
 
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško 

 

PU B 
Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes. /Lon Watters/ 

 

IME IN PRIIMEK UČENCA: 

RAZRED: 

RAZREDNIK/RAZREDNIČARKA: 

NASLOV (DOMA): 

TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV ZA NUJNA SPOROČILA: 

 

e-NASLOV STARŠEV ZA NUJNA SPOROČILA: 
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 Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško 
 
 
Učenke in učenci, spoštovani starši! 
  

Pred vami je Publikacija za novo šolsko leto. Načrtovali smo jo podobno kot lansko 
šolsko leto z namenom, da vam bo v oporo in vas bo usmerjala pri iskanju 
informacij, povezanih z delovanjem naše šole v šolskem letu 2020/2021. Zagotovo 
septembra 2019 ob vstopu v šolo nismo razmišljali, da nam bo šolsko leto »na glavo 
obrnila« epidemija COVID-19, ko smo zaprli šolo in začeli pouk izvajati na daljavo. 
Za vse nas je bilo to zahtevno obdobje. Skupaj smo iskali rešitve, kako čim bolj 
uspešno izpeljati  pouk na daljavo, kako ga približati učencem, učiteljem in staršem. 
Kar naenkrat smo se znašli vsak na svojem domu, stran od šolskih prostorov, 
sošolcev in sošolk, prijateljev, prijateljic … Stran od šole, kjer sta učitelj in učenec v 
istem prostoru in pouk poteka v učilnici. Da smo pouk na daljavo uspešno izvedli, 
gre zahvala vsem strokovnim delavcem, učencem in staršem. Zavedamo se težav in 
primanjkljajev, ki so nas spremljali, zato bo to leto polno izzivov in novih nalog.  
  
Pričenjamo novo šolsko leto.  Šolski vsakdan, kjer bo še vedno v ospredju znanje, 
spoznavanje novih vsebin, socializacija … nam bodo krojili preventivni ukrepi, ki jih 
moramo v največji možni meri upoštevati.  Veseli nas, da s poukom v šoli pričenjate 
vsi učenci. Upamo,  da bo tako ostalo celo šolsko leto. V veliki meri bo to odvisno 
od nas vseh. OSTANIMO SKUPAJ IN BODIMO ODGOVORNI.  
  
Učenke in učenci, 
izkazujte željo po znanju, redno in vestno opravljajte vse šolske obveznosti, bodite 
drug drugemu v oporo, spoštujte dogovore, pravila šolskega reda …  
USPELO VAM BO! 
  
Spoštovani starši, 
vaši otroci vas potrebujejo. Usmerjajte jih in spodbujajte, da postanejo samostojne 
in odgovorne osebe. Sodelujte s šolo, saj bomo le tako lahko uspešni pri napredku 
vašega otroka.  
 

Naj bo varno, zdravo in uspešno! 

 

Ravnateljica Valentina Gerjevič  
in kolektiv OŠ Jurija Dalmatina Krško 
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Osnovna šola Jurija Dalmatina KRŠKO 
Šolska 1, 8270 Krško 

  

Telefon: 07 49 11 300 

Faks:  07 49 11 323 

Spletna stran:  http://www.oskrsko.si 

E-pošta: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si  

Poslovni račun:  01100-6000030869 
Davčna številka: SI25512030 

 
Ravnateljica: 

Valentina Gerjevič (valentina.gerjevic@oskrsko.si) ..................... 07 49 11 301 
Pomočnici ravnateljice: 

Urška Breznikar (urska.breznikar@oskrsko.si) ............................ 07 49 11 302 
Katja Volčanjk (katja.volcanjk@oskrsko.si) ................................. 07 49 11 302 

Tajnica: Renata Županc ...................................................................... 07 49 11 300 
Računovodkinja: Metka Pavlič  .......................................................... 07 49 11 303 
Knjigovodstvo: Jelena Pavlič  ............................................................. 07 49 11 304 
Poslovni čas šole: 6.00 (jutranje varstvo)–16.00 (podaljšano bivanje)  
Uradne ure uprave: vsak dan med 7.00 in 9.00 ter med 13.00 in 14. 00 
Šolska svetovalna služba: 

  Marta Kožar (marta.kozar@oskrsko.si)..................................... 07 49 11 307 
  Eva Žiberna (eva.ziberna@oskrsko.si) ....................................... 07 49 11 317 

Šolska knjižnica  
Jožica Škrlec (jozica.skrlec@oskrsko.si).........................................07 49 11 305 
Dora Cesar Pavlin (dora.cesar-pavlin@oskrsko.si)  ..................... 07 49 11 305 

Šolska prehrana: vodji šolske prehrane:  
          Andreja Slivšek (andreja.slivsek@gmail.com) ..............................07 49 11 312 

Sanja Valenčak (sanja.valencak@oskrsko.si) ……………………………. 07 49 11 320 
glavna kuharica: Andreja Pavkovič  ............................................ 07 49 11 312 

Hišnika:  
Rudi Založnik .............................................................................  040 275 162 
Jože Sternad ............................................................................... 031 297 705 

Čistilki:  
v dopoldanskem času: Irena Grmšek ........................................... 041 526 016 
v popoldanskem času: Milena Mirt ............................................. 041 203 580 

Predsednica sveta šole: Helena Drakulić   ……………………………………….  07 49 11 300 
Predsednica sveta staršev: Metka Uršič (metka.ursic@brsljin.si)............................. 
Šolska zobna ambulanta: Boris Fekonja, dr. dent. med. ……………………07 49 01 790 

mailto:jozica.skrlec@oskrsko.si).........................................07
mailto:sanja.valencak@oskrsko.si
mailto:metka.ursic@brsljin.si)
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PODATKI O USTANOVITELJU 

Ustanoviteljica Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško je Občina Krško. Ustanovila jo 
je z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda. 
 

ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Šolo upravljajo ravnateljica Valentina Gerjevič in Svet šole, ki je sestavljen iz 11 
članov – 3 člani so iz vrst ustanovitelja, 5 predstavnikov je delavcev šole in 3 
predstavniki so iz Sveta staršev.  
Strokovni organi šole: 
učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki, strokovni aktivi. 
 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško je javni zavod, ki izvaja osnovnošolsko 
izobraževanje po programu devetletne osnovne šole otrok od 1. do 9. razreda. Pouk 
poteka v eni zgradbi v dopoldanskem času. Približno polovica učencev je vozačev, 
ki se vsak dan v šolo pripeljejo s šolskimi avtobusi in kombiji.  
Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo, za učence od 1. do 5. r. 
podaljšano bivanje, za vse učence, ki uporabljajo šolske prevoze, varstvo učencev; 
tudi za tiste, ki čakajo na izbirni predmet. 
 

ŠOLSKI OKOLIŠ 

Šolo obiskujejo učenci krajevnih skupnosti Krško, Zdole, Dolenja vas, Gora, Spodnji 
Stari Grad in Spodnja Libna. 
 

ŠOLSKI PROSTOR 

Obsega šolsko stavbo, dvorišče, šolska športna igrišča, šolske zelenice, šolsko 
avtobusno postajališče in šolske dovozne poti. V vseh šolskih prostorih veljajo 
Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Jurija Dalmatina Krško, s katerimi učence in 
starše seznanimo na uvodnih razrednih urah oz. roditeljskih sestankih. Pravila 
veljajo tudi pri vseh šolskih dejavnostih, ki se izvajajo izven rednega pouka in 
šolskega prostora. 
V popoldanskem času športne objekte oddajamo klubom, društvom in različnim 
rekreacijskim skupinam. 
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ORGANIZACIJA POUKA NA ŠOLI 

 
V šolskem letu 2020/21 bo na dan, 1. septembra, šolo obiskovalo 793 učencev. Na 
šoli bo skupaj 34 oddelkov, 19 na razredni stopnji, 15 oddelkov na predmetni 
stopnji, 14 oddelkov OPB, 3 oddelki JV. 
Začetek pouka: ob 7.30 (predura), ob 8.20 pričetek 1. šol. ure.  
Zadnja šol. ura se zaključi ob 14.20 (7. šol ura). 
JV je za učence 1. r. in poteka od 6.00 do 8.15. OPB je za učence od 1. do 5. r. od 
konca pouka do 16.00. VARSTVO VOZAČEV je organizirano zjutraj od prihoda vseh 
šolskih prevozov do pričetka pouka in takoj po pouku do odhoda vseh avtobusov in 
kombijev. Vsi ti učenci so vključeni v varstvo vozačev in poteka v šolskih prostorih, 
na šolskem dvorišču pred šolo, občasno tudi na igrišču – zanj skrbijo DEŽURNI 
UČITELJI. Prostori in učitelji so določeni po tedenskem razporedu, ki je objavljen na 
oglasni tabli šole. 
 

Učenci, ki niso vozači, prihajajo v šolo tik pred pričetkom pouka (redni pouk, 
predura, RaP, interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk, obisk knjižnice 
…). V primeru, da bo učenec v šoli predčasno, ga bomo vključili v določeno 
dejavnost. 

 
Zaradi COVIDA-19 bo pouk na šoli potekal  v okviru ukrepov in priporočil NIJZ, ki jih 
bomo poskušali upoštevati v največji možni meri. O njih vas bomo sproti seznanjali 
preko spletne strani šole, z obvestili razrednikov, po e-pošti … 

ŠOLSKI ZVONEC 

 
1. vzgojno-izobraževalno obdobje 
(1.–3. r.) 

 2. in 3. vzgojno-izobraževalno obdobje 
(4.–9. r.) 

jutranje varstvo 6.00–8.15    

predura 7.30–8.15  predura 7.30–8.15 

1. ura 8.20–9.05  1. ura 8.20–9.05 

glavni odmor, malica 9.05–9.25  2. ura 9.10–9.55 

2. ura 9.25–10.10  glavni odmor, malica 9.55–10.15 

3. ura 10.15–11.00  3. ura 10.15–11.00 

4. ura 11.05–11.50  4. ura 11.05–11.50 

5. ura 11.55–12.40  5. ura 11.55–12.40 

6. ura 12.45–13.30  6. ura 12.45–13.30 

podaljšano bivanje 11.50/12.40–16.00  7. ura 13.35–14.20 
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URNIK ZA PODALJŠANO BIVANJE 

                                                

URNIK ZA KOSILO 

Poteka po določenem razporedu: 
Za učence razredne stopnje: od 11.50 do 14.00. 
Za učence predmetne stopnje: od 13.15 (do te ure počakajo v čakalnici, izjeme so 
učenci, ki imajo glasbeno šolo …) do 14.45. 
Učenci, ki so vključeni v PB in so prijavljeni na kosilo, gredo nanj po časovnem 
razporedu skupine. 
 

Za red v jedilnici skrbijo učenci ob upoštevanju pravil ter dežurni učitelj oz. učitelj 
PB. Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, morajo imeti kartonček. 

 

IZMENSKOST POUKA 

Pouk poteka na predmetni stopnji, delno tudi na razredni, izmenično po dveh 
urnikih (1. in 2. turnus), ki se menjujeta tedensko. 
 
 

ŠOLSKA KNJIŽNICA, UČBENIŠKI SKLAD 

V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter z 
referenčnim pogovorom svetujemo pri izbiri gradiva učencem in zaposlenim na šoli. 
Knjižničarki v okviru medpredmetnega povezovanja izvajata bibliopedagoške učne 
ure. Knjižnica je del vzajemnega bibliografskega servisa Cobiss, gradivo je prosto 
dostopno v knjižnici in v spletnem katalogu slovenskih knjižnic Cobiss+. Učenci si 
knjižnično gradivo lahko izposodijo za 14 dni. Izposojo je mogoče podaljšati tudi po 
telefonu. Roka vračila knjigam za domače branje ni mogoče podaljšati. 
Učbeniški sklad je sestavni del šolske knjižnice in deluje v skladu s Pravilnikom o 
upravljanju učbeniških skladov.  
Šola iz učbeniškega sklada izposoja oz daje v uporabo učno gradivo vsem učencem. 
Izposoja kompletov učbenikov za posamezni razred je za učence brezplačna.  Ob 
koncu pouka (datum vsako leto določi ravnateljica) učenci v sklad vrnejo izposojene 

1. ura 11.50–12.40 

2. ura 12.40–13.30 

3. ura 13.30–14.20 

4. ura 14.20–15.10 

5. ura 15.10–16.00 

Starši prihajate po otroka ob točno določenih 
urah, ki jih boste navedli na začetku šol. leta. Vse 
morebitne spremembe sporočite razredničarki 
oz. učiteljici OPB v pisni obliki. Za nujne primere 
pokličite na tel. št. OPB: 031 207 652. 
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komplete učbenikov. Učbeniški sklad na šoli upravlja Jožica Škrlec, univ. dipl. 
bibliotekarka. 
 

Če učenec vrne poškodovane in uničene učbenike, ali jih sploh ne vrne do 
zaključka pouka, mora zanje v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških 
skladov plačati odškodnino. Učencem svetujemo, da učbenike zavijejo in z njimi 
ravnajo odgovorno. 

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Naloge šolske svetovalne službe opravljata, Marta Kožar, pedagoginja, Eva Žiberna, 
psihologinja. 

 
Svetovalni delavki sta dosegljivi po telefonu ali elektronski pošti vsak dan  
od 7. do 14. ure ter v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov. 
Za srečanje priporočamo predhodno najavo po telefonu ali elektronski pošti. 

 
V skladu z normativi in standardi šolska svetovalna službo nudi pomoč in podporo 
učencem, učiteljem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri 
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno 
izobraževalnega dela. Sodeluje tudi z zunanjimi inštitucijami. Deluje na različnih 
področjih šolskega življenja: 

 vpisi in izpisi otrok v šolo, 
 pomoč učencem z učnimi težavami, s posebnimi potrebami in 

nadarjenim učencem, 
 skrb za šolsko klimo, kulturo, vzgojo in red,  
 skrb za telesni, osebni in socialni razvoj otroka, 
 pomoč pri socialno-ekonomskih stiskah družine, 
 svetovanje pri karierni orientaciji. 

IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI (DSP) TER INDIVIDUALNE IN 
SKUPINSKE POMOČI (ISUP)  

 
 

Izvajalci 
DSP 

Petra Gajski, Anja Gantar, Renata Kocjan, Marta Kožar, Bernarda 
Kunej, Anamarija Merljak, Eva Moškon, Saša Pipić, Polona Tratnik, 
Eva Žiberna 

Izvajalci 
ISUP 

Petra Gajski, Bojan Mesarič, Marjetka Podgoršek 

 
 
 
 
  



OŠ Jurija Dalmatina Krško, Publikacija 2020/21   9 

STROKOVNI DELAVCI ŠOLE – RAZREDNA STOPNJA 

 

Učitelj razrednik/druga strokovna delavka Poučuje Razrednik 

Alenka Mesarič/Marija Gošek razredni pouk       1. a 

Suzana Pacek/Dragica Luskovec razredni pouk 1. b 

Marjetka Osetič/Mateja Cizerle  razredni pouk 1. c 

Tanja Županc/Martina Novak razredni pouk        1. č 

Valerija Zierer Maver razredni pouk 2. a 

Marija Meh razredni pouk 2. b 

Bernarda Moškon razredni pouk 2. c 

Helena Baškovič razredni pouk 3. a 

Monika Habinc Rostohar  razredni pouk 3. b 

Bojana Dimc razredni pouk 3. c 

Tanja Štokar razredni pouk 3. č 

Karmen Zakšek  razredni pouk 4. a 

Vesna Komatar  razredni pouk 4. b 

Boža Jankovič razredni pouk 4. c 

Mirjana Stojanovič  razredni pouk 4. č 

Helena Drakulić razredni pouk 5. a 

Marija Žgavc  razredni pouk 5. b 

Svetlana Jović  razredni pouk 5. c 

Nataša Pleteršnik razredni pouk 5. č 

Učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji  
Andrej Škafar šport v obliki plavanja 1.–5. r.  
Katja Volčanjk poučevanje v 5. č 
Tjaša Kodrič angleščina 1.–3. r. 
Barbara Lapuh, Tanja Medvešek Hočevar, 
Andreja Rihter, Rebeka Žnideršič 

angleščina v 4. in 5. r. 

Metka Štih  likovna umetnost 
Maja Arnšek, Zvonimir Lorenci, Špela Poznič, 
Peter Toporišič, Nina Trantura, Anton Zakšek 

šport 

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO  

JV: Dragica Luskovec, Metka Podgoršek, 
Martina Sinkovič 
PB: Maja Arnšek, Živa Balog, Urška Breznikar, 
Suzana Budič, Mateja Cizerle, Sanja Dedukić, 
Petra Gajski, Marija Gošek, Svetlana Jović, 
Vesna Komatar, Patricija Kragl, Anamarija 
Merljak, Martina Novak, Saša Pipić, Nataša 
Pleteršnik, Ines Pšeničnik, Mirjana Stojanović, 
Karmen Zakšek, Simona Žarn  

jutranje varstvo 
in podaljšano bivanje 
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE – PREDMETNA STOPNJA 
 
 

Učitelj Poučuje Razrednik 

Nataša Škrabar matematika, naravoslovje 6. a 

Sonja Bračun Gorišek  slovenščina  6. b 

Tanja Medvešek Hočevar  angleščina 6. c 

Nina Trantura  šport  6. č 

Metka Štih   likovna umetnost   7. a 

Barbara Lapuh  angleščina 7. b 

Klavdija Bračun Volčanšek  slovenščina  7. c 

Rebeka Žnideršič angleščina 7. č 

Špela Poznič,  
sorazredničarka  Anamarija Merljak 

šport 
DSP 

8. a 

Sanja Valenčak,  
sorazrednik Saša Pipić 

gospodinjstvo, biologija 
DSP 

8. b 

Bernarda Kunej  slovenščina  8. c 

Maja Mirt Jakše geografija 9. a 

Damjana Mlakar  glasbena umetnost 9. b 

Zvonimir Lorenci šport  9. c 

Marjetka Luskovec biologija, naravoslovje 9. č 

 

NERAZREDNIKI   

Maja Arnšek šport  

Andreja Budna  matematika   

Maja Bregar računalnikar  

Rok Černelič fizika, tehnika in tehnologija  

Petra Gajski zgodovina  

Stojanka Grilc matematika  

Zorica Kerin zgodovina  

Bojan Mesarič matematika  

Danica Pečnik tehnika in tehnologija  

Danica Pozvek Vidmar nemščina  

Andreja Rihter  angleščina  

Irena Hictaler Simončič slovenščina  

Anton Zakšek šport  

Miha Žarn fizika  

Simona Žarn 
domovinska in državljanska 
kultura in etika,  
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
Pouk se prične v torek 1. septembra 2020. Učenci od 1. do 8. razreda bodo šolsko 
leto zaključili v četrtek, 24. junija 2021, učenci 9. razreda pa v torek 15. junija 2021. 
V šolskem letu 2020/21 bomo realizirali 190 dni pouka, učenci 9. razreda pa 
183 dni.  
 
Prvo ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2020 do 29. januarja 2021. 
Ocenjevalni konferenci:  

 27. januar 2021 (za učence od 1. do 5. r.) 
 28. januar 2021 (za učence od 6. do 9. r.) 

 

Drugo ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2021 do 15. junija 2021 (za učence 
9. r.) in od 1. februarja 2021 do 24. junija 2021 (za učence od 1. do 8. r.). 
Ocenjevalne konference:  

 10. junij 2021 (za učence 9. r.) 
 17. junij 2021 (za učence od 1. do 5. r.) 
 21. junij 2021 (za učence od 6. do 8. r.) 

POČITNICE 

 jesenske počitnice  ........................  od 26. 10. do 1. 11. 2020 
 novoletne počitnice  .....................  od 25. 12. 2020 do 2. 1. 2021 
 zimske počitnice ...........................  od  15. 2. do 19. 2. 2021 
 prvomajske počitnice  ...................  od 27. 4. do 2. 5. 2021 
 poletne počitnice ..........................  16. 6. do  31. 8. 2021 (9. r.) 

poletne počitnice  .........................  26. 6. do 31. 8. 2021 (1.–8. r.) 

PRAZNIKI (POUKA PROSTI DNEVI) 

 dan reformacije ....................................................  31. oktober 2020 
 dan spomina na mrtve  .........................................  1. november 2020 
 božič  ....................................................................  25. december 2020 
 dan samostojnosti in enotnosti  ............................  26. december 2020 
 novo leto  .............................................................  1., 2. januar 2021 
 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik  .............  8. februar 2021 
 velikonočni ponedeljek  ........................................  5. april 2021 
 pouka prost dan…………………………………………………….26. april 2021 
 dan upora proti okupatorju  ..................................  27. april 2021 
 praznik dela  .........................................................  1., 2. maj 2021 
 dan državnosti  .....................................................  25. junij 2021 

 



OŠ Jurija Dalmatina Krško, Publikacija 2020/21   12 

INFORMATIVNA DNEVA ZA UČENCE 9. RAZREDA 

Informativna dneva za vpis v srednje šole bosta 12. in 13. februarja 2021. 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

1. 9. 2020 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, 
iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje 
učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja. 

30. 11. 2020 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, 
ki bodo opravljali NPZ  

4. 5. 2021 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred 

6. 5. 2021 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

10. 5. 2021 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred je zgodovina 
NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

1. 6. 2021 RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri 
NPZ v 9. razredu. 
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu. 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. razredu. 

2. 6. 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. razredu. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

3. 6. 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 9. razredu. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC. 

7. 6. 2021 RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri 
NPZ v 6. razredu. 
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse NPZ v 6. razredu. 

8. 6. 2021 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse v 6. razredu. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

9. 6. 2021 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) 
učencev v 9. razredu. 
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 
preizkuse v 6. razredu. 
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC. 

15. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda. 

24. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda. 
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Temeljni smisel NPZ je, da vsi skupaj – učenke in učenci, učitelji, ravnatelji in drugi 
strokovni delavci šole, preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in 
standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo 
nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.  
 
 

Učenke in učenci, k pisanju NPZ pristopite resno in odgovorno ter pokažite znanje, 
ki ste ga pridobili v vseh letih izobraževanja. 

 

ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 

1. rok za učence 9. razreda: od 3. 5. do 15. 6. 2021 
1. rok za učence 1.–8. razreda: od 3. 5. do  24. 6. 2021 
2. rok za učence 1.–9. razreda: od 18. 8. do 31. 8. 2021 
 

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI 

1. rok za učence 9. razreda: od 16. 6. do 30. 6. 2021 
1. rok za učence 1.–8. razreda: od 28. 6. do  9. 7. 2021 
2. rok za učence 1.–9. razreda: od 18. 8. do 31. 8. 2021 
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SODELOVANJE S STARŠI 

 
Kakovostno sodelovanje s starši je pomemben dejavnik, saj prispeva k boljšemu 
razumevanju in potreb otroka. Šola aktivno sodeluje s starši v obliki: 

 govorilnih ur (vsak tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 18.00 oz. po 
razporedu – zapisano v koledarju dogodkov), 

 roditeljskih sestankov, 
 individualnih pogovorov  (po določenem urniku in dogovorom s 

strokovnim delavcem), 
 pogovorov s svetovalno službo, 
 predavanj za starše, 
 srečanja s starši (prireditve, dogodki in druge oblike sodelovanja). 

 
Roditeljski sestanki 
 31. 8. 2020  za oddelke 1. r.; Predstavitev dela v  1. razredu,  
 3. 9. 2020  za oddelke 9. r.; Predstavitev dela in zaključna ekskurzija   
 3. 9. 2020  za oddelek 7. a; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21 
 7. 9. 2020 za oddelke 2. in 6. razreda; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21 
 8. 9. 2020 za oddelke 3. in 7. b, c, č. razreda; Predstavitev dela v šol. letu 

2020/21 
 9. 9. 2020 za oddelke 5. razredov; Predstavitev dela v šol. letu 2020/21 
 10. 9. 2020 za oddelke 4. in 8. razredov; Predstavitev dela v šol. letu 

2020/21 
 15. 10. 2020 za oddelke 3. r.; Učenje učenja, za starše in učence 
 15. 10. 2020 za oddelke 6. r.; Učenje učenja, za starše in učence 
 19. 11. 2020  za oddelke 4. r.; Tek na smučeh 
 4. 2. 2021  za oddelke 6. r.; Zimska šola v naravi in analiza dela v oddelku 
 4. 2. 2021  za oddelke od 1. do 5. r.; Analiza dela v oddelku 
 4. 2. 2021  za oddelke 7. r. in 8. r.; Analiza dela v oddelku 
 2. 2. 2021  za oddelke 9. r.; Razpis za vpis v srednje šole        
 maj, 2021  za oddelke  5. r.; Letna šola v naravi  
 april, 2021 za oddelke 7. r.; CŠOD Tolmin – drug termin določiti 
 maj, 2021  za oddelke 3. r.; CŠOD Čebelica  
 febr. 2021  za oddelke  8. r.; Karierna orientacija 

 
Predavanja za starše (o datumih vas bomo še seznanili – odvisno od preventivnih 
ukrepov): 
 Cepljenje o zaščiti proti okužbi s HPV (ZD Krško), za starše učencev 6. r. 
 Vzgoja za samostojnost in odgovornost, dr. Zdenka Zalokar Divjak 
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Kako lahko starši podprete učenca?                                      
 

 

 

PROTOKOL RAVNANJA OB TEŽAVAH 

Za uspešnejše reševanje težav, ki jih zaznavamo skozi šolsko leto, predlagamo nekaj 
korakov, ki bodo v pomoč pri morebitni problematiki. K reševanju pristopimo vsi 
vpleteni, pri tem poskušamo poiskati vzroke in načine reševanja težav. Primer 
obravnavamo individualno, glede na osebnostne lastnosti posameznega učenca in 
okoliščine.  
 
Nekaj napotkov staršem in učencem: 
 

 V primeru učnih težav se učenec ali starši  najprej posvetujte z učiteljem 
predmeta, nato z razrednikom ali s šolsko svetovalno službo. Učencu 
bomo pomagali pri učenju in odpravljanju težav (slabo razumevanje, 
čustvena stiska, upad motivacije …). 

 Če se pojavijo težave v medsebojnih odnosih v oddelku ali s starejšimi oz. 
mlajšimi učenci naše šole, prav tako poiščite pomoč pri učitelju, razredniku 
ali svetovalni službi. 

 O vsakem fizičnem ali psihičnem nasilju TAKOJ obvestite kogarkoli od 
zaposlenih na šoli ali/in starše doma.  

 V primeru, da starši zaznate stiske vašega otroka, želimo, da o tem čim 
hitreje opozorite razrednika oz. učitelja predmeta, kjer je težava nastala. 
Ob tem se vedno lahko obrnete tudi na svetovalno službo. 
 
 
 

Redno spremljajte njegovo delo, vzdržujte stike 
s šolo, v odnosih s šolo ste odkriti in odgovorni, 
poskrbite za pretok realnih informacij o učencu, 
ste zgled svojim otrokom, jih spodbujate pri 
učenju in razvoju, jih navajate na samostojnost 
in odgovorno ravnanje.  
Skozi celo šolsko leto se udeležujte govorilnih ur 
in roditeljskih sestankov, vabljeni tudi k 
učiteljem določenega predmeta in ne samo k 
razredniku. To leto boste na eno gov. uro k 
razredniku vabljeni skupaj z vašim otrokom (po 
potrebi lahko tudi večkrat), vsak oddelek pa bo 
pripravil dogodek, na katerega boste vabljeni 
(realizacija je odvisna od preventivnih ukrepov). 
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ŠOLSKI SKLAD 

V letu 2006 je bil ustanovljen Šolski sklad Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško.  
Namen sklada je pridobivanje sredstev iz prostovoljnih prispevkov posameznih 
fizičnih in pravnih oseb. Sredstva se porabijo za financiranje dejavnosti, ki se ne 
financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za pomoč socialno 
šibkim učencem ter za zagotavljanje pogojev, ki spodbujajo in omogočajo razvojno 
in raziskovalno dejavnost učencev. 
 
 

V ta namen je šola odprla račun: 01100-6000030869 sklic 00-291090, na katerem 
se zbirajo finančna sredstva.  HVALA ZA VSE VAŠE PRISPEVKE! 

 

 
Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom šole vsako leto pripravi program dela, ki 
je objavljen na spletni strani šole. Šolski sklad vodi upravni odbor, predsednica je 
ga. Bojana Dimc. 
Podrobno poročilo bo objavljeno v poročilu Šolskega sklada. 

SVET STARŠEV (ČLANI IN NJIHOVI NAMESTNIKI) 

Svet staršev sestavljajo predstavniki oddelkov šole. Predstavnik oddelka za svet 
staršev bo potrjen oz. izvoljen na 1. roditeljskem sestanku. Seznam predstavnikov 
bo objavljen na spletni strani šole in v LDN. Predsednica sveta staršev je ga. Metka 
Uršič. 
 

PRITOŽBENA KOMISIJA 

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št. 102/2007), 60. 
c člen, določa, da svet šole imenuje pritožbeno komisijo. V pritožbeno komisijo se 
imenuje najmanj 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih 
delavcev šole. Pritožbeni komisiji poteče mandat do 31. 8. 2020. Nova komisija bo 
objavljena v LDN šole. 
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PREDSTAVITEV OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA 
PROGRAMA  

 
Osnovna šola je obvezna za otroke od 6. do 15. leta starosti. V prvi razred se 
vpisujejo učenci, ki v letu šolanja dopolnijo šest let. Osnovna šola obsega obvezni 
in razširjeni program, ki traja devet let.  
 
Obvezni program  
K obveznemu programu sodijo vsi predmeti po predmetniku, obvezni izbirni 
predmeti, ure oddelčne skupnosti in dnevi dejavnosti.  Letno in tedensko število ur 
pouka posameznih predmetov oziroma predmetnih področij se določijo s 
predmetnikom. Med obvezne dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, 
naravoslovne in tehniške dneve t.i. dnevi dejavnosti. 

PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE (OD 1. DO 5. RAZREDA): 
 

RAZRED 
PREDMET    

1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

tedensko tedensko tedensko tedensko tedensko 

Slovenščina 6 7 7 5 5 

Matematika 4 4 5 5 4 

Tuji jezik − angleščina / 2 2 2 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 

Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 

Družba / / / 2 3 

Spoznavanje okolja 3 3 3 / / 

Naravoslovje in tehnika / / / 3 3 

Gospodinjstvo / / / / 1 

Šport 3 3 3 3 3 

Neobvezni izbirni 
predmet 

2 / / 2/1 2/1 

Oddelčna skupnost / / / 0,5 0,5 

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

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 4 dni 4 dni 

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

Število predmetov 6 7 7 8 9 

Tedensko ur pouka 22 23 24 26 27 

Tedni pouka 35 35 35 35 35 
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PREDMETNIK 9-LETNE OSNOVNE ŠOLE (OD 6. DO 9. RAZREDA): 

 

RAZRED 
PREDMET 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

tedensko tedensko tedensko tedensko 

Slovenščina 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 4 4 

Tuji jezik − angleščina 4 4 3 3 

Drugi tuji jezik − nemščina  / / / / 
Likovna umetnost 1 1 1 1 

Glasbena umetnost 1 1 1 1 

Geografija 1 2 1,5 2 

Zgodovina 1 2 2 2 

Domovinska in državljanska 
kultura in etika 

/ 1 1 / 

Fizika / / 2 2 

Kemija / / 2 2 

Biologija / / 1,5 2 

Naravoslovje 2 3 / / 

Tehnika in tehnologija 2 1 1 / 

Gospodinjstvo 1,5 / / / 

Šport 3 2 2 2 

Neobvezni izbirni predmet 2/1    

Izbirni predmet 1 / 2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2 / 1 1 1 

Izbirni predmet 3 / 1 1 1 

Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni 4 dni 

Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni 5 dni 

Število predmetov 11 12 do 14 14 do 16 13 do 15 

Tedensko ur pouka 26 29,5 30 30 

Tedni pouka 35 35 35 32 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI    

V 7., 8. in 9. razredu učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, 
lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. 

 

V tem letu izvajamo naslednje obvezne izbirne predmete: 
 

Predmet Št. skupin Poučuje učitelj 

Čebelarstvo   1 Suzana Pacek 

Elektronika z robotiko 1 Rok Černelič 

Francoščina 1 1 Simona Žarn 

Francoščina 2 1 Simona Žarn 

Francoščina 3 1 Simona Žarn 

Gledališki klub 1 Irena Hictaler Simončič 

Genetika 1 Marjetka Luskovec 

Izbrani šport – košarka 2 Zvonimir Lorenci 

Izbrani šport – odbojka  1 Špela Poznič 

Likovno snovanje I 1 Metka Štih 

Likovno snovanje II 1 Metka Štih 

Likovno snovanje III 1 Metka Štih 

Ljudski plesi 2 Nina Trantura 

Načini prehranjevanja 1 Sanja Valenčak 

Nemščina 1 1 Barbara Lapuh 

Nemščina 2 1 Danica Pozvek Vidmar 

Nemščina 3 1 Danica Pozvek Vidmar 
Obdelava gradiv: kovine    1 Rok Černelič 

Obdelava gradiv: les 2 Danica Pečnik 

Obdelava gradiv: umetne snovi 1 Danica Pečnik 

Poskusi v kemiji 2 Urška Erjavšek 

Rastline in človek 1 Marjetka Luskovec 

Robotika v tehniki 1 Rok Černelič 

Ples 1 Nina Trantura 

Računalništvo (Urejanje besedil)  1 Maja Bregar 

Računalništvo (Multimedija) 1 Maja Bregar 

Računalništvo (Računalniška omrežja) 1 Maja Bregar 

Sodobna priprava hrane 2 Sanja Valenčak 

Šport za sprostitev 2 Zvonimir Lorenci 

Šport za zdravje 3 Anton Zakšek in Špela Poznič 

Vzgoja za medije: radio 1 Sonja Bračun Gorišek 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI    

Zakon o osnovni šoli določa, da lahko učenci 4., 5. in 6. razreda izberejo dve uri 
pouka neobveznih izbirnih predmetov. V tem šolskem letu smo učencem ponudili: 
nemščino, umetnost, tehniko, šport in računalništvo. Učenci morajo pouk, kamor 
se prijavijo, redno obiskovati. Predmeti so ocenjeni. 
 

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE (1., 2. IN 3. RAZRED) 

 V 1. razredu poučujeta učiteljica in vzgojiteljica oz. druga strokovna delavka.  
 Znanje učencev se v prvem in drugem razredu ocenjuje opisno, v tretjem 

razredu številčno. 
 V 1. razredu imajo prijavljeni učenci dve uri tedensko neobvezni izbirni 

predmet angleščino. Znanje se ocenjuje opisno.  
 Učenci od 1. do 5. razreda imajo eno uro športa v obliki plavanja v šolskem 

bazenu (financirano s strani Občine Krško). 
 Učenci 1. razreda so vključeni v jutranje varstvo, učenci 2. in 3. razreda v 

varstvo oz. varstvo vozačev (predhodna prijava).  
 Za vse učence je po pouku organizirano podaljšano bivanje (predhodna 

prijava). 
 Pouk športa v 2. razredu bosta eno uro izvajala učitelj športa in razredničarka 

(v okviru razširjenega programa). 
 V času predur (od 7.30 do 8.15) se učenci vključujejo v različne interesne 

dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk ter dejavnosti v okviru poskusa Zdravje 
in gibanje za dobro psihično in fizično počutje otrok (RaP).  

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE (4., 5. IN 6. RAZRED) 

 Učence poučujejo razredni in predmetni učitelji.  
 Znanje učencev se pri vseh predmetih ocenjuje številčno. 
 Učenci 4., 5. in 6. razreda se lahko prijavijo k neobveznim izbirnim predmetom, 

ki jih morajo obiskovati celo šolsko leto in so ocenjeni. 
 Za učence 4. in 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje. 
 Konec drugega triletja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem 

znanja pri slovenščini, angleščini in matematiki. Preverjanje je za učence 
obvezno.  

 V času predur (od 7.30 do 8.15) se učenci vključujejo v različne interesne 
dejavnosti, dodatni in dopolnilni pouk ter dejavnosti v okviru poskusa Zdravje 
in gibanje za dobro psihično in fizično počutje otrok (RaP).  

 Za učence, ki v šolo prihajajo s šolskimi prevozi, je organizirano varstvo 
vozačev pred in po pouku. Varstvo je tudi za učence, ki čakajo na nadaljevanje 
pouka – neobvezni izbirni predmet.  
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3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE (7., 8. IN 9. RAZRED) 

 Učence poučujejo predmetni učitelji. 
 V 7., 8. in 9. razredu izvaja šola pouk obveznih in neobveznih izbirnih 

predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko 
tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje šolo z javno veljavnim 
programom (npr. glasbeno šolo), je lahko na predlog staršev oproščen 
sodelovanja pri izbirnih predmetih.  

 V 8. in 9. razredu poteka pouk pri slovenščini in angleščini ter matematiki v 
manjših učnih skupinah. V 8. r. v 5 skupinah, v 9. r. v 6 skupinah. 

 Ob koncu 6. in 9. razreda je za vse učence obvezno nacionalno preverjanje 
znanja.  

 V času predur in po pouku se učenci vključujejo v različne interesne dejavnosti, 
dodatni in dopolnilni pouk ter dejavnosti v okviru poskusa Zdravje in gibanje 
za dobro psihično in fizično počutje otrok (RaP).  

 Za učence, ki v šolo prihajajo s šolskimi prevozi, je pred in po pouku 
organizirano varstvo vozačev. Varstvo je tudi za učence, ki čakajo na 
nadaljevanje pouka – izbirni predmeti.  

DODATNI POUK, DOPOLNILNI POUK, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA TER 
DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo 
določene standarde znanja, svoje znanje želijo razširiti in poglobiti. Ti učenci 
običajno tudi tekmujejo na tekmovanjih iz znanj določenega predmeta.  
Dopolnilni pouk obiskujejo učenci, ki imajo učne težave in potrebujejo dodatno 
razlago snovi in pomoč pri učenju.  
Individualna ali skupinska učna pomoč je namenjena učencem z učnimi težavami 
ter nadarjenim učencem.  
Dodatno strokovno pomoč imajo učenci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo 
ZRSŠ.  

 

Učenci, vključeni k dopolnilnemu in dodatnemu pouku, pouk OBISKUJEJO 
REDNO OZ. PO DOGOVORU Z UČITELJEM PREDMETA. Urnik dopolnilnega in 
dodatnega pouka je objavljen na oglasnih tablah in na spletni strani šole. 

 

JUTRANJE VARSTVO ZA UČENCE 1. RAZREDA 

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda – od 6.00 do 8.15. Splošni cilji 
jutranjega varstva so:   
zagotoviti varno in motivacijsko okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk, 
organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za 
pouk, zagotoviti učno pomoč, če učenci izrazijo željo po njej. V jutranjem varstvu se 
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učenci igrajo sproščujoče in namizne družabne igre, berejo, rišejo, poslušajo glasbo, 
pojejo, ustvarjajo ali počivajo. 
Strokovnega delavca financira MIZŠ. V jutranje varstvo starši učence predhodno 
prijavijo. Učencem ponudimo tudi zajtrk (prijava). 

PODALJŠANO BIVANJE 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, namenjeno 
učencem od 1. do 5. razreda. Organizirano je na osnovi prijav staršev in ga izvajamo 
od konca pouka do 16.00. 
V času PB učencem zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro 
psihofizično počutje. Vsebine se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-
izobraževalnimi cilji pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev. To 
omogočajo naslednje dejavnosti:  

 kultura prehranjevanja (razvijanje spoštljivega in kulturnega odnosa do 
hrane, primerno obnašanje pri jedi, pomen zdrave prehrane),  
 sprostitvene dejavnosti (počitek, gibanje na svežem zraku, prosta igra …), 
 samostojno učenje (navajanje otrok na samostojno opravljanje različnih 
učnih aktivnosti, pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč otrok),  
 ustvarjalno preživljanje prostega časa (likovno ustvarjanje, didaktične 
igre ...). 

RAZREDNA URA 

Razredna ura je za učence od 5. do 9. razreda, vsak ponedeljek v 1. turnusu, od 7.30 
do 8.15, za učence 4. razreda vsak ponedeljek v 1. turnusu, od 8.20 do 9.05.  
 

POSKUS GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE (RaP) 

V šolskem letu 2018/2019 smo na naši šoli pričeli s poskusom uvajanja razširjenega 
programa (RaP). S poskusom bomo nadaljevali tudi to šolsko leto. 
Temeljni namen razširjenega programa je vsem učencem omogočiti zdrav in 
celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, 
interesom, talentom in potrebam ob smiselnem upoštevanju individualnih 
pričakovanj. Učencem so tako v okviru RAP-a ponujene številne dejavnosti, ki jih 
lahko izberejo glede na svoje želje in zanimanja. Področja projekta so: 

 gibanje, 
 hrana in prehranjevanje, 
 zdravje in varnost. 

 
V sklopu poskusa učencem omogočamo 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur 
obveznega in razširjenega programa. Dejavnosti bodo prilagojene razvojni stopnji 
učencev in njihovim sposobnostim.  
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Kako se prijaviti? 

Učenci bodo prejeli prijavnice skupaj s prijavnicami za prijavo k interesnim 
dejavnostim. Ure pouka bodo izvajali učitelji šole, v času pred in po pouku. Več 
o vsebini (plesne dejavnosti, gibanja, prva pomoč, zabavna kuhinja …) in 
izvajanju programa si lahko preberete na spletni strani šole. 

 
 

 

ŠPORTNO-NARAVOSLOVNI VIKEND UČENCEV 3. RAZREDA 

3. razred: CŠOD Čebelica (dve skupini);  od 7. do 9. 6. 2021 in od 9. do 11. 6 2021; 
tema Gozd – prostor doživetij 
 

TEK NA SMUČEH ZA UČENCE 4. RAZREDA 

4. razred: Rogla (dve skupini); od 14. do 16. 12. 2020 in od 16. do 18. 12. 2020 
 

ŠOLE V NARAVI ZA UČENCE 5. IN 6. RAZREDA (financira Občina Krško) 

5. razred: letna šola v naravi (6 dni); Nerezine;   

6. razred:  

- letna šola v naravi (5 dni), Nerezine; od 26. do 30. 9. 2020 
- zimska šola v naravi (5 dni), Rogla (v dveh skupinah); od 1. do 5. 3. 2021 oz.              
   od 8. do 12. 3. 2021 
 

NARAVOSLOVNI TEDEN 

7. razred: CŠOD Soča v Tolminu (5 dni);  v dveh skupinah, od 10. do 14. 5. 2021 in 
od 17. do 21. 5. 2021 

TEČAJI 

4. razred: Učenci opravijo teoretični del kolesarskega izpita in vožnjo na poligonu. 

5. razred: Učenci opravijo praktični del izpita v obliki vožnje na cesti. 

6. razred: Učenci opravijo praktični del izpita v obliki vožnje na cesti (zaradi 
epidemije je iz šol. l. 2019/20 prestavljeno v to šol. leto). 

9. razred: Učencem ponudimo plesni tečaj, ki ga vodi učitelj športa in je brezplačen 
(RaP).  

Plavalni tečaj in tečaj privajanja na vodo učenci opravijo v šolskem bazenu v okviru 
ur športa in v okviru RaP – čofotalnica. 

Tečaj slovenskega jezika organiziramo za učence priseljence. 
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DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

Nadarjeni učenci bodo znanja poglabljali v okviru različnih oblik vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti (pouk, dodatni pouk, ekskurzije, interesne dejavnosti, 
projekti, tekmovanja, natečaji, prireditve …).  
Zanje organiziramo različne druge oblike dela raznovrstnih tematskih področij, na 
katere bomo povabili tudi ostale učence.  
 
TABOR ZA NADARJENE: v CŠOD Burja od 28. 5. do 30. 5. 2021; Ustvarjamo ob morju  
VIKEND PLESNI PROGRAM: v CŠOD Fara od 12. 3. do 14. 3. 2021  
 

DALMATINOVA ZNAČKA, URA SLOVENŠČINE TER BOHORIČEVO LETO 

V Krškem in okolici sta del svojega življenja preživela tudi Adam Bohorič, avtor prve 
slovenske slovnice in Jurij Dalmatin, ki je prvi v celoti prevedel Sveto pismo v 
slovenski jezik.  
Osnovna Šola Jurija Dalmatina Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško in Slovensko 
protestantsko društvo Primož Trubar – Podružnica Posavje smo v letu 2008 skupno 
pristopili k bolj sistematičnemu ohranjanju in raziskovanju bogate protestantske 
dediščine. Z njo smo začeli seznanjati predvsem širšo javnost ter spodbujati učence 
in dijake posavskih šol, da se zavedajo bogate preteklosti našega okolja. Tako že od 
leta 2008 uspešno pripravljamo likovno-literarni natečaj za Dalmatinovo značko z 
naslovom »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«, ki običajno poteka v jesenskem 
obdobju, zato vse šole v Posavju vabimo, da se nam takrat pridružijo v likovno-
literarnem ustvarjanju. 
Šola v okviru Poletnih večerov v Spominskem parku Jurija Dalmatina pripravlja 
literarno-glasbeni večer. Program soustvarjajo učenci višjih razredov šole, k 
sodelovanju pa povabimo tudi Glasbeno šolo Krško. Na prireditev so vabljeni 
učenci, starši in ostali občani. Posvečamo ga obletnici odprtja parka ter dnevu 
Primoža Trubarja. To leto bo v znamenju 500 let Adama Bohoriča. 

SODELOVANJE S ŠOLO NA ČEŠKEM (mednarodni projekt) 

Nadaljevali bomo s sodelovanjem z osnovno šolo v Prešticah na Češkem. 
Sodelovanje poteka v obliki sporazumevanja v tujem jeziku v pisnih oblikah in naših 
skupnih srečanjih. Učenci se tako urijo v sporazumevanju v angleškem jeziku, 
spoznavajo različne kulture, jezik, običaje, državo … V šol. l. 2020/21 smo načrtovali 
obisk v Preštice, vendar je zaradi epidemije ekskurzija odpadla. Termin obiska še 
usklajujemo, je pa odvisen tudi od epidemiološke slike v državah. V projektu 
sodelujejo učiteljice angleščine. Vodja projekta je ga. Andreja Rihter. 
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DAN ŠOLE 

Dan šole načrtujemo v obliki prireditve v popoldanskem času. O obliki izvedbe in 
termina vas bomo še seznanili. Prireditev bo dobrodelna. Zbrana finančna sredstva 
bomo namenili v Šolski sklad OŠ Jurija Dalmatina Krško. Vsekakor moramo 
spremljati in spoštovati priporočila NIJZ.  
 

POMAHAJMO V SVET (mednarodni projekt) 

V sklopu interesnih dejavnosti bodo učenci 3. razreda tudi letos sodelovali v 
mednarodnem projektu Pomahajmo v svet. Poudarek je na spoznavanju različnih 
kultur, krajev, običajev, načina življenja in tujih besed. Otroci se v šoli pripravljajo 
na srečanja preko video konference. V petih srečanjih svojim prijateljem 
predstavijo sebe, svojo družino, šolo, domači kraj in državo. Državo oziroma šolo, s 
katero bomo sodelovali v šol. letu 2020/21, nam bodo še določili. Vodja projekta je 
ga. Bojana Dimc. 
 

FIT SLOVENIJA – FIT4KID (mednarodni projekt) 

S šolskim letom 2020/21 bomo s projektom FIT4KID nadaljevali. Projekt skrbi za 
promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok in mladostnikov v vseh 
okoljih. Učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z 
metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje 
učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo. 
 

 

Cilj projekta je povečati telesno dejavnost za krepitev zdravja ter izboljšanje učnega 
okolja in uspeha. Učitelji bodo gibalne aktivnosti vključevali v sam pouk, ne zgolj pri 
urah športa, izvedli bomo dan, ki bo namenjen fit vsebinam, skrbeli bomo za 
hidracijo  … predvsem pa bomo aktivni. Poseben dan načrtujemo 25. 5. 2021. 

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  

Na šoli ponujamo različne interesne dejavnosti, ki pomagajo učencem pri sprostitvi 
in poglabljanju na področjih, pri katerih želijo pridobiti nova znanja in izkušnje. 
Izvajajo jih naši učitelji ali zunanji sodelavci.  Dejavnosti se izvajajo pred in po pouku. 
Vsebine in prijavnice interesnih dejavnosti so v katalogu na spletni strani šole.  
 

Za izvajanje interesnih dejavnosti, tečajev, ki jih izvajajo v prostorih šole zunanji 

izvajalci (klubi, društva, posamezniki), ki pri nas samo najamejo prostor, šola ne 

prevzema odgovornosti. 
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1., 2., 3. razred 

 

☺ Abc igralnica Monika Habinc Rostohar 

☺ Angleške bralne urice Tjaša Kodrič 

☺ Bralna značka razredničarke 1., 2. in 3. r. 

☺ Čebelarski krožek Suzana Pacek 

☺ Eko bralna značka razredničarke nižje stopnje 

☺ Likovni krožek Tanja Štokar 

☺ Logika Martina Novak 

☺ Lutkovno – dramski krožek Marija Meh 

☺ Mali kino Alenka Mesarič 

☺ Matematične igrarije Svetlana Jović 

☺ Pevski zbor Damjana Mlakar 

☺ Pevski zbor Damjana Mlakar 

☺ Pevski zbor Damjana Mlakar 

☺ Planinski krožek Anton Zakšek 

☺ Pomahajmo v svet Tjaša Kodrič, Bojana Dimc 

☺ Pravljični krožek Marjetka Osetič 

☺ Računalniški krožek Valerija Zierer Maver 

☺ Socialne igre Bojana Dimc 

☺ Spoznavamo živali Svetlana Jović 

☺ Spretni prstki Tanja Županc 

☺ Šahovski krožek Hilmija Ahmatovič 

☺ Zabavno s poskusi Valerija Zierer Maver, Bojana Dimc 

  

  

☺ Čofotalnica                                   RaP Andrej Škafar 

☺ Gibalko                                          RaP Peter Toporišič 

☺ Gibalko                                          RaP Maja Arnšek 

☺ Mladi kuharčki                             RaP Mateja Cizerle 

☺ Plesni svet 1                                  RaP Nina Trantura 

☺ Plesni svet 2                                  RaP Nina Trantura 

☺ Plesni svet 3                                  RaP Nina Trantura 

☺ Z igro in plesom po Sloveniji      RaP Maja Arnšek 
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4., 5. razred 
 

☺ Angleška bralna značka učiteljice angleščine 

☺ Bralna značka razredničarke 

☺ Čebelarski krožek Suzana Pacek 

☺ Eko bralna značka razredničarke  

☺ Eksperimentalnica Helena Drakulić 

☺ Logika Martina Novak 

☺ Lutkovno – dramski krožek Marija Meh 

☺ Matematične igrarije Svetlana Jović 

☺ Pevski zbor Damjana Mlakar 

☺ Planinski krožek Anton Zakšek 

☺ Priprava na Cankarjevo tek. Bernarda Kunej 

☺ Šahovski krožek Hilmija Ahmatovič 

☺ Ustvarjalci dekorativnih aranžmajev Vesna Komatar 

☺ Vesela šola Monika Habinc Rostohar 

  
  

☺ Brez megle v glavi                       RaP Nataša Pleteršnik 

☺ Čofotalnica                                   RaP Andrej Škafar 

☺ Gibalko                                          RaP Peter Toporišič 

☺ Kolesarski krožek                         RaP Nataša Pleteršnik 

☺ Plesni svet 4                                  RaP Nina Trantura 

☺ Plesni svet 5                                  RaP Nina Trantura 

☺ Rolanje, drsanje, kotalkanje      RaP Helena Drakulić/Peter Toporišič 
 

 

 

6., 7., 8. in 9. razred 
 

☺ Angleška bralna značka učiteljice angleščine 

☺ Atletika  dečki Anton Zakšek 

☺ Atletika  deklice Zvonimir Lorenci 

☺ Bralna značka  slovenistke 

☺ Čebelarski krožek Suzana Pacek 
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☺ FLL – Prva lego liga Rok Černelič 

☺ Geografski krožek Maja Mirt Jakše 

☺ Kaj veš o prometu? Nataša Škrabar 

☺ Košarka Anton Zakšek 

☺ Likovni krožek Metka Štih 

☺ Logika Maja Bregar 

☺ Male sive celice Marta Kožar 

☺ Mali nogomet Zvonimir Lorenci 

☺ Odbojka Špela Poznič 

☺ Pevski zbor                                                                    Damjana Mlakar 

☺ Planinski krožek Anton Zakšek 

☺ Plesni svet Nina Trantura 

☺ Plesni svet Nina Trantura 

☺ Slovenska glasbena olimpijada Damjana Mlakar 

☺ Šahovski krožek Hilmija Ahmatovič 

☺ Vesela šola Monika Habinc Rostohar 

☺ Vrtičkarji Marjetka Luskovec 

☺ Zgodovinski krožek Petra Gajski/Zorica Kerin 

  
  

☺ Gibalko                                              RaP Peter Toporišič 

☺ Govorilnica  Upam si povedati    RaP Anamarija Merljak 

☺ Junaki nenasilja                               RaP Sašo Pipič 

☺ Plesni tečaj                                       RaP Nina Trantura 

☺ Prva pomoč                                      RaP Marjetka Luskovec 

☺ Rolanje, drsanje, kotalkanje          RaP Helena Drakulič/Peter Toporišič 

☺ Zabavna kuhunja                             RaP Sanja Valenčak 
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TEKMOVANJA  

Učenci se vključujejo v tekmovanja iz znanj, športna in druga tekmovanja. 
Vključujejo se prostovoljno. Rezultati tekmovanj iz znanj v 8. in 9. razredu se 
upoštevajo pri pridobitvi Zoisove štipendije. Le-ti bodo objavljeni na spletni strani 
šole, najvišje uvrščeni pa tudi v šolskem glasilu Stopničke.  
 
TEKMOVANJA IZ ZNANJ 

 
 

TEKMOVANJE RAZRED ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO MENTOR 

Bober 2.−9.  16.–20. 11. 
2020 

 16. 1. 2021 
 

Maja Bregar/ 
Martina Novak 
 

Cici vesela šola  junij 2021   Helena Baškovič 

Čebelarsko 
tekmovanje 

    Suzana Pacek 

Dalmatinova 
značka 

  oktober 
2020 

 Klavdija Bračun Volčanšek, 
Sonja Bračun Gorišek,  
Metka Štih,  
Tanja Štokar 

Evropa v šoli   pomlad pomlad Sonja Bračun Gorišek, 
Klavdija Bračun Volčanšek, 
Bernarda Kunej,  

Irena Hictaler Simončič 
… 

FLL     Rok Černelič 

Frankofonija    20. 5. 2021 Simona Žarn 

Kaj veš prometu?   maj/junij 
2019 

 Nataša Škrabar 

Logična pošast 1.9.  april, 2021  7. maj 2021 Maja Bregar/ 
Martina Novak 

Logika 6.−9. 24. 9. 2020 / 17. 10. 2020 Maja Bregar 

Male sive celice 2.–5.  celo šolsko 
leto 

  Marta Kožar 

Revija pevskih 
zborov  

1.2.   4. 3. 2021  Damjana Mlakar 

Revija pevskih 
zborov   

3.5.   1. ali 8. 4. 
2021 

 Damjana Mlakar 

Revija pevskih 
zborov  

6.9.   1. ali 8. 4. 
2021 

 Damjana Mlakar 

Slovenska 
glasbena 
olimpijada 

   7. 3. 2021 Damjana Mlakar 
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Slovenska bralna 
značka 

1.9.  april/maj 
2021 

  Sonja Bračun Gorišek,  
Klavdija Bračun 
Volčanšek,  

Bernarda Kunej,  

Irena Hictaler Simončič, 

razredničarke 1.5. r.,  
knjižničarka 

Tek. iz znanja 
angleščine za 8. r. 

8.  19. 10. 2020 / 23. 11. 2020 Barbara Lapuh 

Tek. iz znanja 
angleščine za 9. r. 

9.  12. 11. 2020 20. 1. 2021 6. 3. 2021 Rebeka Žnideršič 

Tek. iz znanja 
biologije  za 
Protousovo 
priznanje 

8. in 9. 21. 10. 2020  
/ 

4. 12. 2020 Marjetka Luskovec 
 

Tek. iz znanja 
fizike za Stefanovo 
priznanje 

8. in 9. 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 Rok Černelič 

Tek. iz znanja 
geografije 

8.−9.  24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021 Maja Mirt Jakše 

Tek. iz znanja 
kemije za Preglovo 
priznanje 

8.−9.  18. 1. 2021  27. 3. 2021 Urška Erjavšek 

Tek. Kresnička 3.−5.  3. 2. 2021   Helena Drakulić 

Tek. iz znanja 
matematike za 
Vegovo priznanje 

1.−9.  18. 3. 2021 / 17. 4. 2021 Stojanka Grilc 

Tek. iz znanja 
slovenščine  za 
Cankarjevo 
priznanje 

4.−5.  17. 11. 2020 / / Bernarda Kunej 

Tek. iz znanja 
slovenščine  za 
Cankarjevo 
priznanje 

6.−9.  17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021  

Klavdija Bračun 
Volčanšek 

Tek. v znanju o 
sladkorni bolezni 

6.−9.  16. 10. 2020 / 21. 11. 2020 Sanja Valenčak 

Tek. iz znanja 
zgodovine 

8.−9.  8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021 Zorica Kerin 

Tek. za čiste zobke     ZD Krško in 

razredničarke 2.5. r. 

Vesela šola  10. 3. 2021 / 14. 4. 2021 Monika Habinc 
Rostohar 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

 

 
 

PROJEKTI 

Učencem ponudimo sodelovanje v različnih projektih, ki jih izvajamo v okviru 
rednega pouka, dodatnega pouka, razširjenega programa, dela z nadarjenimi … 
 

 Bralna značka 

 Dalmatinova značka 

 Davčno opismenjevanje 

 Knjižni potepuhi 

 Športna šola 

 Kulturna šola 

 

TEKMOVANJE KATEGORIJA OBČINSKO REGIJSKO DRŽAVNO MENTOR 

Akvatlon 
    

31. 5. 2021 ali 
3. 6. 2021 

  
Anton Zakšek 
 

Alpsko 
smučanje 

starejši, mlajši 

 dečki, deklice 
  9. 2. 2020   

Zvonimir Lorenci, 
Anton Zakšek 
 

Atletika  
posamezno 7. 5. 2020 

  Zvonimir Lorenci, 
Špela Poznič, 
Anton Zakšek 

Ekipno atletika dečki/deklice 
 

   Zvonimir Lorenci, 
Špela Poznič, 
Anton Zakšek 

Košarka 
starejši dečki 24. 11. 2020 4. 12. 2020 

 Anton Zakšek 
 

 
mlajši dečki 11. 2. 2021 23. 2. 2021 

 Anton Zakšek 
 

Kros 
  

15. 10. 2020 
ali 17. 3. 2021 

  

Mali nogomet 
mlajši dečki 8. 4. 2021 20. 4. 2021 

 Zvonimir Lorenci 

 
starejši dečki 3. 11. 2020 11. 5. 2020 

 Zvonimir Lorenci 

Odbojka starejše 
deklice 

11. 11. 2020 12. 1. 2021 
 Špela Poznič 

 
mlajše deklice 18. 3. 2021 8. 4. 2021 

 Špela Poznič 

 
mlajši dečki 16. 3. 2021 7. 4. 2021 

 Špela Poznič 

Rokomet 
starejši dečki 9. 11. 2020 10. 12. 2020 

 Maja Arnšek 

Šolski plesni 
festival 

 začetek 
aprila 

konec aprila 1. 6. 2021 Nina Trantura 

Tek. s kanuji 
    

20. 5. 2021 
 

Zvonimir Lorenci, 
Peter Toporišič, 
Anton Zakšek 
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 Eko šola 

 Evropa v šoli 

 Evropski teden mobilnosti 

 Evropski teden športa 

 Gibanje in zdravje (RaP) 

 FLL: First lego league 

 Iz vrtca v šolo  

 Semena sprememb 

 Shema šolskega sadja  

 Slovenski tradicionalni zajtrk 

 Mednarodni projekt FIT Slovenija 

 Pomahajmo v svet 

 Projekt »Voda«  

 Rastem s knjigo 

 Teden otroka 

 V Posavju žuramo brez drog in alkohola 

 Ribe na šolskih krožnikih  

 Zdrava šola 

 Sodelovanje s Češko 

 

 

SODELOVANJE Z JAVNIM SKLADOM ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

Na šoli so učenci vključeni v pevske zbore in plesne skupine vseh starostnih obdobij. 
Učenci nas bodo zastopali na različnih revijah, tekmovanjih in nastopih, ki jih bomo 
organizirali z JSKD OE Krško. Pevske zbore vodi učiteljica glasbe ga. Damjana Mlakar. 
 

PRIREDITVE, NAMENJENE STARŠEM IN DRUGIM OBISKOVALCEM 

Na šoli bomo poleg internih šolskih prireditev (proslava pred dnevom samostojnosti 
in enotnosti, proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, podelitev spričeval in 
proslava pred dnevom državnosti) z učenci pripravili tudi različne prireditve in 
dogodke, namenjene širši javnosti (staršem in lokalni skupnosti).  
 

 Športna prireditev, 23. 9. 2020 

 Komemoracija ob Spominskem dnevu na mrtve, 1. 11. 2020 

 Novoletni bazar 

 Revije pevskih zborov 

 DAN ŠOLE 

 Literarno-glasbeni večer v Spominskem parku Jurija Dalmatina (začetek 

junija) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Glede na vse preventivne ukrepe in omejitvijo zbiranja ljudi vas bomo o obliki 
izvedbe in datuma dogodka še seznanili.  
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DNEVI DEJAVNOSTI 
 

K dnevom dejavnosti sodijo kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi. V tem 
šolskem letu načrtujemo: skupni naravoslovni dan  Tradicionalni slovenski zajtrk 
in delavnice Ribja poslastica (20. 11. 2020), skupni kulturni dan  Pred kulturnim 
praznikom z gosti ter skupne proslave ob prihajajočih praznikih. 
 

     

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
. R

A
ZR

ED
 

NARAVOSLOVNI  
DNEVI 

Eko dan,  Slovenski tradicionalni zajtrk in 
delavnice Ribja poslastica 20. 11. 2020 

 Pri zdravniku in skrb za zdravje − zdravniški 
pregled 

v dogovoru z 
ZD Krško 

 Živalski vrt  Ljubljana maj 2021 

KULTURNI  
DNEVI 

Rastem s knjigo  Knjižni potepuhi september 2020 

 Praznični december 24. 12. 2020 

 Slovenski kulturni praznik 5. 2. 2021 

 Naša država praznuje, razdelitev spričeval 24. 6. 2021 

ŠPORTNI    Predstavitev športnih dejavnosti za otroke 9. 9. 2020 

DNEVI Jesen vabi, pohod na Kremen 5. 10. 2020 

 Zimske športne aktivnosti januar 2021 

 Atletski troboj  18. 5. 2021 

 Razvijam spretnosti junij 2021 

TEHNIŠKI  Dekorativni izdelki od 23.  do 27. 11. 
2020 

DNEVI Mali raziskovalci 8. 4. 2021 

 Na gradu Sevnica, zaključna ekskurzija maj/junij 2021 

    

2
. R

A
ZR

ED
 

NARAVOSLOVNI   Čebele maj 2021 

DNEVI                       Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica  20. 11. 2020 

 Zdravje − zobozdravnik  april  2021 

KULTURNI   Knjižni potepuhi, Valvasorjeva knjižnica oktober 2020 

DNEVI Praznični december  december  2020 

 Slovenski kulturni praznik  5. 2. 2021 

 Naša država praznuje, razdelitev spričeval 24. 6. 2021 

ŠPORTNI  Predstavitev športnih dejavnosti za otroke 9. 9. 2020 

DNEVI Jesen vabi, pohod na Libno 6. 10. 2020 

 Zimske športne aktivnosti januar 2021 

 Atletski troboj 18. 5. 2021 

 Razvijam spretnosti junij 2021 

TEHNIŠKI  Dekorativni izdelki   december 2020 

DNEVI Opazujem, raziskujem, razmišljam  april 2021 

 Grad Sevnica, zaključna ekskurzija junij 2021 
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NARAVOSLOVNI  
Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica  

20. 11. 2020 

DNEVI Zdravje/Sistematski pregled v dogovoru z ZD 

 Dejavnosti v okviru CŠOD Čebelica, 
Trebnje: Gozd 

od 7.  do 9. 6. 2021 
od 9. do 11. 6. 2021 

KULTURNI  
DNEVI 

Dnevi Evropske kulturne dediščine – 
Življenje z reko Savo 

2. 10. 2020 

 Pustne šege in navade 11. 2. 2021 

 Slovenski kulturni praznik 5. 2. 2021 

 Naša država praznuje, razdelitev spričeval  24. 6. 2021 

ŠPORTNI   Predstavitev športnih dejavnosti za otroke 9. 9. 2020 

DNEVI Jesen vabi, pohod na Trško goro  7. 10. 2020 

 Zimske športne aktivnosti  januar 2021 

 Dejavnosti v okviru CŠOD Čebelica, Trebnje 
 Pohod 

od 7.  do 9. 6. 2021 
od 9. do 11. 6. 2021 

 Atletski troboj 18. 5. 2021 

TEHNIŠKI  Naredi sam nov., dec. 2020 

DNEVI Dejavnosti v okviru COŠD Čebelica, Trebnje 
 Vozli 

od 7.  do 9. 6. 2021 
od 9. do 11. 6. 2021 

 Delavnice  Kostanjevica junij 2021 

    

4
. R

A
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ED
 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Računalniško opismenjevanje in varna 
raba interneta 

od 21. do 25. 9. 
2020 

 Živimo zdravo 
od 19. do 25. 10. 

2020 

 Slovenski tradicionalni zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica  

20. 11. 2020 

KULTURNI  Slovenski kulturni praznik 5. 2. 2021 

DNEVI Muzej Brežice in kulturna dediščina 
Krškega 

9. 6. 2021 

 Dan državnosti in razdelitev spričeval 24. 6. 2021 

ŠPORTNI  Predstavitev športnih dejavnosti za otroke 15. 9. 2020 

DNEVI Planinski pohod, Čretež 8. 10. 2020 

 Tečaj teka na smučeh (Rogla) 
14.16. 12. 2020 
16.18. 12. 2020 

 Planinski  pohod − Grmada 23. 4. 2021 

 Atletski troboj 18. 5. 2021 

TEHNIŠKI  
DNEVI 

Voziček s pogonom na gumo  
od 18. do 

22. 1. 2021 

 Pretakanje vode 18. 3. 2021 

 Elektrika in magnetizem  GEN april 2021 

 Šolski muzej  v  Ljubljani maj 2021 
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NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica 

20. 11. 2020 

 Naravoslovni poskusi sept./oktober 2020 

 Zdrav duh v zdravem telesu okt., nov., marec 

KULTURNI Pravljično dopoldne (začetek bralne značke) 17. 9. 2020 

DNEVI Znameniti možje Krškega,  
Mestni muzej Krško 

20., 21., 22. in 23. 
oktober 2020 

 Ustvarjamo ob kulturnem prazniku 5. 2. 2021 

ŠPORTNI  Predstavitev športnih dejavnosti za otroke 15. 9. 2020 

DNEVI Jesen vabi − planinski pohod na Bohor 9. 10. 2020 

 Zimske športne aktivnosti 27. in 28. 1. 2021 

 Atletski troboj 18. 5. 2021 

 Kolesarski izlet 12. 5. 2021 

TEHNIŠKI  
DNEVI 

Izdelava modela termovke/vremenska 
postaja 

januar 2021 

 Promet in  krožna vožnja/vaje za varno 
vožnjo s kolesom 

april  2021 

 Ustvarjalno dopoldne na gradu Brestanica/ 
Srednjeveški gradovi 

17., 18., 22. in 23. 
junij 2021 

 Gugalnica  maj/junij 2021 

    

6.
 R

A
ZR

ED
 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Raziskovanje morske obale  Nerezine – 
letna šola v naravi 

26.–29. 9. 2020 

 Tradicionalni slovenski zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica 

20. 11. 2020 

 Tokovi in energija 24. 11.  2020 

KULTURNI Pred kulturnim praznikom z gosti 5. 2. 2021 

DNEVI Pravljični večer  zimska šola v naravi  
Rogla 

1.5. 3. 2021 oz. 
8. 12. 3. 2021 

 Spoznajmo lepoto Kozjanskega 25. oz. 26. 5. 2021 

ŠPORTNI  Orientacija  letna šola v naravi  Nerezine 26.–29. 9. 2020 

DNEVI Pohod  letna šola v naravi  Nerezine 26.–29. 9. 2020 

 Smučanje  zimska šola v naravi  Rogla 
1.5. 3. 2021 oz. 

8.12. 3. 2021 

 Atletski  peteroboj 14. 4. 2021 

 Kolesarjenje po Krškem polju 25. 5. 2021 

TEHNIŠKI  
DNEVI 

Računalniško in digitalno opismenjevanje 8., 9., 10. in 11. 9. 
2020 

 Les in papir  zimska šola v naravi  Rogla 
1.5. 3. 2021 oz. 

8.12. 3. 2021 

 Varno v svet prometa september, 2020 

 Planetarij in raba teleskopa 7. 4. 2021 
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NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica 

20. 11. 2020 

 CŠOD Soča: Čudoviti svet rastlin in živali, 
Začutimo okolje, Tolmin (2 dni) 

od 10. do 14. 5. 2021 
oz. od 17. do 21.5. 

2021 

KULTURNI  Rastem s knjigo 5., 7., 8. in 9. 10. 2020 

DNEVI Pred kulturnim praznikom z gosti 5. 2. 2021 

 
CŠOD Soča: Tolminsko skozi čas, Tolmin 

od 10. do 14. 5. 2021 
oz. od 17. do 21. 5. 

2021 

ŠPORTNI  S kolesom po Posavju 16. oz. 17.  9. 2020 

DNEVI Zimski ŠD: smučanje, drsanje, plavanje 26. 1. 2021 

 Atletski peteroboj 14. 4. 2021 

 
CŠOD Soča, Tolmin  

od 10. do 14. 5. 2021 
oz. od 17. do 21. 5. 

2021 

 Pohod − Mohor, Grad Rajhenburg 3. 6. 2021 

TEHNIŠKI  
DNEVI 

Računalniško in digitalno opismenjevanje 22., 23., 24. in 25. 9. 
2020 

 Izdelava novoletne dekoracije  17. 11. 2020 

 
CŠOD Soča, Tolmin (2 dni) 

od 10. do 14. 5. 2021 
oz. od 17. do 21. 5. 

2021 

 Planetarij in raba teleskopa 6. 4. 2021 

    

8.
 R

A
ZR

ED
 

NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Tradicionalni slovenski zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica 

20. 11. 2020 

 Naša prizadevanja za ohranitev zdravja 11. 12. 2020 

 Prva pomoč 12. 2. 2021 

KULTURNI  Po stari Ljubljani do opere  19.10.2020 

DNEVI Filmska vzgoja november 2020 

 Pred kulturnim praznikom z gosti 5. 2. 2021 

ŠPORTNI  Kolesarjenje, veslanje, lokostrelstvo  9. 9. 2020 

DNEVI Pohod na Ravni log 8. 10. 2020 

 Zimski ŠD: smučanje, drsanje, plavanje 26. 1. 2021 

 Test ŠVK in orientacija 25. 3. 2021 

 Atletski peteroboj 15. 4. 2021 

TEHNIŠKI Od ideje do končnega izdelka september, 2020 

DNEVI Računalniško in digitalno opismenjevanje 28., 29. in 30.  9. 2020 

 Gradnje in makete (zaključni izlet) maj, junij, 2021 

 O, ti material 22. 6. 2021 
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NARAVOSLOVNI 
DNEVI 

Naravna bogastva Avstrijske Koroške in 
naše Gorenjske, zaključna ekskurzija 

11. 9. 2020 

 V Posavju žuramo brez drog in alkohola 26. 11. 2020 

 Tradicionalni slovenski zajtrk in delavnice 
Ribja poslastica 

20. 11. 2020 

KULTURNI  Dopoldne s slovenskimi reformatorji 15. 9. 2020 

DNEVI Pred kulturnim praznikom z gosti 5. 2. 2021 

 Zaključna prireditev  valeta  15. 6.  2021 

ŠPORTNI  Kolesarjenje in spust po Krki 3. 9. in 8. 9. 2020 

DNEVI Pohod na Planino nad Podbočjem 7. 10. 2020 

 Zimski ŠD: smučanje, drsanje, plavanje 26. 1. 2021 

 Atletski peteroboj 15. 4. 2021 

 Kolesarjenje, plavanje  Brestanica  11. 6. 2021 

TEHNIŠKI  
DNEVI 

Varno v svet prometa 18. 9. 2020 

 Računalniško in digitalno opismenjevanje 
12., 13., 14., 15. 10. 

2020 

 Spoznavanje industrije in poklicev v 
lokalnem okolju 

22. 4. 2021 

 Eksperimentiranje z elektriko in načini 
pridobivanja električne energije 

9. 6. 2021 

    

 

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT 

V šolsko skupnost so vključeni vsi učenci šole. Učenci so organizirani v oddelčne 
skupnosti, predstavniki razrednih skupnosti pa so združeni v šolsko skupnost. V 
skupnosti šole učenci uveljavljajo svoje pravice in interese. V šol. letu 2020/21 jih 
bosta vodili mentorici Marija Meh in Barbara Lapuh. Izvršilni organ skupnosti 
učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev 
šole. Na otroškem parlamentu je vsako leto obravnavana tema, ki jo učenci celotne 
Slovenije izberejo na nacionalnem otroškem parlamentu. V šolskem letu 2020/21 
je izbrana tema »Moja poklicna prihodnost«.  
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ŠOLSKI PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV 

Do brezplačnega prevoza so upravičeni tisti učenci, ki imajo bivališče oddaljeno od 
šole več kot 4 kilometre in stanujejo v našem šolskem okolišu ali pa je njihova pot 
označena kot nevarna pot. Veliko učencev naše šole je vozačev in se vsakodnevno 
pripeljejo v šolo z avtobusi ali s šolskim kombijem.  
Za učence vozače je organizirano varstvo, ki je obvezno, od prihodov vseh šolskih 
prevozov do začetka pouka in po pouku, do odhodov avtobusov in kombijev. Zanje 
skrbijo dežurni učitelji. 
 Za učence 2.–9. r. je varstvo vozačev pred in po pouku v učilnicah, v lepem 

vremenu tudi na dvorišču šole in šolskem igrišču.  
 
Vozni red avtobusov in šolskih kombijev je objavljen na šolski spletni strani, na 
oglasnih tablah in v matičnih učilnicah oddelkov.  
 
 
 Kaj je naloga učencev vozačev?  
 

Učenci morajo upoštevati urnik varstva vozačev. 
Varstvo izvajajo dežurni učitelji po določenem 
razporedu. Naloga učenca je, da se pred in po pouku 
javi dežurnemu učitelju.  
Učenci, ki so vključeni v varstvo vozačev, šole ne smejo 
zapustiti brez vednosti dežurnega učitelja. Če učenec 
ne bo upošteval pravil in šolo zapustil, za njegovo 
varnost ne bomo odgovarjali. 

 

Učenci, ki v šolo prihajajo peš (niso vozači), so lahko v šoli največ 10 minut pred 
začetkom pouka ali organizirane dejavnosti.  

 

SAMOSTOJNO V ŠOLO IN IZ NJE – OD TU NAPREJ ZMOREM SAM 

Vsi želimo, da naši otroci postanejo samostojne in odgovorne osebe. Razvoj 
samostojnosti je pomembna naloga vzgoje doma, pa tudi v šoli. Otrok se je uči z 
lastnimi poskusi, z zgledom, ustreznim odnosom in spodbujanjem odraslih. V tem 
šolskem letu bomo nadaljevali s ČRTO SAMOSTOJNOSTI IN ZAUPANJA.  

 Starši boste mlajšega do otroka pospremili do dvorišča pred šolo, kjer ga 
boste po pouku tudi počakali.  

 Otroci bodo samostojno vstopali v šolo in v razred, šolske torbice bodo 
nosili brez pomoči staršev, samostojno se bodo preoblekli in preobuli …  
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VARNOST UČENCEV IN PROMETNA VARNOST 

Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. Le-to bomo dosegli z različnimi vsebinami 
in aktivnostmi pri urah pouka, z osveščanjem na področju zdravstvenega varstva, 
prometne varnosti in varnosti v stavbi šole ter njeni bližnji okolici. Vsi učenci morajo 
upoštevali Pravila šolskega reda in Hišni red OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki je 
objavljen na spletni strani šole. 
 

Učenci, mlajši od 7 let, morajo imeti na poti v šolo in iz šole spremljevalca – to 
je odrasla oseba ali učenec, starejši od 10 let, če to pisno potrdijo starši.  
Učenci in učenke 1. in 2. razreda morajo nositi rumene rutke. 

 

Zaradi zagotavljanja varnosti v šoli in izven nje od učencev pričakujemo 
odgovorno ravnanje, še posebej, ko se pojavljajo kot udeleženci v prometu. 
Enako velja tudi za učence vozače. 

 

PROMETNA UREDITEV V OKOLICI ŠOLE 

Vsi obiskovalci šole morajo upoštevati prometno ureditev pri šoli. Avtomobile v 
okolici šole parkirajte le na označenih mestih za parkiranje. Še posebej upoštevajte 
prometne predpise v krožnem delu nad šolo in NE PARKIRAJTE avtomobila na cesti 
in prostoru, ki ni namenjen parkiranju, sicer se šolski avtobusi in kombiji ne morejo 
varno ustavljati in vključevati v promet. Ravno tako ne puščajte svojega avtomobila 
pri spomeniku šole. 
Za starše prvošolcev bosta nad šolo rezervirani dve parkirni mesti, da lahko starši  
otroka varno odpeljejo v šolo ali iz nje. 
AKCIJA V TEM ŠOLSKEM LETU – ZMANJŠANJE PROMETA V OKOLICI ŠOLE 
 

 Bližnji v šolo prihajajte peš, s kolesi, skiroji (parkirajte v kolesarnici pri 
športni dvorani šole).  

 Učenci vozači, uporabljajte šolski prevoz (avtobus, kombi). 
 Če še vedno ne morete brez lastnega prevoza, boste za zmanjšanje 

prometa poskrbeli tako, da boste iz avtomobila izstopili v bližnji okolici 
šole, na varnem, kjer varno nadaljujete pot v šolo (pri trgovini Resa, pri 
vrtcu Krško, na postajališču na Zdolski cesti, pri hotelu City, pred 
rondojem pri postajališču za tržnico Videm in na parkirišču pri bivšem 
Labodu). 
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ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Šolski dispanzer Zdravstvenega doma Krško načrtuje sistematične zdravstvene 
preglede za učence 1., 3., 6. in 8. razreda, za učence 1. in 3. razreda pa tudi 
cepljenje. Učenke 6. in 8. razreda bodo cepljene proti virusu HPV. Posebno skrb 
bomo namenili negi zob, rednemu želiranju ter zdravstveni vzgoji. Učenci 2.–5. 
razreda bodo vključeni v tekmovanje za čiste zobe. 
 

Razred ZDRAVSTVENO VZGOJNE VSEBINE 
1. Zdrave navade  

2. Osebna higiena 

3. Zdrav način življenja 

4. Preprečevanje poškodb (v okviru naravoslovnega dne) 

5. Zasvojenost (v okviru naravoslovnega dne) 

6. Odraščanje – dve plati medalje 

7. Pozitivna samopodoba in stres 

8. Medsebojni odnosi 

9. Vzgoja za zdravo spolnost 

 
Poleg obveznih vsebin lahko izvajalke v šoli izvedejo tudi druge vsebine glede na 
razmere in potrebe. 
Predavanja bodo v sodelovanju z učiteljicami opravile predavateljice ZD Krško. 
V mesecu maju in juniju se lahko po predhodnem dogovoru izvede delavnica 
Varno s soncem, ki je primerna za otroke od 1. do 5. razreda. 
 
COVID-19 
Na šoli bomo v največji možni meri upoštevali vse preventivne in druge ukrepe za 
preprečevanje nalezljivih bolezni in koronavirusa, ki nam jih priporoča NIJZ. 
Vsakodnevno bomo skrbeli za higieno rok, higieno kašlja, za prezračevanje vseh 
prostorov, veliko se bomo gibali na svežem zraku … O tovrstnih vsebinah bomo v 
okviru rednih vsebin, razrednih ur, dni dejavnosti in drugih oblik, učence sproti 
seznanjali.  
 

ŠOLSKA PREHRANA 

Učenci imajo možnost izbrati malico in kosilo, učencem 1. in 2. razreda ponujamo 
zajtrk ter popoldansko malica za učence, ki so vključeni v PB.  
Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok in da so učenci, vključeni v 
PB, prijavljeni na kosilo.  
V skladu z Zakonom o šolski prehrani starši svoje otroke prijavijo na šolsko 
prehrano v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. 
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Cenik prehrane za učence je od 1. 9. 2020 dalje: 

MALICA  0,80 EUR 

ZAJTRK 1. RAZRED 0,45 EUR 

POP. MALICA 1. RAZRED 0,45 EUR 

 1., 2. RAZRED 1,80 EUR 
KOSILA 3, 4., 5. RAZRED 2,00 EUR 
 6, 7., 8., 9. RAZRED 2,20 EUR 

KOSILA: DNEVNA 1., 2. RAZRED 2,00 EUR 
              NAROČILA UČENCEV 3., 4., 5. RAZRED 2,30 EUR 
  6.,7., 8., 9. RAZRED 2,50 EUR 

 

 

Do polne subvencije malice oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni 
učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni 
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 
53 % neto povprečne plače v R Sloveniji.  
Brezplačno šolsko kosilo pripada učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni 
na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi 
o otroškem dodatku, znaša do 36 % neto povprečne plače v RS (polna subvencija 
kosila). 
Vloge za subvencijo šolske prehrane staršem ni potrebno vlagati na pristojni CSD, 
če razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka. Vlogo za 
subvencijo šolske prehrane vložijo le, če nimajo veljavne odločbe o pravici do 
otroškega dodatka. 
 

Med šolskim letom lahko starši svojega otroka pisno še dodatno prijavite na 
šolsko prehrano. Prijavo lahko tudi kadarkoli pisno prekličete. 

 

 

ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA šolske prehrane: 
S telefonskim klicem v knjigovodstvo šole (07/49 11 304) ali z elektronskim 

sporočilom na e-naslov knjigovodstvo.jdalmatina@oskrsko.si 
 
MALICO je potrebno odjaviti en delovni dan prej, in sicer do 12. ure. 
KOSILO je potrebno odjaviti do 8. ure tekočega dne. 
 

 Če je učenec odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri različnih tekmovanjih 
in srečanjih v imenu šole, se obrok zanj odjavi (mentor). 

 Če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin starši ne morejo pravočasno odjaviti 
oz. prevzeti obroka, ima učenec pravico do subvencije za prvi dan 
odsotnosti.  

 Neodjavljene obroke zaračunamo s polno ceno.  
 
 
 

mailto:knjigovodstvo.jdalmatina@oskrsko.si
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Starši ste dolžni vse finančne obveznosti poravnavate sproti, v nasprotnem 
primeru bomo takoj podali prijavo na CSD. V kolikor imate težave, se obrnete 
na šolsko svetovalno službo.  

 
Jedilniki šolske prehrane bodo objavljeni na spletni strani šole in oglasni tabli v 
jedilnici šole. 

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH 

OŠ Jurija Dalmatina Krško se je v šolskem letu 
2019/20 vključila v projekt Ribe na šolskih krožnikih. 
Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, 
zaposlenim v osnovnih šolah, staršem učencev, 
ribogojcem, lokalni skupnosti in prebivalcem, ki so 
tudi njegovi končni porabniki. 

Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o 
zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in 
ribjimi izdelki ter izboljšati zdravo prehrano pri 
učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS in s tem razvoju 
ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS.  

V šoli bomo tako posvetili veliko časa zdravi prehrani in zdravem načinu življenja. 
Med drugim bomo učence spodbujali, da v šolo in na različne dejavnosti ne bodo 
nosili nezdravih prigrizkov, gazirane in energijske pijače. Poskrbeli bomo, da bo pri 
malici in kosilu čim manj odpadkov hrane.  

PERSPEKTIVNI IN VRHUNSKI ŠPORTNIK, PERSPEKTIVNI IN VRHUNSKI MLADI 
UMETNIK 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I) (Ur. l. RS, št. 
63/2013 z dne 26. 7. 2013) v svojem 51. členu govori o pridobitvi statusa 
perspektivnega športnika in perspektivnega mladega umetnika. Pridobitev statusa 
predlagajo starši učenca. Predlog z dokazili oddajo starši šoli, ki jo učenec obiskuje, 
do 24. septembra za tekoče leto. Nepopolnih ali prepozno oddanih vlog ne bomo 
upoštevali. 
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v 
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in 
tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega 
zbora.  

Učencu, ki pridobi status, se prilagodijo šolske obveznosti, ki jih mora učenec 
dosledno upoštevati (obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki 
ocenjevanja znanja …). Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim 
dogovorom med šolo in starši.  
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OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI UČENCEV 

Obiskovanje pouka in šolskih aktivnosti je za vsakega učenca obvezno. Vsako 
odsotnost morajo starši opravičiti. Pisno ali ustno opravičilo je potrebno 
posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če 
razrednik v tem času ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen. 
Odsotnost pri posamezni uri dovoli učitelj, ki tisto uro poučuje v 
oddelku. 
Odsotnost, daljšo od petih dni, ki ni povezana z boleznijo, odobri ravnatelj šole.  
V vseh primerih odsotnosti mora učenec sam poskrbeti za manjkajočo snov. 

 
V primeru dni dejavnosti ali ekskurzij, za katere je potrebno organizirati prevoz 
učencev, morajo o odsotnosti otroka starši najkasneje do 8. ure zjutraj tistega 
dne obvestiti razrednika ali tajništvo šole, sicer se jim strošek dneva dejavnosti 
zaračuna.  

 

VZGOJNI NAČRT, PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, HIŠNI RED  

Skupna naloga nas vseh je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja, 
kjer se bomo vsi počutili varno in sprejeto. Za uresničevanje tega se moramo držati 
določenih pravil, ki nam olajšajo skupno bivanje in preprečujejo nesporazume.  

V skladu z Zakonom o osnovni šoli ima šola izdelan Vzgojni načrt šole ter Pravila 
šolskega reda, kjer je natančno opredeljeno vzgojno delovanje šole, dolžnosti in 
odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, organiziranost učencev, 
zagotavljanje varnosti … 
Učenci morajo upoštevati Pravila šolskega reda in Hišni red šole. V kolikor učenec 
tega ne upošteva, se mu izreče vzgojni ukrep. Postopki izrekanja vzgojnih ukrepov 
so zapisani v Vzgojnem načrtu OŠ Jurija Dalmatina Krško. 
Postopek vodi razrednik učenca, v primeru hujših kršitev pa ravnatelj šole. Pri vseh 
primerih se vključi tudi svetovalna služba, ki opravi razgovore in pomaga pri 
postopkih. 
 
 

PEDAGOŠKA ASISTENCA  

Vsi učenci in učitelj v razredu imajo pravico do nemotenega izvajanja učnega 
procesa. Asistenco uporabimo v primeru, ko eden izmed učencev ne upošteva 
pravil šolskega reda, moti pouk in ostale dejavnosti učitelja, ko res vse ostale oblike 
s strani učitelja niso bile učinkovite (opozarjanje, motiviranje, presedanje učenca, 
razgovor z učencem). 
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Kako pedagoško asistenco izvajamo?  
 

Učitelj, ki asistenco izvaja (po razporedu),  sprejme učenca. Z njim lahko 
nadaljuje delo v skupini ali pa delo izvaja v drugem prostoru.  

Naloga učenca: V času asistence učenec opiše/nariše potek dogodkov, ki so 
privedli do asistence in poda svoje predloge, kaj bo spremenil, da do podobnih 
situacij ne bo več prihajalo. Učenec v asistenci opravi delo, ki bi ga moral narediti 
v razredu. Morebitno neopravljeno delo mora učenec dokončati doma. 
Najkasneje naslednji dan se udeleži tudi razgovora z učiteljem, kjer je pouk motil, 
skupaj poiščeta rešitev, da do podobnih situacij ne bi več prihajalo.  

Razrednik seznani starše z ukrepom izločitve in s posledicami nadaljnjega 
neprimernega vedenja učenca. V nadaljevanju spremlja asistenco in v primeru 
ponavljajočih asistenc ukrepa po Pravilih šolskega reda in Vzgojnem načrtu šole. 

 

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU 

Pravilnik ureja preverjanje, ocenjevanje znanja in napredovanje učenca iz razreda v 
razred ter dokončanje osnovnošolskega izobraževanja.  
Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da:  
spoštuje osebnostno integriteto učencev in različnost med njimi, upošteva 
poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in 
interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja, uporablja različne načine 
preverjanja in ocenjevanja znanja glede na cilje oziroma standarde znanja in glede 
na razred, pri vsakem predmetu učenčevo znanje preverja in ocenjuje skozi vse 
ocenjevalno obdobje, daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o 
učenčevem individualnem napredovanju, omogoča učencu kritični premislek in 
vpogled v usvojeno znanje, prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in 
učitelji. 
V tem šolskem letu bo to tudi ena izmed naših prednostnih nalog.  
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NAČRT POUKA NA ŠOLI V PRIMERU RAZLIČNIH 
EPIDEMIOLOŠKIH STANJ V DRŽAVI, REGIJI … 

 
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in NIJZ smo šole prejele 
usmeritve o organizaciji pouka in drugih aktivnosti v šol. l. 2020/21. O možnih 
modelih poučevanja, zasnovane na izkušnjah izobraževanja na daljavo in rezultatih 
raziskave ter kadrovskih in prostorskih pogojih slovenskih šol: 

 MODEL A: Model ne predvideva nikakršnih omejitev zaradi zdravstvenih 
razmer. To je tudi osnovni model organizacije pouka vsake šole v začetku šol. 
leta.  

 MODEL B: Šola organizira delo tako, da pouk poteka po urniku, ki v največji 
možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Npr. učenci med odmori 
ostajajo v učilnici, šola določi prihajanje in odhajanje učencev v šolo in iz nje, 
način izvajanja jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, omejitve izvajanja 
interesnih dejavnosti … 

 MODEL C: Je načrtovan za obdobje, v katerem so omejitve zaradi 
epidemioloških razmer takšne, da ni več mogoče za vse učence izvajati pouka 
v šoli. Del učencev se izobražuje na daljavo, na šoli ni dovoljeno mešanje 
skupin, pouk v šoli poteka v manjših skupinah … Model predvideva, da se za 
učence od 1. do 3. r. ter za učence 4. in 5. r. pouk izvaja v šoli (odvisno od 
prostorske in kadrovske zmožnosti posamezne šole). 

 MODEL D: Načrtovan je za obdobje, v katerem so omejitve zaradi 
epidemioloških razmer takšne, da je potrebno izvajanje pouka za vse učence 
organizirati na daljavo. 

 PODMODELI: Zaradi zdravstvenih razmer učenci posameznega oddelka ali več 
oddelkov ne bi smeli obiskovati pouka (odloči ravnatelj na predlog regijske 
epidemiološke službe NIJZ). Enako se lahko zgodi, da se zapre celotna šola, o 
tem pa odloči vlada oz. ministrica na predlog NIJZ.   

 
Vsakodnevno bomo skrbeli za preventivo in higieno ter poskušali slediti navodilom 
in priporočilom NIJZ. Na šoli s skoraj 800 učenci in prostorskimi omejitvami je za 
nas to velik izziv. Kljub temu bomo k temu pristopili resno in odgovorno, učencem 
pa zagotovili varno in spodbudno učno okolje. V šoli smo v največji možni meri 
pripravljeni na zgoraj omenjene modele, o katerih nas bosta obveščala  pristojno 
ministrstvo in NIJZ. Pri načrtovanju so nam v veliko pomoč izkušnje lanskega 
šolskega leta. Preko Zavoda RS za šolstvo poteka izobraževanja za vse strokovne 
delavce. V mesecu septembru načrtujemo v okviru tehniških dni izobraževanja za 
učence šole, učitelji posameznih predmetov bodo skozi celo leto izvajali določeno 
število ur v obliki računalniškega in digitalnega opismenjevanja …   

OSTANIMO ODGOVORNI! 
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