uēenci veēkrat
obravnavajo na oddelēnih skupnostih, zato navajamo samo nekaj
posebnosti.

4.1

Obmoēje šole in površine, ki sodijo v šolski
prostor

MATINA ŠOLA: šola, športna dvorana, šolska okolica z dvorišēem, z
zelenicami, z nasadi drevja in okrasnega grmiēevja, s postajališēemza
vozaēe, parkirišēem za delavce in starše ter veēnamenskim igrišēem.
VIŠNJA GORA: šola, telovadnica, šolska okolica z dvorišēem, z
zelenicami, z nasadi drevja in okrasnega grmiēevja, s postajališēemza
vozaēe, parkirišēem za delavce in starše ter z veēnamenskim šolskim
igrišēem.
AMBRUS: šola, šolska okolica z dvorišēem, okrasno gredico, z
otroškim igrišēem z igrali, s parkirišēem za delavce in starše ter z
veēnamenskim šolskim igrišēem.
ZAGRADEC: šola, telovadnica, šolska okolica z dvorišēem, z
zelenicami, z nasadi drevja in okrasnega grmiēevja, s postajališēemza
vozaēe, parkirišēem za delavce in starše ter z veēnamenskim šolskim
igrišēem.
KRKA: šola, šolsko parkirišēe, šolsko igrišēe, telovadnica v Družbenem
centru, okolica z zelenicami, z nasadi drevja, postajališēem za vozaēe,
parkirišēem za delavce in starše ter veēnamensko igrišēe.
MULJAVA: šola, šolska okolica z dvorišēem, z zelenicami, s
parkirišēem za delavce in starše, igrišēe pod šolo, pot do regionalne
ceste.
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STINA: šola, šolska okolica z dvorišēem.

Poslovni ēas in uradne ure

V ēasu poslovanja šole, med 6.00 in 7.30 ter 16.00 in 16.30 (razliēno
glede na lokacijo), smejo šolski prostor uporabljati le uēenci, delavci
šole in drugi, ki so neposredno povezani z delom šole, kot to doloēa
urnik oddelkov oziroma prostorov. Vstop v šolo je dovoljen samo
najavljenim obiskovalcem in najavljenim staršem. Zadrževanje
uēencev, ki nimajo šolskih obveznosti, na šolskem prostoruvtemēasu
ni dovoljeno, razen v dogovoru z uēitelji.
Uradne ure v pisarnah (tajništvo, raēunovodstvo, svetovalna služba,
pomoēniki ravnatelja) so od 7.00–8.00 in od 11.30–13.30.
Uradne ure ravnatelja so od 8.30–10.30.
Uradne ure uēiteljev so v skladu z urnikom dopoldanskih govorilnih
ur.

4.3

Uporaba šolskega prostora in organizacija
nadzora

V poslovnem ēasu je zagotovljen nadzor nad skupinami uēencev v
okviru šolskega urnika oddelkov oziroma uēnih skupin. Za varnost
uēencev med odmori skrbijo dežurni uēitelji po razporedu. Nadzor
nad zunanjimi površinami šole posredno opravljajo delavci, ki so
takrat v šoli in imajo na teh površinah pouk oziroma dejavnosti. V
primerih konfliktnih situacij, zaradi vsiljivih odraslih al i starejših
mladoletnih oseb, pokliēejo policijo.
Za nadzor vstopa v šolo in odhajanja domov skrbi dežurni uēitelj.
Starši oziroma spremljevalci uēencev spremljajo otroke predpoukom
najdlje do vhoda v šolo (uēence 1. razreda v mesecu septembru
najdlje do vhoda v trakt). Po otroke pridejo po konēanem pouku ali v
OPB ob dogovorjenih urah (in ne vmes) in poēakajo svojega otroka
pred vhodom v šolo.
V neposlovnem ēasu šole izvaja obēasen nadzor šolskega prostora
pooblašēeno varnostno podjetje. Matiēna šola, podružniēne šole
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4.2

Višnja Gora, Krka in Zagradec so izven poslovnega ēasa varovane z
alarmom, PŠ Višnja Gora in Zagradec pa tudi z video nadzorom.
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4.4

Vzdrževanje reda in ēistoēe

Uēenci vstopajo in izstopajo pri dogovorjenih vratih. Ob vstopu in
izstopu iz šole si vsi razkužijo roke. Vstop v šolo z rolerji, rolkami,
skiroji in otroškimi voziēki ni dovoljen.
Za red in ēistoēo v šolskih prostorih in na zunanjih šolskih površinah
skrbimo vsi delavci in uēenci šole.
Uēenci skrbijo za red in ēistoēo uēilnice, uredijo stole in klopi,
poberejo smeti in skrbijo za cvetje in prijetno uēno okolje.
V šoli je obvezna uporaba copat, pri športni vzgoji pa športna obutev.
Izven matiēne uēilnice vsi nosijo maske in vzdržujejo priporoēeno
razdaljo (1,5 m –2 m).

4.5

Vedenje uēencev

Uēenci prihajajo v šolo sami peš, s sredstvi javnega prevoza, s šolskimi
avtobusi ali s starši v njihovih vozilih. V šolo ne smejo vstopati zrolerji
ali rolkami. Uēenci naj na poti v šolo oziroma domov upoštevajo
nasvete o varnih poteh v šolo in naj se ravnajo v skladu s prometno
varnostno kulturo udeležencev v prometu.
V šolo prihajajo 15 minut pred zaēetkom pouka ali dejavnosti.
Pri vstopu v knjižnico se je potrebno seznaniti s knjižniēnim redom in
ga dosledno upoštevati. Knjižnica je namenjena sposojanju knjig,
tihemu branju in uēenju.
V šoli in v okolici šole se uēenci vedejo tako, da s svojim vedenjemne
ogrožajo lastne varnosti in varnosti drugih uēencev, da s tveganim
vedenjem ne povzroēajo škode na šoli ali na lastnini drugih uēencev.
V šolo ne prinašajo dragih in nevarnih predmetov ter nepotrebnih
vsot denarja. Uporaba mobitelov, mobilnih naprav z možnostjo
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Za vso osebno lastnino so odgovorni uēenci sami. O izgubljenih
predmetih, namerno poškodovani ali odtujeni lastnini obvestijo
razrednika ali šolsko svetovalno službo še isti dan.

4.6

Prehrana

Uēenci imajo zajtrk, hladno malico in popoldansko malico v razredih,
kosilo pa v jedilnici.
Uēenci prihajajo h kosilu po konēanem pouku. Odnašanje hrane iz
jedilnice ni dovoljeno.
Pri vseh obrokih se ravnamo po Protokolu prehranjevanja na OŠ
Stiēna, ki temelji na smernicah NIJZ.

4.7

Drugo

Uēenci s svojim vedenjem in z ravnanjem v konkretnih situacijah
prispevajo k varnosti, redu in ēistoēi šolskega prostora. Upoštevanje
hišnega reda je obvezno za vse uēence šole. V primerih, v katerihhišni
red ne doloēa posebnega vedenja, ali v primerih izjemnih situacij, se
uēenci ravnajo po navodilih uēiteljev in drugih delavcev šole.
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prenosa podatkov in druge elektronske opreme na šolskem prostoru
pri vseh oblikah vzgojno-izobraževalnih dejavnostih ni dovoljena
(razen po dogovoru v izjemnih primerih). V primeru uporabe jo
delavec šole odvzame in vrne staršem. Snemanje in fotografiranje ni
dovoljeno.

5

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UýENCEV

Dolžnosti uēenca so:

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

da spoštuje pravice drugih uēencev in delavcev šole in ima
spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, ēloveškega
dostojanstva, etniēne pripadnosti, veroizpovedi, rase in
spola,
da izpolni osnovnošolsko obveznost,
da redno in toēno obiskuje pouk in druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti,
da izpolnjuje svoje uēne in druge šolske obveznosti,
da uēencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne
ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih
uēencev in delavcev šole,
da spoštuje pravila hišnega reda, pravila šolskega reda in
vzgojni naērt,
da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter
lastnino uēencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne
poškoduje,
da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice,
dogovorjenem v oddelēni skupnosti ali skupnosti uēencev
šole,
da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva uēencev.

Pravice uēenca so:
x
x
x
x

x
90

da obiskuje pouk in se udeležuje drugih dejavnosti, ki jih
organizira šola,
da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko
uēenje,
da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede
na spol, raso in etniēno pripadnost, veroizpoved, socialni
status družine in druge okolišēine,
da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v
skladu z zakonom in drugimi predpisi,
PUBLIKACIJA

x
x
x
x
x
x
x
x

da delavci šole in drugi uēenci spoštujejo njegovo osebnost
in individualnost ter njegovo ēloveško dostojanstvo in
pravico do zasebnosti,
da mu je omogoēeno tudi izven pouka pridobiti dodatno
razlago in nasvet,
da se pri pouku upoštevajo razvojne znaēilnosti, predznanje
in individualne posebnosti,
da dobi o svojem delu sprotno, praviēno in utemeljeno
povratno informacijo,
da dobi pri svojem delu pomoē in podporo, ēe ju potrebuje,
da se lahko svobodno izreēe o vseh vprašanjih iz življenja in
dela šole,
da se vkljuēuje v delo oddelēne skupnosti uēencev,
skupnosti uēencev šole in šolskega parlamenta,
da sodeluje pri ocenjevanju,
da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

»Višnjanski planinci« v Tamarju
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x

VZGOJNI NAČRT IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

6

VZGOJNI NAýRT IN PRAVILA
ŠOLSKEGA REDA

V publikaciji predstavljamo pomembnejše zapise iz Vzgojneganaērta
in iz Pravil šolskega reda.
Oba dokumenta sta v celoti prosto dostopna na spletni strani OŠ
Stiēna v rubriki Uēitelji – Dokumenti.

6.1

Vzgojna naēela:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.2

naēelo vzajemnega spoštovanja,
naēelo aktivnega sodelovanja uēencev,
naēelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja,
naēelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in
staršev,
naēelo združevanja pravic, dolžnosti, odgovornosti inpravil,
naēelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline,
naēelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih
dejavnikov in doslednosti,
naēelo osebnega zgleda,
naēelo oblikovanja optimalnega življenjskega, uēnega in
vzgojnega okolja.

Vzajemno sodelovalni odnos s starši

Strokovni delavci šole sproti obvešēajo starše o aktualnih dogodkih,
le-ti sledijo otrokovemu delu v šoli, obvešēajo delavce šole o
otrokovih zdravstvenih in drugih posebnostih ter spremembah
(bivališēa, telefonske številke …) ter upoštevajo medsebojne
dogovore.
Poleg rednih dopoldanskih tedenskih in popoldanskih meseēnih
govorilnih ur na šoli še trikrat letno organiziramo roditeljske sestanke
in izredne roditeljske sestanke na doloēeno aktualno temo.V primeru
otrokovih težav na kateremkoli podroēju se dogovorimo za
pogostejše osebne ali telefonske pogovore ter starše skupaj z
otrokom po potrebi napotimo v zunanje inštitucije.
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6.3

Vzgojne dejavnosti
x
x
x

projekti,
ure oddelēne skupnosti,
redni vnaprej dogovorjeni stiki med starši in strokovnimi
delavci šole, po potrebi ob prisotnosti uēenca,
redna individualna sreēanja med uēencem in strokovnim
delavcem šole ob soglasju staršev,
sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in drugimi sodelavci z
doloēenega podroēja,
svetovanje strokovnega delavca šole,
odziv zaposlenih na neustrezno dejanje,
delavnice, socialne igre,
pozitiven zgled delavcev šole,
razliēne dejavnosti, ki povezujejo uēence, starše in delavce
šole,
sodelovanje pri oblikovanju vzgojnega naērta in pravil
šolskega reda,
pohvale, priznanja, nagrade za dosežke na tekmovanjih iz
znanja in športa ter za druge posebne dosežke.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.4

Pravila obnašanja in ravnanja

Obnašanje med poukom
x

Pouk poteka mirno pod vodstvom uēiteljev in drugih
strokovnih delavcev. Uēenci so pri pouku prisotni, sedijo
na svojih mestih, pripravijo potrebne pripomoēke in
opravljeno domaēo nalogo (ki jo delajo redno), poslušajo
razlago, upoštevajo navodila in opozorila uēiteljev ter po
konēani uri za seboj pospravijo. Iz uēilnice oz. drugega
prostora, kjer poteka pouk, odidejo, ko jim uēitelj to
dovoli.
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e se v primeru otrokovih težav starši ne odzivajo na predloge šole
glede ustrezne pomoēi otroku, šolska svetovalna služba v njegovo
korist o tem obvesti in sodeluje z ustreznimi zunanjimi inštitucijami.
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x
x

x
x
x

Imajo spoštljiv odnos do delavcev šole, jih primerno
naslavljajo in pozdravljajo.
Ne zamujajo in ne izostajajo od pouka in drugih
dejavnosti, k ēemur štejemo tudi ure dopolnilnega in
dodatnega pouka, individualne in skupinske pomoēi ter
ure dodatne strokovne pomoēi, ki potekajo po urniku
pred ali po pouku.
Uēenec, ki zamudi pouk, takoj odide proti uēilnici, potrka,
vstopi in se opraviēi uēitelju, dela pa ne moti.
Med poukom ni dovoljeno žveēiti.
Uēenci upoštevajo navodila uēiteljev o pravilih v
posamezni uēilnici oziroma o naēinih ravnanja s
posameznimi predmeti.

Oblaēila in obutev
x

x
x
x

Uēenci si v garderobah sezujejo ēevlje in se preobujejo v
copate. Nošenje copat je obvezno. evlje in vrhnja
oblaēila pušēajo v garderobi v garderobnih omaricah, na
obešalnih stenah ali na policah. Uēenci skrbijo za
urejenost garderobe.
V šoli ne nosijo pokrival, razen v primeru bolezni ali iz
verskih razlogov.
Pri pouku športa so uēenci obleēeni v športna oblaēila in
obuti v športne copate.
Na športnih dnevih, ekskurzijah in drugih oblikah šolskih
dejavnosti izven prostorov šole morajo biti uēenci
obleēeni in obuti v skladu z navodili uēiteljev.

Mobilni telefoni in druge elektronske naprave
x

94

V ēasu šolskih in obšolskih dejavnosti ter med odmori je
uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih
naprav prepovedana, razen ēe je potrebna za
zagotavljanje varnosti ali zdravja uēenca oz. po dogovoru
v izjemnih primerih.
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x

V nujnih primerih lahko uēenci uporabijo telefon vpisarni
svetovalne službe, pomoēnikov ravnatelja ali v tajništvu
šole, na podružniēnih šolah pa v pisarni vodje šole ali v
zbornici.
Zvoēno in slikovno snemanje in fotografiranje uēencevin
delavcev šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno.

Obnašanje pred poukom, med odmori in po pouku
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

Uēenci ob zvonjenju poēakajo uēitelje pred uēilnicami.
Prvošolce starši pospremijo do vhoda v šolo in nato
zapustijo šolski prostor.
Uēenci prihajajo v šolo 15 minut pred priēetkom pouka.
Vozaēi imajo organizirano varstvo vozaēev pred in po
pouku v za to doloēenem prostoru.
Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v
primerih predur in zadrževanja v šolski knjižnici.Popouku
zapustijo šolski prostor, opredeljen s hišnim redom.
e uēenec vozaē ne ēaka na prevoz na dogovorjenem
mestu, starši podpišejo soglasje, da po pouku prevzemajo
odgovornost za otroka. Uēenec v tem primeru zapusti
šolo ob koncu pouka.
V varstvu vozaēev in podaljšanem bivanju ostajajo v
soglasju s starši.
Uēenci iz podaljšanega bivanja odhajajo domov v
spremstvu staršev, druge starejše osebe ali sami. Starši,
ki pridejo po svojega otroka, ga poēakajo pred šolo. e
odhajajo uēenci iz podaljšanega bivanja sami ali
predēasno, morajo o tem starši pisno obvestiti uēitelja.
Med odmori ne tekajo, ne kriēijo in ne povzroēajo hrupa.
V prostorih šole dosledno in takoj upoštevajo navodila
uēiteljev in drugih delavcev šole.
Imajo spoštljiv odnos do delavcev šole, jih primerno
naslavljajo in pozdravljajo.
V kabinetih, skladišēih in delavnicah se ne zadržujejobrez
prisotnosti uēitelja.
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x

x
x
x

x
x

x
x
x

Med odmori se uēenci zadržujejo v uēilnici (razredna
stopnja) oziroma v avli (predmetna stopnja), knjižnici ali v
toaletnih prostorih.
V daljših odmorih se ne zadržujejo v zaprtih hodnikih,
garderobah in športni dvorani.
Za potrebe pouka gredo med odmori lahko v garderobo
do svoje omarice in iz nje vzamejo potrebšēine.
Med odmori se lahko le v primeru suhega vremena
zadržujejo na zunanjih prostorih šole in se pred odhodom
iz stavbe preobujejo v ēevlje.
Na šolskem prostoru in na avtobusnih postajališēih ne
sedijo na ograjah.
Na kosilo odhajajo uēenci v spremstvu uēitelja, ki je v
razredu pred tem izvajal pouk. V jedilnico vstopajouēenci
v ēasu malice in kosila.
V telovadnico vstopajo uēenci ob prisotnosti uēitelja.
Nanj poēakajo v garderobah.
V ēasu prostih ur uēenci poēakajo v knjižnici ali za to
doloēeni uēilnici.
V dopoldanskem ēasu uēenci ne zapušēajo šole, razen za
potrebe pouka, pod vodstvom oziroma naroēilom uēitelja
ali strokovnih delavcev.

Obnašanje na avtobusih in avtobusnih postajališēih
x
x

x

x
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Na avtobus gredo le uēenci vozaēi za smer, za katero
imajo veljavno vozovnico.
Vozaēi na matiēni šoli na avtobus poēakajo v varstvu
vozaēev oz. na postajališēu pred šolo in ne na avtobusni
postaji v Ivanēni Gorici.
Na postajališēu se v spremstvu dežurnega uēitelja mirno
postavijo v vrsto in brez prerivanja poēakajo na prihod
avtobusa.
Na avtobus vstopajo posamezno in upoštevajo navodila
dežurnega uēitelja.
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Na avtobusih primerno zasedejo prosto mesto ter se na
njem ustrezno obnašajo.

Prehrana
x
x

x

x
x
x

Pred obrokom si umijejo roke, se postavijo v vrsto in se
ne vrivajo.
Pri obrokih v jedilnici nimajo šolskih torb, potrebšēin in
ostalih pripomoēkov. Pustijo jih v garderobi ali pred
uēilnicami.
Zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico pojejo za
mizo v jedilnici oz. uēilnici. Upoštevati morajo kulturo
prehranjevanja. Med obrokom ne hodijo po prostoru.
S hrano se ne obmetavajo.
Na hodnikih ni dovoljeno jesti hrane.
Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice in uēilnic.

Skrb za lastnino in urejenost šole
x
x

x

x
x
x

Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo uēenci sami.
V primeru odvzema ali poškodbe svoje lastnine
oškodovani uēenec o tem takoj seznani razrednika ali
drugega strokovnega delavca.
V šolskih in drugih prostorih, kjer se odvijajo šolske in
obšolske dejavnosti, vsi uēenci spoštujejo šolsko in tujo
lastnino.
e uēenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih
pripomoēkih, o tem obvestijo strokovne delavce šole.
Uēenci ne smejo namenoma povzroēiti škode na šolskem
inventarju.
e uēenec izgubi kljuēek svoje omarice, šola poskrbi za
novega in stroške izdelave zaraēuna staršem preko
položnice.
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Skrb za ēistoēo
x

x
x

V šolskih prostorih in v sanitarijah uēenci skrbijo za
ēistoēo, varēnost s papirjem in vodo in se v njih ne
zadržujejo po nepotrebnem.
Uēenci višjih razredov ne uporabljajo sanitarij v hodnikih
1. in 2. triade.
Odpadke sortirajo in jih dajejo v za to pripravljene koše,
zabojnike.

Prepovedi in omejitve
Na obmoēju šolskega prostora je prepovedano:
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
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kajenje, uživanje alkoholnih pijaē, mamil ali drugih
prepovedanih substanc, prinašanje le-teh v šolo in
prihajanje v šolo pod njihovim vplivom;
prinašanje, preprodaja in uporaba pirotehniēnih indrugih
sredstev, ki lahko ogrožajo zdravje ali življenje;
vsako fiziēno, psihiēno in verbalno nasilje nad uēenci in
delavci šole;
poseganje v spolno nedotakljivost;
prisvajanje in namerno uniēevanje šolske lastnine ali
lastnine drugih uēencev in delavcev šole;
uporaba nedovoljenih pripomoēkov pri ocenjevanjih
znanja ter dopisovanje in popravljanje že ovrednotenih
preizkusov znanja;
popravljanje in uniēevanje dokumentacije, ponarejanje
podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah,ki
jih izdaja šola;
neupraviēeno zapušēanje šolskih prostorov v ēasu poteka
vzgojno-izobraževalnega procesa;
vstopanje v šolo z rolerji, skiroji, otroškimi voziēki;
vožnja s kolesom, rolkami in podobnimi mobilnimi
sredstvi v ēasu pouka in drugih dejavnosti;
nedovoljeno fotografiranje in snemanje;
PUBLIKACIJA

vsa ostala dejanja, ki jih veljavna zakonodaja opredeljuje
kot kazniva.

Prevzemanje uēencev iz šole v prvi triadi
Starši so dolžni v pisni obliki sporoēiti šoli seznam vseh oseb, ki lahko
prevzamejo uēenca iz šole. Šolo so dolžni tudi seznaniti z omejitvami,
kot je prepoved približevanja uēencu. Kadar uēitelj dvomi, da je
oseba, ki želi otroka prevzeti, do tega res upraviēena, pri starših
preveri upraviēenost osebe do prevzema otroka. Šola ne sme izroēiti
uēenca osebi, ki kaže vidne znake opitosti ali vpliva nedovoljenih
snovi. Šola pokliēe drugega starša (ēe ta ne obstaja, pokliēe
zakonitega zastopnika otroka), ki mora organizirati varno spremstvo
uēenca.

6.5

Vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil

V primeru lažjih kršitev z uēencem, ki je storil kršitev, uēitelj ali drug
strokovni delavec opravi razgovor. Temu lahko sledijo sledeēi ukrepi:
x Ustno opozorilo uēitelja.
x Osebno opraviēilo uēenca.
x Pisno obvestilo staršem.
x Vpis v e-dnevnik.
x Neopraviēena ura.
x Prepoved opravljanja dejavnosti, pri katerih bi se zaradi
neustrezne opreme lahko poškodoval.
x Zadržanje na pogovoru v zvezi z reševanjem problemov
ali dokonēanjem obveznosti po pouku s soglasjem in
vednostjo staršev.
x Sprememba sedežnega reda pri pouku.
x Podaljšanje obveznosti dežurnega uēenca v oddelku
oziroma dodatne zadolžitve v oddelku.
x Odvzem pravice do dežurstva v avli.
x Odvzem pravice do funkcije v oddelēni skupnosti.
x Izkljuēitev iz interesne dejavnosti, pri kateri ne upošteva
pravil.
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Opravljanje družbeno–koristnih del v delni ali celotni
povezavi s kršitvijo oz. z nastalo škodo:
o Odstranitev vidnih posledic svojega dejanja
(materialna škoda).
o Pomoē pri pospravljanju v jedilnici.
o Pomoē hišniku, ēistilkam ali strokovnim
delavcem pri raznih delih v šoli in/ali njeni
okolici.
o Pomoē sošolcem.
Odstranitev uēenca iz vrste za kosilo in uvrstitev na
konec le-te.
Prekinitev opravljanja preverjanja ali ocenjevanja znanja,
odvzem pisnega izdelka in negativna ocena tega izdelka.
Omejeno zadrževanje v doloēenem prostoru (knjižnica,
raēunalniška uēilnica, izhodi iz šole …).
Omejena ali prepovedana uporaba predmetov
(raēunalnik, igraēe …).
Zaēasen odvzem mobitela in drugih predmetov, ki ne
sodijo k pouku ter ogrožajo varnost in zdravje (ob prvem
odvzemu se vrne uēencu isti dan po koncu pouka, vsakiē
naslednjiē pa osebno staršem, ki ga pridejo iskat v šolo).
Spremljanje lastnega vedenja, samopresoja (nabor
vprašanj) – priloga.
Izdelava in predstavitev referata na doloēeno temo.
Vkljuēitev v ustrezno delavnico.
Odstranitev uēenca od pouka ter organizacija uēenja in
dela izven uēne skupine pod strokovnim nadzorom, ēe je
to mogoēe.
Takojšnje obvešēanje staršev v primeru, ko je potrebno
zavarovati posameznega uēenca ali skupino; uēenec v
spremstvu staršev zapusti šolo.
Nezastopanje šole na tekmovanjih, prireditvah.
Z namenom zagotavljanja varnosti in nemotenega
poteka vzgojno-izobraževalnega procesa (in ne kot ukrep
za drugo kršitev) prepoved udeležbe ali odstranitev
PUBLIKACIJA
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V primeru težjih kršitev se poleg postopka in ukrepov, predvidenihza
lažje kršitve, lahko uvede postopek pred triēlansko komisijo (v
primeru ponavljajoēih se lažjih kršitev) in postopek izrekanja
vzgojnega opomina v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
V primeru najtežjih kršitev šola odstopi obravnavo le-te pristojni
instituciji.

6.6

Opraviēevanje odsotnosti

Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku uēenca razredniku
sporoēiti vzrok izostanka, razen v primeru napovedanega izostanka.
e uēenec izostane veē kot pet dni, starši pa razredniku niso sporoēili
vzroka izostanka, razrednik o izostanku uēenca obvesti starše in jih
pozove, da sporoēijo vzrok izostanka.
Odsotnost uēenca morajo starši opraviēiti osebno ali v pisni obliki z
lastnoroēnim podpisom.
Osebna ali pisna opraviēila je treba posredovati razrednikunajkasneje
v petih dneh po prihodu uēenca v šolo. e razrednik v omenjenem
roku ne prejme opraviēila, šteje izostanke za neopraviēene in ukrepa
v skladu s temi pravili.
Kadar uēenec izostane zaradi bolezni veē kot 5 šolskih dni, lahko
razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opraviēenosti
izostanka.
Uēenec lahko izostane, ne da bi starši sporoēili vzrok izostanka, ēe
njegov izostanek razredniku vnaprej pisno napovejo. Ta izostanek
lahko strnjeno ali v veē delih traja najveē pet dni v šolskem letu.
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uēenca od dni dejavnosti, vkljuēno iz šole v naravi, pri
ēemer se mu zagotovijo nadomestne dejavnosti na šoli.
Dodatno spremstvo za uēenca na dnevih dejavnosti in v
šoli v naravi.
Finanēno povraēilo ob namerni povzroēitvi škode.
Premestitev v drug oddelek ali skupino.

VZGOJNI NAČRT IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Izhode uēencev med prostimi urami ali predhodne odhode od pouka
in drugih dejavnosti (velja tudi za podaljšano bivanje) vnaprej pisno
dovolijo starši.
Izreden odhod iz šole (slabo poēutje, zdravniški pregledi, druge
obveznosti ...) je dovoljen le z vednostjo razrednika, svetovalne
delavke oziroma uēitelja, ki v razredu pouēuje v ēasu odhoda in to v
spremstvu staršev ali skrbnikov uēenca.
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih in sreēanjih, na katerih uēenci sodelujejo v imenu šole,
razrednik obvesti starše.
Uēitelj ali drug strokovni delavec, ki pripravlja tekmovanje ali sreēanje
uēencev, seznani uēiteljski zbor z odsotnostjo uēencev najkasneje tri
dni pred tem na oglasni deski v zbornici šole.
Posamezni uēenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oprošēen
sodelovanja pri doloēenih dejavnostih šole. Starši uēenca morajo
predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe.
Uēenec, ki je oprošēen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora
tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega
zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili
zdravstvene službe. e uēenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more
opravljati nobene naloge, uēitelj te dejavnosti v dogovoru s starši zanj
lahko organizira nadomestno dejavnost.
Zamujanje k posameznim uram pouka se šteje k uram neopraviēenih
izostankov, pri ēemer se tri vpisane zamude štejejo za eno uro
neopraviēenega izostanka. Vsaka zamuda nad 15 min se šteje za
neopraviēen izostanek.
Obēasni neopraviēeni izostanki nad 3 ure oziroma strnjeni
neopraviēeni izostanki nad 7 ur se smatrajo kot kršitev, ki ji sledi
vzgojni ukrep.
Obēasni neopraviēeni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni izostanki
nad 18 ur se smatrajo kot kršitev, ki ji sledi vzgojni opomin.
Izostanke uēenca pri razširjenem programu se evidentira. Razredniko
neopraviēenem izostajanju obvesti starše.
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Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

7.1

Vlogo za pridobitev statusa je praviloma potrebno oddati v
septembru. O dodelitvi statusa odloēi ravnatelj z odloēbo. Pred
odloēitvijo si pridobi mnenje oddelēnega uēiteljskega zbora oziroma
razrednega uēitelja.
Pravila opredeljujejo:
x
x
x
x

pogoje za pridobitev statusa,
postopek dodelitve statusa in trajanje,
prilagajanje obveznosti,
prenehanje in mirovanje statusa.
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Uēenec lahko pridobi status perspektivnega športnika ali vrhunskega
športnika ter status perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega
mladega umetnika. Uēencem s statusom se lahko prilagodijo šolske
obveznosti.

Uspehi v šolskem letu 2019/2020

7.2

DRUGO

V šolskem letu 2019/2020 je našo šolo obiskovalo 1322 uēencev.
Uspešni so bili na razliēnih podroējih znanja in športa. Zaradi Covid19
je odpadlo veliko tekmovanj, predvsem na državnem nivoji. Kljub
temu so uēenci na tekmovanjih iz znanja v preteklem šolskem letu
prejeli 8 zlatih, 31 srebrnih in 374 bronastih priznanj.
Najuspešnejša uēenka je postala Klara Kocmur (9. V), ki je v vseh letih
šolanja osvojila 5 zlatih (logika, sladkorna bolezen, Cankarjevo
priznanje, zgodovina, Vesela šola, kemija) in 9 srebrnih priznanj.
Zlata priznanja so osvojili še:
x
x
x
x
x
x

Ines Glavan (9. a) – Proteus, Preglovo priznanje
Lina Sekirnik (9. b) – Proteus
Ula Regali (9. b) – Cankarjevo priznanje
Tonja Smole (8. a) – anglešēina
Miklavž Bitenc (8. b) – astronomija
Nejc Hrovat (8. aZ) – anglešēina

Uēenci so sodelovali v številnih projektih, nateēajih, razpisih in na
raziskovalnem podroēju.
Športniki so dosegali uspehe na atletskih tekmovanjih, v krosu,
namiznem tenisu, rokometu, nogometu, odbojki, športnemplezanju,
gimnastiki, badmintonu in streljanju s serijsko zraēno puško.
Najuspešnejša športnika v šolskem letu 2019/2020 sta bila Živa Batis
iz 9. b in Martin Bradaē iz 9. Z.
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7.3

Najboljši športni dosežki zadnjih 10 let in
rekordi od 1994 dalje

DISCIPLINA

ST. DEKI

REK.

LETO ST. DEKLICE

REK.

LETO

s kok v
da l jino

M. Zupa nēiē

560 cm

1994

N. Ferl i n

491 cm

2007

178 cm

2002

N. Pl a nko

145 cm

2018

2001

S. Okorn

57,72 m 1998
56,46 m 2019

s kok v višino M. Sever
met žogi ce

D. a nēa r

100,55
m

met vortexa

G.
Kra utha ker

79,72 m 2014

N. Brega r

s uva nje
krogl e

B. Sa da r

13,02 m
1994
(4kg)

T. Za jc

60 m

T. Rous

7,41 s

1996

T. Perpa r

8,21 s

2013

300 m

J. Petek

37,07 s

1999

U. ernel ē

41,66 s

2019

1000 m

G. Mrzel j

2.47,20

2013

Z. Peteh

3.06,51

2018

4x100 m

G. Pel c
L. Petri ē
G. Ja ger
J. Petek

47,71 s

1999

N. Mrva r
Ž. Ba ti s
U. ernel ē
N. Brega r

52,99 s

2019

DISCIPLINA

ML. DEKI

REK.

LETO ML. DEKLICE REK.

LETO

s kok v
da l jino

M. Za jc

526 cm

1994

Ž. Ba ti s

506 cm

2018

s kok v višino Z. Šunji ē

143 cm

1998

A. Ba rna
Gra bri jan

142 cm

2018

met žogi ce

11,72 m
(3 kg)

2017

M. Erēul j

68,68 m 1991

J. Mi š maš

54,52 m 1993

met vortexa D. Skubic

74,08 m 2018

N. Godec

49,93 m 2015

60 m

E. Bega noviđ

7,96 s

2019

A. Ba rbiē

8,66 s

2001

300 m

J. Petek

40,51 s

1997

U. ernel ē

43,60 s

2018

600 m

A. Špa rovec

2014

P. Leba r

S. Ši nkovec

1999

M. Cegl a r

1.41,88
mi n
3.13,87
mi n

2019

1000 m

1.45,68
mi n
3.03,51
mi n

ŠOLSKO LETO 2020/2021

2002

105

DRUGO

Atletski rekordi šole

Najboljše uvrstitve:
x
x
x
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atletika: 2. mesto, Ž. Hrovat, državno prvenstvo, met
vortexa (2010),
polfinale: namizni tenis 2012,
ēetrtfinale: odbojka, ekipa starejših deēkov, 4. mesto
(2012),
polfinale: rokomet, ekipa starejših deēkov, 2. mesto (2012,
2013),
mini rokomet: 3. mesto na državnem prvenstvu (2012),
državni kros: ekipno 5. mesto, posamezno G. Mrzelj 2.
mesto (2012),
državni kros: ekipno 7. mesto, posamezno G. Mrzelj 2.
mesto (2013),
atletika: G. Mrzelj 4. mesto v teku na 1000 m, državno
prvenstvo (2013); T. Perpar 7. mesto v teku na 60 m,
državno prvenstvo (2013),
atletika: G. Krauthaker 2. mesto v metu vortexa, državno
prvenstvo (2014),
državno tekmovanje v atletskem mnogoboju: posamiēno
N. Škoda 3. mesto, st. uēenke ekipno 4. mesto (2014),
ēetrtfinale: odbojka, ekipa starejših uēencev, 3. mesto
(2015),
ēetrtfinale: nogomet, ekipa starejših uēencev, 3. mesto
(2015),
državno tekmovanje v krosu: Z. Peteh, 2. mesto (2015); E.
Tekavec, 11. mesto (2015),
Ljubljanski maraton: E. Tekavec, 7. mesto (2014),
atletika: N. Godec, 10. mesto v metu vortexa, državno
tekmovanje (2015),
državno tekmovanje v krosu: Z. Peteh, 2. mesto (2016),
20. Ljubljanski maraton: Z. Peteh, 3. mesto (2015),
21. Ljubljanski maraton: Z. Peteh, 4. mesto; Ž. Batis, 9.
mesto (2016),
ēetrtfinale v namiznem tenisu: M. Perpar, 6. mesto (2017),
PUBLIKACIJA
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državno tekmovanje v krosu: Ž. Batis, 5. mesto; P. Lebar, 6.
mesto; Z. Peteh, 10. mesto.
atletika: Z. Peteh, 2. mesto v teku na 600 m; T. Zajc, 3.
mesto v suvanju krogle; N. Bregar, 5. mesto v metu
vortexa; T. ebular, 14. mesto v teku na 60 m; državno
tekmovanje (2017),
ekipno državno tekmovanje v atletiki: ekipa uēencev OŠ
Stiēna, 4. mesto (2017),
22. Ljubljanski maraton: Z. Peteh , 4. mesto; P. Lebar, 6.
mesto (2017),
državno tekmovanje v krosu: Ž. Batis, 5. mesto; Z. Peteh,
6. mesto; U. ernelē, 9. mesto; O. Dušiē, 9. mesto; P. Lebar,
10. mesto; ekipa OŠ Stiēna, 3. mesto (2018),
skoki na mali prožni ponjavi polfinale: najmlajše deklice
ekipno, 2. mesto; R. Glažar Tamše, 1. mesto; starejše
deklice ekipno, 6. mesto; najmlajši deēki ekipno, 7. mesto
(2018),
ēetrtfinale v namiznem tenisu: K. Mestnik, 7. mesto; D.
Jeraj, 8. mesto (2018),
državno tekmovanje v atletiki: U. ernelē, 2. mesto v teku
na 300 m; D. Skubic, 2. mesto v metu vortexa; N. Bregar,
5. mesto v metu vortexa; Ž. Batis, 6. mesto v skoku v
daljino; C. Zupanēiē, 7. mesto v suvanju krogle; Z. Peteh, 8.
mesto v teku na 1000 m (2018),
ekipno državno tekmovanje v atletiki: ekipa uēenk OŠ
Stiēna, 5. mesto (2018),
23. Ljubljanski maraton: Z. Peteh, 3. mesto; P. Lebar, 5.
mesto; Ž. Batis, 8. mesto; O. Dušiē, 11. mesto (2018),
državno tekmovanje v krosu: P. Lebar, 1. mesto; Z. Peteh,
4. mesto; O. Dušiē, 9. mesto; U. ernelē, 11. mesto; 6. r
ekipno, 1. mesto; ekipa OŠ Stiēna, 3. mesto (2019),
državno tekmovanje v atletiki: P. Lebar, 1. mesto v teku na
600 m; U. ernelē, 2. mesto v teku na 300 m; E. Beganoviđ,
4. mesto v teku na 60 m; N. Bregar, 5. mesto v metu
vortexa; D. Skubic, 6. mesto v metu vortexa; D. Perko, 8.
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mesto v metu vortexa; J. Kušar, 10. mesto v skoku v višino;
st. uēenke v štafeti 4x100 m, 11. mesto (2019),
polfinale državnega tekmovanja v skokih na mali prožni
ponjavi: najmlajši deēki ekipno, 3. mesto; J. Kostanjevec,
3. mesto; R. Glažar Tamše, 2. mesto (2019),
finale državnega tekmovanja v skokih na mali prožni
ponjavi: R. Glažar Tamše, 20. mesto (2019),
ēetrtfinale v rokometu: st. uēenci, 2. mesto (2019),
državno tekmovanje v streljanju s serijsko zraēno puško: T.
Kužnik, 14. mesto (2019),
državno tekmovanje v športnem plezanju: N. Zajc, 4. mesto
(2019),
finale državnega tekmovanja v Cheerleadingu: ekipa uēenk,
4. mesto (2019),
ekipno državno tekmovanje v atletiki: ekipa uēencev OŠ
Stiēna, 4. mesto, ekipa uēenk OŠ Stiēna, 9. mesto (2019),
24. Ljubljanski maraton: P. Lebar, 2. mesto; Ž. Batis, 8.
mesto; O. Dušiē, 8. mesto (2019),
ēetrtfinale v rokometu: st. uēenci, 1. mesto (2020),
polfinale državnega tekmovanja v skokih na mali prožni
ponjavi: R. Glažar Tamše, 2. mesto (2020).
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Kam po pomoē v težavah?

7.4

x k razredniēarki, k razredniku,
x k šolski svetovalni delavki,
x k drugim uēiteljicam in uēiteljem,
x k ravnatelju.
Še nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ti nudijo
informacije, nasvete in pomoē.
TOM
Telefon otrok in mladostnikov.
Vsak dan od 12. do 20 ure. Klic je
brezplaēen.

Tel.: 116 111

CENTER ZA SOCIALNO
DELO GROSUPLJE
Adamiēeva cesta 51
GROSUPLJE

TEL.: 781 80 50

ODSEV SE SLIŠI
Odvisnosti – informacije in pomoē
TEL.: 080 637 38
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE

Pomagamo otrokom, mladostnikom in staršem
Tel.: 583 75 00

MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠE
SLOVENIJE

Telefon mladi – mladim (od 15. do 17. ure med tednom)
Tel.: 510 16 70
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Pojdi:

DRUGO

Peka belokranjske pogače v CŠOD Radenci, 7. r. MŠ

Čebelarja na obisku PŠ Muljava
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Valeta na matični šoli

Utrinki šolanja na domu
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