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Smo ugledna šola,  

ki z znanjem in s  sodelovanjem 

omogoča zdravo in ustvarjalno življenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………., ……… 
                   ime in priimek   razred 
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Učenje brez razmišljanja je neplodno, 

razmišljanje brez učenja je nevarno. 

Konfucij 

 

 

 

Spoštovani starši, dragi učenci, cenjeni sodelavci! 

 

Tudi letos je ob začetku šolskega leta pred vami nova publikacija naše šole, 

Osnovne šole Šentvid. 

 

V njej so osnovne informacije o šoli, o učiteljih, o naših dejavnostih in o 

šolskem koledarju, ki opredeljuje potek šolskega leta. 

 

Vsebuje tudi dovolj prostora, kamor si lahko zapišete vse tisto, kar je 

pomembno le za vas. Tako bo postala vaš nepogrešljiv spremljevalec skozi 

celotno šolsko leto. 

 

Šola je prostor, v katerem pridobivamo nova znanja in spoznanja, učimo se 

novih veščin, učimo se samospoštovanja in medsebojnega spoštovanja – ne 

glede na to, kako različni smo si. 

 

Za uresničitev želja in ciljev, ki si jih postavljamo ob začetku šolskega leta, 

moramo poskrbeti vsi: učenci,  starši in predvsem mi, učitelji. 

 

Skupaj z vami si bomo prizadevali, da bo naša šola še naprej ostala prijetna, 

da se bomo dobro razumeli, da boste pridobili veliko novega znanja in da se 

boste naučili medsebojnega sodelovanja, pomoči in odgovornosti. 

 

Želim si, da bi v šolo prihajali radi, da bi morebitne nesporazume reševali 

sproti in da bi vam leta, ki jih boste preživeli pri nas, ostala v prijetnem 

spominu. 

 

 

 

                                                                                                Nada Paj, 

                                                                                               ravnateljica   
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OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID 
Prušnikova  ulica  98, 1210  Ljubljana  Šentvid 

 

Ravnateljica:         Nada Paj 
   nada.paj@guest.arnes.si 

 

 

Pomočnik ravnateljice:      Jaka Saje  
      jaka.saje@guest.arnes.si  
 

Šolska psihologinja:    Slavica Škerjanec 
      slavica.skerjanec@guest.arnes.si 
 

Tajnica VIZ:       Katja Balon 
      tajnistvo.ossentvid@guest.arnes.si 
 

Računovodkinja:    Maja Barle  
      racunovodstvo.osljse@guest.arnes.si  
 

Administratorka:    Jožica Grilj 
      jozica.grilj@guest.arnes.si 
 

 
 

 

ODJAVA PREHRANE:  01/5000 327             
   www.ossentvid.si/prehrana 
 

Telefonske številke in številke mobitelov: 

tajništvo: 01/5000 320 

                031 719 261          

ravnateljica: 01/5000 322      

knjižnica: 01/5000 326 

fax: 01/5000 329 

zbornica: 01/5000 333  

OPB: 051 247 965         

pomočnik: 01/5000 328  

šol. psihologinja: 01/5000 334 

računovodstvo: 01/5000 324           

            

Internet:     www.ossentvid.si         

 

Transakcijski računa:  01261–6030664116 

Davčna številka:  51719070 

Matična številka šole: 50900 16000 

mailto:nada.paj@guest.arnes.si
mailto:jaka.saje@guest.arnes.si
mailto:slavica.skerjanec@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo.ossentvid@guest.arnes.si
mailto:racunovodstvo.osljse@guest.arnes.si
mailto:jozica.grilj@guest.arnes.si
http://www.ossentvid.si/
http://www.ossentvid.si/
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USTANOVITELJ ŠOLE 
Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana. 
 

 

ŠOLO UPRAVLJAJO 
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, 

sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja,  pet predstavnikov šole in trije 

predstavniki staršev. 
 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE  
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni 

aktivi in razredniki. 
 

 

SKUPNOST UČENCEV 
Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja  

parlament učencev.  
 

 

NAŠI PROGRAMI 
Naša šola  poleg obveznega, nacionalnega programa devetletke, želi ponuditi 

učencem še nekaj več.  Ta  »nekaj več« temelji na treh področjih:  dodatna 

znanja, ustvarjalne in kulturne dejavnosti ter šport. 

 

Učencem omogočamo pridobivanje različnih dodatnih znanj. Posebno 

pozornost posvečamo spodbujanju branja.  Mladi  bralci 1. triade poleg 

slovenske bralne značke prejmejo tudi knjižne nagrade. V 2. razredu 

motiviramo učence in starše za učenje različnih bralnih strategij. Bralni 

pismenosti vseh vrst posvečamo posebno pozornost skozi vse obdobje šolanja, 

saj s šolsko svetovalno službo načrtno spremljamo napredek učencev in tako 

sproti zaznavamo in že odpravljamo morebitne težave posameznega otroka. 

 

Učence v okviru dodatnega pouka pripravljamo na tekmovanja znanja iz 

različnih področij, na slovensko, nemško in angleško bralno značko. Mnogo 

dodatnega znanja pa lahko pridobijo pri interesnih dejavnostih ter z izdelavo 

raziskovalnih nalog. Učence spodbujamo k ustvarjalnosti in podjetnosti z 

elementi razmišljanja po De Bonu, v preteklem letu pa smo začeli izvajati tudi 

projekt POGUM (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih). Za učence druge 

triade izvajamo program FLL Junior, v zadnji triadi program FLL (First Lego 

League). V preteklem šolskem letu smo se vključili v mednarodni projekt 
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MEPI (Mednarodno priznanje za mlade), ki je na voljo učencem 9. razreda. 

Cilj projekta je spodbujati mlade k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu 

preživljanju prostega časa. Aktivnosti, izzive in cilje si mladi zastavljajo in 

dosegajo sami. Vsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih 

zmožnostih in tekmuje le sam s seboj in s svojimi cilji.  

 

Možnosti ustvarjalnega in kulturnega udejstvovanja so v naši šoli zelo 

pestre. Učenci se od 1. do 9. razreda  lahko vključijo v gledališko skupino, v 

šolski pevski zbor ali pa v krožek likovnega ustvarjanja. Šola ima naziv 

»Kulturna šola«, ki ga letno obnavljamo.  

 

Izbira športnih aktivnosti je na naši šoli zelo velika. Učenci bodo na šoli 

razen šolskega športnega društva lahko obiskovali mali nogomet, tenis, 

košarko, gimnastiko, jogo za otroke, smučarske skoke,  športno plezanje, ples 

in še nekatere druge oblike športnih aktivnosti. Starši učencev, ki hodijo k jogi, 

bodo lahko tudi letos obiskovali jogo za starše, dedke in babice. Starše prav 

tako vabimo k rekreativnemu igranju odbojke skupaj z učitelji. Nekatere 

dejavnosti bodo potekale pod mentorstvom naših športnih pedagogov, nekatere 

pa bodo izvajali zunanji sodelavci.  

 

Večina šol v naravi in taborov ima poleg naravoslovnih tudi bogate športne 

vsebine. 

Učenci obiskujejo plavalne tečaje, opravijo kolesarski izpit in se udeležijo šole 

smučanja.  

 

Šola je vključena v mednarodni  program EKO-šol, ki smo ga pred dvema 

letoma nadgradili s šolskim ekovrtom, za katerega smo dobili tudi priznanje za 

najlepši ekovrt v kategoriji osnovnih šol, na strehi šole imamo štiri panje čebel. 

Aktivno smo vključeni v Unicef-ov program POVEJ! – zmanjšajmo nasilje 

med mladimi. Sodelujemo tudi z društvom Ambasadorji nasmeha; skupaj  

izvajamo program učenje s pomočjo psa. Uvajamo nove metode poučevanja – 

Storyline in elemente formativnega spremljanja. 

 

Učenci, ki se vzporedno izobražujejo na glasbeni šoli z javno veljavnim 

programom ter perspektivni športniki, lahko pridobijo status, kar jim omogoča 

lažje usklajevanje šolskih zahtev z zahtevami svoje dodatne aktivnosti. 

 

Naša šola ima certifikat kakovosti »Kakovost za Prihodnost« (KzP), ki ga 

podeljuje Slovenski inštitut za kakovost – SIQ, in ga vzdržujemo od leta 2008. 
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UČITELJI 

 

 

PRVA TRIADA 

ODD. RAZREDNIČARKA 
DRUGI/A  UČITELJI/CA IN 

UČITELJ/ICA V OPB 

DOPOLDANSKE 

GOVORILNE 

URE 

1. a Mirjana KEBER Luka  Novak  

1. b Irena TROŠT Temida ČAMERNIK  

2. a 
Nevenka  

BABIČ KOZAMERNIK 
  

2. b Simona VUZEM   

3. a Irena ŠMIT   

3. b Nika MALOVRH   

 

DRUGA TRIADA 
   

ODD. RAZREDNIČARKA POUČUJE 
DOPOLDANSKE  

GOVORILNE 

URE 

4. a 
Nataša  

LAH 

4. a: SLO, MAT, LUM,  

GUM, DRU, NIT 
 

4. b 
Polona 

PETRIČ 

4. b: SLO, MAT, LUM, 

GUM, DRU, NIT;  

OPB 

 

5. a 
Marja  

GODLER 

5. a: SLO, MAT, GOS 

5. a, b: DRU, LUM  

6. a, b: ZGO, GEO 

 

5. b 
Nataša   

BOŽIČ 

5. b: SLO, MAT, GOS  

5. a, b: NIT, GUM 

6. a, b: NAR 

 

6. a 
Hojka  

HOENIGMAN 

TJA: 4. a, 5. a, b, 6. a, 7. a, 

8. r., 9. r. 
 

6. b 

Gertruda 

KOSTAJNŠEK 

POŠTRAK 

TJA: 6. b, 7. b, 8. r., 9. r. 

IP: NI 1, NI 2, NI 3 
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TRETJA TRIADA 

ODD. 
RAZREDNIK/ 

RAZREDNIČARKA 
POUČUJE  

DOPOLDANSKE 

GOVORILNE  URE 

7. a 
Maruška  

KERIN 

SLO: 6. b, 7. a, 8. r., 9. r. 

OPB 
 

7. b 
Maja  

NOVAK RUPNIK 

GEO: 7. do 9. r. 

ZGO: 7. do 9. r. 
 

8. a 
Aljaž 

SLIVNIK 
MAT: 6. a, 7. a, b, 8. r.   

8. b 
Mihaela  

ULČAR 

NAR: 7. r.  

BIO: 8. in 9. r. 

KEM: 8. in 9. r 

IP: ORG 

 

9. a 
Tajda 

ŠTRUKELJ 

MAT: 6. b, 9. r. 

IP: UBE, MME, ROM 

NIP: RAČ 4, 5, 6 

 

9. b 
Jožef 

SKAZA 
SLO: 6. a, 7. b, 8. r, 9. r.   

 

 
UČITELJI – NERAZREDNIKI 

UČITELJ/ICA POUČUJE 
DOPOLDANSKE 

GOVORILNE  URE 

Anica 

BABNIK 
OPB  

Simona  

BLATNIK 

ŠPO: 4. do 9. r. (Ž)  

IP: gimnastika 

NIP: NIŠ 4, 5, 6 

kolesarski izpit 

 

Asta  

ČEMAŽAR 
OPB  

Vesna  

KIRBIŠ 

LUM: 6. do 9. r. 

IP: LS 1, LS 2, LS 3 

OPB 

 

Damjana  

KORITNIK 
OPB  

Andreja  

KOZLEVČAR 

GUM: 7. do  9. r. 

OPZ in MPZ 
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Katarina 

KOZOLE 

DKE: 7. r. in 8. r. 

IP: literarni klub 

OPB 

 

Karmen  

NOVAK 

TJA: 1, a, b, 2. a, b, 3. a, b, 

4. b, 8. r., 9. r. 

NIP: NIN 5, NIN 6 

 

Janko 

ROŠELJ 

ŠPO: 4. do 9. r. (M) 

IP: rokomet, odbojka 

NIP: NIŠ 4, 5, 6 

 

Andrejka  

ROZMAN 

GOS: 6. a, b 

IP: sodobna priprava hrane 

vodja šolske prehrane 

 

Jaka 

SAJE 

FIZ:  9. a, b 

MAT: 8. r., 9. r. 

pomočnik ravnateljice 

 

Marjan  

TKAVC 

TIT: 6. do 8. r. 

FIZ: 8. a, b 

IP: OGK, ELE, FVZ 

NIP: NIT 4, 5, 6 

 

Nataša 

ŽNIDERŠIČ ŠUSTER 

JV in OPB  

knjižničarka 
 

Nov/a učitelj/ica 
GUM: 6. a, b 

OPB 
 

 

 

 

SVETOVALNA SLUŽBA: 

Cvetka KUKEC GROŠELJ 

Kaja KOKELJ (nadomešča jo Sarah PETEK) 

Slavica ŠKERJANEC  

Lea VODIČKA  
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STIKI  MED  ŠOLO  IN  STARŠI 

 

Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bomo 

samo skupaj lahko skrbeli za otrokov napredek v šoli. 

 

 

RODITELJSKI SESTANEK  ob začetku šolskega leta: 

1., 2. in 3. razred – 7. september ob 17. uri 

4. in 5. razred – 9. september ob 17. uri 

6. in 7. razred – 14. september ob 17. uri 

8. in 9. razred – 16. september ob 17. uri 

 
 

GOVORILNE URE so v dopoldanskem in v popoldanskem času.  

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE so v tednu po PRVI in TRETJI nedelji 

v mesecu in sicer  po razporedu, ki ga boste dobili v septembru. 

 

POPOLDANSKE  GOVORILNE  URE  so  za starše učencev od 1. do 5. r. 

vedno od 15.30 do 17.00 ure, za starše učencev od 6. do 9. r. od 16.30 do 18.00 

ure: 

5. oktobra 

9. novembra 

14. decembra 

18. januarja 

15. februarja 

15. marca 

               19. aprila 

24. maja  

 

Starši praviloma komunicirate s šolo osebno, preko telefona ali z uporabo 

elektronske pošte. Na elektronsko pošto odgovorimo v roku treh delovnih dni. 

 

Šola uporablja elektronsko vodenje šolske dokumentacije. Straši lahko preko 

eAsistenta dostopate do urnika in šolskega koledarja. V dogovoru s 

ponudnikom (e-Šola) pa boste lahko prejemali sms ali e-mail obvestila,  imeli 

pregled nad ocenami,  dogajanjem na šoli ter dostop do vzgojnih člankov in 

nasvetov. Šola uporablja eAsistenta tudi za obveščanje staršev, zbiranje 

informacij (za izbirne predmete) in podobno. 
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Podrobne informacije in odgovore na morebitna vprašanja lahko najdete na 

spletnem naslovu https://www.easistent.com. V primeru, da se odločite za 

uporabo eAsistenta, lahko dobite prijavnico na spletni strani podjetja eŠola, 

https://www.easistent.com. 

 

Z vodstvom šole lahko komunicirate le osebno, po telefonu ali preko e-naslova 

nada.paj@guest.arnes.si. 

 

V delo šole se starši vključujete tudi preko SVETA STARŠEV, ki je 

posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga 

predstavniki staršev vseh oddelkov. Na prvem roditeljskem sestanku v vsakem 

oddelku  starši izvolijo predstavnika oddelka in njegovega namestnika. 

 

 

 

ŠOLSKI   ZVONEC 

 

 1. – 3. razred   4. – 9. razred 

   predura   7.30 –   8.15 

1. ura   8.15 –   9.00  1. ura   8.15 –   9.00 

malica   9.00 –   9.20  2. ura   9.05 –   9.50 

2. ura   9.20 – 10.05  malica   9.50 – 10.10  

3. ura 10.10 – 10.55  3. ura 10.10 – 10.55 

4. ura 11.00 – 11.45  4. ura 11.00 – 11.45 

kosilo 11.50 – 12.20  5. ura 11.50 – 12.35 

5. ura 12.20 – 13.05  6. ura 12.40 – 13.25 

   7. ura 13.30 – 14.15 

   8. ura 14.20 – 15.05 

 

Za učence, ki imajo po 6. uri še pouk, je odmor za kosilo: 

- po 6. učni uri, če imajo učenci pouk še 7. oz. 8. uro,   

- po 5. učni uri, če imajo pouk v blok uri še 6. in 7. uro.  

  

https://www.easistent.com/
https://www.easistent.com/
mailto:nada.paj@guest.arnes.si
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ŠOLSKI  AVTOBUS 

 

 

Skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli imajo učenci od 2. razreda 

osnovne šole, ki obiskujejo šolo v lastnem šolskem okolišu, pravico do 

brezplačnega prevoza, če: 

- so od šole oddaljeni več kot 4 km, 

- so od šole oddaljeni manj kot 4 km, a njihova pot do šole, po 

ugotovitvah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, NI 

varna. 

 

 

Tako se bodo v šolo vozili z organiziranim brezplačnim prevozom vsi učenci 

iz Medna. Na ostalih postajah bodo vstopali še učenci od 2. do vključno 5. 

razreda iz naselij Gunclje, Dvor in Stanežiče. Za pot domov bodo učenci 

uporabili isto pot. Starši morate poskrbeti, da bodo otroci varno prišli do 

označenega postajališča. Učenci, ki se vozijo v šolo s šolskim avtobusom, 

potrebujejo avtobusno vozovnico, ki jo morajo IMETI VEDNO PRI SEBI. 

Morebitno poškodovanje ali izgubo vozovnice uredite starši na šoli. 

Učenci iz Medna se lahko, na željo staršev, v šolo vozijo z rednim avtobusom. 

V tem primeru dobijo Urbano,  ne morejo pa uporabljati šolskega avtobusa 

 

Učenci od 6. do 9. razreda iz Guncelj, Dvora  in Stanežič bodo za pot v šolo 

uporabljali redno linijo mestnega potniškega prometa št. 15. Izstopili bodo na 

postajališču Kosmačeva ulica in peš nadaljevali po pločniku Tacenske ceste ter 

po podhodu pod obvoznico do šole. Za pot domov bodo uporabljali isto pot ali 

pa linijo št. 1 na Celovški cesti. Učenci bodo za prevoz na šoli dobili 

brezplačno mesečno vozovnico Urbano, ki jo lahko, od septembra do junija, 

uporabljajo za prevoze na kateri koli številki mestnega potniškega prometa. 

 

Vloga za pridobitev vozovnice je objavljena tudi na spletni strani šole v rubriki 

OŠ Šentvid – Šolski dokumenti, obrazci.    
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VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA   

(za vse učence iz Mednega ter za učence od 2. do 5. razreda iz Guncelj, 

Dvora in Stanežič) 

 

ZJUTRAJ  

Prva vožnja   

7.03  MEDNO 

7.06  STANEŽIČE 25 (garaža) 

7.07 STANEŽIČE 63 d (križišče) 

7.08 STANEŽIČE 34 a (transformator) 

7.10 STANEŽIČE – gasilski dom 

7.12  DVOR 

7.13  GUNCLJE - Oval 

7.14  GUNCLJE - stara postaja 

7.20  ŠENTVID 

 

 Druga vožnja   

7.40  MEDNO 

7.43  STANEŽIČE 25 (garaža) 

7.45 STANEŽIČE 63 d (križišče) 

7.47 STANEŽIČE 34 a (transformator) 

7.50 STANEŽIČE – gasilski dom 

7.52  DVOR 

7.54  GUNCLJE - Oval 

7.56  GUNCLJE - stara postaja 

8.03  ŠENTVID 

 

POPOLDAN 

Prva vožnja  

14.00   ŠENTVID 

14.04   GUNCLJE - vrtec 

14.05   GUNCLJE - stara postaja 

14.08   DVOR 

14.09   STANEŽIČE – gasilski dom 

14.10   STANEŽIČE 28 a (transformator) 

14.11   STANEŽIČE 63 a ( križišče) 

14. 12  STANEŽIČE 25 (garaža) 

14.15   MEDNO 
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Druga vožnja  

(učenci od 2. do 5. razreda iz Guncelj in Dvora) 

15.10  ŠENTVID 

15.14  GUNCLJE - vrtec 

15.15  GUNCLJE – stara postaja 

15.18  DVOR 

 

Tretja vožnja 

(učenci od 2. do 5. razreda iz  Stanežič ter  

VSI iz Medna) 

15.35  ŠENTVID 

15.44  STANEŽIČE - klanec 

15.46  STANEŽIČE - gasilski dom 

15.47  STANEŽIČE – 28 a (transformator) 

15.48  STANEŽIČE 63 a (križišče) 

15.49  STANEŽIČE 25 (garaža) 

15.51  MEDNO 

 

Učenci iz Dvora izstopijo iz avtobusa, ko se ta že vrača proti mestu (obrne 

pred gasilskim domom Stanežiče), tako da izstopijo na desni strani in ni 

potrebno prečkanje ceste. 

 

 

PODALJŠANO  BIVANJE 

 

 

Za učence do vključno 5. razreda imamo organizirane kombinirane oddelke  

podaljšanega bivanja. V OPB imajo učenci kosilo ter ustvarjalne, športne in 

druge sprostitvene dejavnosti, če je le mogoče, v veliki meri na prostem. V 

času učne ure (praviloma med 14.00 in 15.00) učenci pod vodstvom učiteljev 

opravljajo šolske obveznosti. Podaljšano bivanje je organizirano do 16.50. 

 

Starši lahko v primeru nujnih obvestil učitelju (npr. sprememba običajnega 

časa odhoda domov) uporabijo GSM številko 051 247 965. Vse spremembe 

javite vsaj eno uro pred predvidenim odhodom otroka domov.  
 

Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj OPB predčasno 

spusti otroka iz šole SAMO S PISNIM DOVOLJENJEM STARŠEV.  
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JUTRANJE  VARSTVO 

 

 

Za učence 1. in  2. razreda  imamo organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 

8.00 ure. Jutranje varstvo poteka v pritličju šole. 

 

Za učence od 3. razreda dalje je organizirano jutranje varstvo od 7.00 do 8.00 

ure v učilnici dežurnega učitelja v prvem nadstropju šole. V primeru, da učenec 

pride v šolo pred 7. uro je do 7. ure z učenci 1. in 2. razreda, nato pa odide v 

JV v 1. nadstropje šole. 

 

Učenci, ki pridejo v šolo pred 8. uro zjutraj so avtomatično vključeni v jutranje 

varstvo in so s tem dolžni upoštevati navodila dežurnega učitelja. 

 

Vsi učenci vstopajo v šolo samostojno, brez spremstva staršev.   

 

 

 

DODATNI  IN  DOPOLNILNI  POUK 

 

 

DODATNI POUK je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki želijo 

še poglobiti oz. razširiti znanje, ki ga osvojijo pri rednih urah pouka oz. se 

pripraviti na tekmovanja. Učenci se na predlog učitelja ali na lastno željo 

prostovoljno odločijo za sodelovanje. Po odločitvi je obiskovanje teh ur 

obvezno. Organizirali ga bomo pri slovenščini, angleščini, matematiki,  

nemščini, biologiji, kemiji ter fiziki. 

 

DOPOLNILNI POUK je namenjen učencem, ki imajo iz najrazličnejših 

vzrokov vrzeli v znanju in jih lahko ob učiteljevi pomoči zapolnijo. Za učence, 

ki imajo nezadostne ocene oz. šibke dvojke, je obiskovanje dopolnilnega 

pouka obvezno. Organizirali ga bomo pri slovenščini, angleščini, matematiki, 

nemščini, kemiji ter fiziki, če bo potrebno pa občasno tudi pri drugih 

predmetih. 

 

 

  



OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID                   

15  

TEKMOVANJA 

 
 

Tudi letos bomo na šoli organizirali šolska tekmovanja iz različnih področij. 

Učenci z najboljšimi rezultati na šolskih tekmovanjih se nato uvrstijo še na 

regijska in državna tekmovanja. Dobre uvrstitve na določenih predmetnih 

področjih prinašajo učencem točke za pridobitev štipendij. 
 

Strošek za prijavo na tekmovanje praviloma krije šola, razen v primerih, če se 

učenec tekmovanja ne udeleži ali ga predčasno zapusti. 

 

Učenci se lahko udeležijo tekmovanj iz naslednjih področij: 
 

PODROČJE RAZRED MENTOR 

angleščina  9. r. anglistke 

angleška bralna značka 3. – 9. r. anglistike 

biologija 8., 9. r. Ulčar 

bralna značka 2. –  9. r. raz. učit., slavisti 

CICI vesela šola 1. – 3. r. Keber 

EKO kviz 6. – 8. r. Ulčar 

fizika 8., 9. r. Saje 

geografija 7., 8., 9. r.  Novak Rupnik 

kemija 8., 9. r Ulčar 

logika 3. – 9. r. raz. učit., Štrukelj 

matematika 1. – 9. r. raz. učit., Slivnik 

mladi raziskovalci 7. – 9. r. po dogovoru 

naravoslovje 5. – 7. r. Božič, Ulčar 

nemška bralna značka 4. – 9. r.. Kostajnšek, Novak 

računalništvo (Bober) 6. – 9. r.  Štrukelj 

razvedrilna matematika 6. – 9. r. Slivnik 

slovenščina 1. – 9. r. raz. učit., slavisti 

sladkorna bolezen 8., 9. r. Rozman 

šport 1. – 9. r. športnika 

Vesela šola 4. do 9. r. Čemažar 

zgodovina 7., 8., 9. r Novak Rupnik 
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INTERESNE  DEJAVNOSTI 

 

Sezname, prijavnice in urnik za vse interesne dejavnosti (tiste, ki jih izvajajo 

naši in zunanji učitelji) bodo učenci dobili v drugi polovici septembra. 

Tradicionalno učencem ponudimo naslednje dejavnosti: gledališki krožek, 

pevski zbor, vesela šola, joga za otroke, ročna dela, krožek naravoslovja, 

likovni krožek, šolsko športno društvo, med dvema ognjema, kemijski krožek, 

eko vrt, pogovorni krožek, šah, novinarsko-fotografski krožek in še kaj. Urnik 

pevskega zbora bo ostal enak kot doslej, in sicer: 

 

PEVSKI ZBOR - Andreja Kozlevčar (obvezna avdicija) 

2. in 3. r.,  ponedeljek 13.10 – 13.55 

4. in 5. r., ponedeljek 14.00 – 14.45 

6. do 9. r., ponedeljek in torek predura 

 

 

 

 

INTERESNE  DEJAVNOSTI  ZUNANJIH 

IZVAJALCEV,  ki  potekajo  v  naših  prostorih 
 

Večina interesnih dejavnosti zunanjih izvajalcev je plačljivih. Glede prijave se 

lahko pozanimate na sedežu društva. Nekatere prijavnice nam prinesejo na šolo 

in jih učenci lahko dobijo v tajništvu.   

  

GIMNASTIKA: Športno društvo Špička 

GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Strunica 

KOŠARKA: Športno društvo Šentvid-Ljubljana, Športno društvo Otroška 

košarkarska šola Ljubljana 

NOGOMET: Športno društvo Otroška nogometna šola Ljubljana 

PLES: Miki plesna šola  

SMUČARSKI SKOKI: Smučarsko društvo Dolomiti 

ŠPORTNO PLEZANJE: Planinsko društvo RAŠICA 

TABORNIKI: rod BELI BOBER 

TENIS: Športno društvo Šmartno Tacen 
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EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje 

in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o 

trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni 

program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. 

 

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati 

drugačnost in ceniti naravne dobrine. 

 

Glavni cilj slovenske ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu 

skrb za okolje in naravo postala del življenja. Temu cilju slovenske ekošole 

se pridružujemo tudi na naši šoli. 

 

Prednostna področja so:  podnebne spremembe, energija, odpadki,  voda. 

Delamo po principu 7 korakov za ekošolo. Več o tem si lahko preberete na 

spletni strani slovenske ekošole: www.ekosola.si/ 

 

V šolskem letu 2020/21 bodo prednostno področje podnebne spremembe, 

nadgradili uporabo ekovrta, ki smo ga začeli gojiti v šolskem letu 2016/17 in 

za katerega smo dobili priznanje za najboljši ekovrt v kategoriji osnovnih šol. 

Sodelovali bomo tudi s čebelarjem, saj imamo na strehi štiri panje čebel. 

 

Trudimo se, da bi se v delo ekošole vključilo čim več učiteljev in učencev. 

Vsako leto nas je več, ki sodelujemo na različnih področjih. 

 

Tudi v šolskem  letu 2020/21 bomo zbirali: 

- star papir 

- baterije 

- tonerje in kartuše 

- male gospodinjske aparate 

- mobitele 

- sijalke 

Sodelovali bomo v ekokvizu, na različnih razpisih in natečajih vezanih na 

okolje. V lanskem šolskem letu smo (med drugim) na natečaju Mladi v svetu 

energije dobili 2. nagrado v kategoriji »Glavce« za izdelavo maket 

nizkoogljičnih elektrarn. Sodelovali bomo v dobrodelnih akcijah. Trudili se 

bomo še naprej za dobre medsebojne odnose. Pri delu se bomo povezovali z 

drugimi projekti, ki potekajo na naši šoli. 

http://www.ekosola.si/
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Ekolistino smo slavnostno podpisali v šolskem letu 2003/04 (10. 6. 2004) in 

takrat smo tudi prvič prejeli ekozastavo.  

Koordinatorja ekošole sta Mihaela Ulčar in Jaka Saje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA  PREHRANA  
 
 

V šolski kuhinji pripravljamo zajtrk, malico (dop. in pop.) in kosilo.  

 
Razred Zajtrk Malica Kosilo Pop. malica 

1., 2., 3. 1,00 € 0,80 € 2,75 € 1,10 € 

4., 5., 6. 1,00 € 0,80 € 3,10 € 1,10 € 

7., 8., 9 1,00 € 0,80 € 3,40 €  

 

Učenci od 1. do 3. razreda  imajo MALICO v prvem, ostali učenci pa v drugem 

odmoru.  
 

Čas za KOSILO je med 12.00 in 14.30. Učenci do 5. razreda gredo h kosilu v 

spremstvu učitelja, ostali učenci pa sami. Učenci od 5. do 9. razreda si v 

tajništvu uredijo kartonček s sliko, ki ga morajo vedno pokazati kuharici, ki 

deli kosila. 
 

Zaradi velike obremenjenosti jedilnice bodo učenci 2. in 3. razreda odšli na 

kosilo po 4. uri (ob 11.50) in nato nadaljevali s poukom od 12.20 do 13.05.  
 

Stroške prehrane  poravnate starši oz. skrbniki s položnico za pretekli mesec. 

Podrobnejše informacije v zvezi z organizacijo in plačevanjem šolske prehrane 

so navedena v Pravilniku o šolski prehrani, ki je objavljen na spletni strani šole 

www.ossentvid.si v zavihku prehrana. 

http://www.ossentvid.si/
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Starši si lahko v računovodstvu šole uredite plačevanje položnic preko  

trajnika. V primeru, da imate na šoli več otrok, se lahko v računovodstvu 

dogovorite za združeno položnico.  

 

Obstaja tudi možnost prejema računa na elektronski naslov in ureditev plačila 

preko spletne banke. Za prejem računa na tak način se obrnite na šolsko 

administratorko oziroma pišite na jozica.grilj@guest.arnes.si. 

 
 

 

ODJAVLJANJE PREHRANE 

Starše  prosimo, da  odjavijo VSAKO odsotnost do 8.15 ure v  šolsko  kuhinjo  

na telefon številka 5000 327 (telefonska tajnica) ali  na spletni strani šole 

www.ossentvid.si. Odjavo bomo upoštevali pri obračunu prehrane za naslednji 

mesec. V primeru, da odsotnosti ne javite oz. jo javite prepozno, ste dolžni 

plačati celotno ceno malice, t. j. 0,80 EUR. 
 

TRAJNO ODJAVO  prehrane upoštevamo samo, če je oddana v pisni obliki 

v tajništvo ali računovodstvo šole.  

mailto:jozica.grilj@guest.arnes.si
http://www.ossentvid.si/
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ŠOLSKI KOLEDAR 
 
 

 

Šolsko leto traja od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2021. Pouk se prične 

1. septembra 2020 (torek) in se konča za učence 9. razreda 15. junija (torek), 

za ostale učence pa 24. junija 2020 (četrtek).  
 

 

OCENJEVALNA OBDOBJA 

 

PRVO 

OCENJEVALNO 

OBDOBJE 

DRUGO 

OCENJEVALNO 

OBDOBJE 

TRAJANJE 
od 1. septembra 

do 31. januarja 

od 1. februarja 

do 15. oz. 24. junija 

ORIENTACIJSKE  

KONFERNCE 
16. novembra 6. aprila  

OCENJEVALNE 

KONFERENCE 
27. januarja 

11. junija  za učence 9. 

razreda, 

21. junija za učence 1. do 

8. razreda 
 

 

 

POČITNICE IN PRAZNIKI 

JESENSKE POČITNICE: od 26. oktobra do 1. novembra 2020  

NOVOLETNE POČITNICE: od 25. decembra 2020 do 2. januarja  2021 

8. februar 2021: slovenski kulturni praznik (ponedeljek) 

ZIMSKE POČITNICE: od 22. februarja do 26. februarja 2021 

5. april 2021: velikonočni ponedeljek 

PRVOMAJSKE POČITNICE: od 26. aprila do 2. maja 2021 

 

DELOVNA SOBOTA 

8. maj 2021: športni dan, Pohod ob žici, namesto pouka 24. 12. 2021 

 

 

INFORMATIVNI  DNEVI  ZA VPIS  NA SREDNJE  ŠOLE 

12. in 13. februar 2021  
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PRIREDITVE IN DOGODKI V LETU 2020/2021 

sobota v septemberu: JESENSKA SREČANJA V ČS ŠENTVID 

sobota v oktobru: DRUŽINSKI TEK 

24. oktober: LJUBLJANSKI MARATON 

20. november: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

5. december: MIKLAVŽEV SEJEM  

23. december: PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN    

                        ENOTNOSTI 

5. februar: PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 

konec marca: POMLADNA PREVANJA 

sobota v aprilu: DRUŽINSKI PLANINSKI IZLET STARŠEV, UČENCEV    

                          IN UČITELJEV  

8. maj: TEK TROJK IN POHOD OB ŽICI (športni dan) 

konec maja: NASTOP PEVSKEGA ZBORA (za starše in krajane) 

konec maja: GLEDALIŠKI MARATON 

15. junij: PREDAJA KLJUČA, VALETA 

24. junij: PROSLAVA OB  DNEVU DRŽAVNOSTI in ZAKLJUČKU   

ŠOLSKEGA LETA 
 

 

 
 

EKSKURZIJE 

10. junij: nagradna ekskurzija za najuspešnejše učence  

14. junij: zaključna ekskurzija za 9. razred 

22. junij: zaključne ekskurzije 

 

 

 

 

PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI 

za učence 9. razreda: med 16. in 30. junijem 2021 

za učence ostalih razredov:  med 28. junijem in 9. julijem 2021 

za vse med 18. in 31. avgustom 2021 
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ŠOLE V NARAVI, TABORI 

 

1.razred:  ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI IN VEŠČINE PREŽIVETJA 

Dolenja vas pri Čatežu (CŠOD  ČEBELICA) 

Termin: 18. do 22. 1. 2021 

 

2.razred: TEHNIŠKI TEDEN – ŽAGAM, BRUSIM, ZABIJAM 

Črmošnjice (CŠOD LIPA) 

Termin: 23. do 27. 11. 2020 

 

3.razred: ŠPORTNA ŠOLA V NARAVI IN VEŠČINE PREŽIVETJA 

Čemšenik (CŠOD  PRVINE) 

Termin: 28. 9. do 2. 10. 2020 

 

4.razred: ŠOLA PLAVANJA 

Savudrija (dom ZLRO) 

Termin: 7. do 11. 6. 2021 

 

5. razred: ŠOLA SMUČANJA 

Bohinj (CŠOD BOHINJ) 

Termin: 1. do 5. 2. 2021 

 

7. razred: NARAVOSLOVNI TEDEN 

Murska Sobota  (CŠOD MURSKA SOBOTA) 

Termin:  12. do 16. 4. 2021 

 

8. razred: NARAVOSLOVNI TEDEN  

Planica  (CŠOD PLANICA) 

Termin:  12. do 16. 4. 2021 
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TEČAJ PLAVANJA 
 

Agencija za šport organizira brezplačen tečaj plavanja za učence 1. in 3. 

razredov. Tečaj poteka v dopoldanskem času v bazenu Tivoli. Učenci 6. razreda 

opravijo v bazenu Tivoli preizkus plavanja; neplavalci  se lahko udeležijo 

dvotedenskega  tečaja plavanja.  

 

 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 
 

 

Nacionalno preverjanje znanja opravljajo učenci ob zaključku druge in  tretje 

triade. Učenci 6. razreda opravljajo  preverjanje iz slovenščine, matematike 

in angleščine, učenci 9. razreda pa pišejo preverjanje iz slovenščine in 

matematike ter tretjega predmeta, ki ga določi minister na začetku šolskega 

leta. Udeležba na preverjanju znanja je za učence obvezna, izjema so le 

priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tem 

šolskem letu v osnovno šolo v republiki Sloveniji vključeni prvič. 
 

 

 

ROKOVNIK OPRAVLJANJA NPZ  

1. september 2020: objava sklepa MIZŠ o izboru predmetov in določitvi 

tretjega predmeta,  iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli 

preverjalo znanje učencev z NPZ 

4. maj 2021:  NPZ iz   SLO (6. in 9. razred) 

6. maj 2021:  NPZ iz  MAT (6. in 9. razred) 

10. maj 2021:  NPZ iz  tretjega predmeta (9. razred)  

                        NPZ iz  angleščine (6. razred) 

 

1. do 3. junij 2021: vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 9. razreda 

7. do 9. junij 2021: vpogled v ovrednotene preizkuse za učence 6. razreda 
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PREDMETNIK 
 
 

 

 

 RAZRED 

PREDMETI 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 

 T L T L T L T L T L 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Angleščina   2 70 2 70 2 70 3 105 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Glasbena umetnost  2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105     

Družba       2 70 3 105 

Naravoslovje in 

tehnika 
      3 105 3 105 

Gospodinjstvo         1 35 

Neobvezni izbirni 
predmeti * 

2 70     2/1  2/1  

Kulturni dnevi 4  4 4  3 3  

Naravoslovni dnevi 3  3  3  3 3  

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 

Športni dnevi 5  5  5  5 5  

Tednov pouka 35 35 35 35 35 

 

* Učenec od 4. do 6. razreda lahko izbere 1 neobvezni izbirni predmet 

tedensko. 
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PREDMETI 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

 T L T L T L T L 

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost  1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost  1 35 1 35 1 35 1 32 

Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

Tehnika in tehnologija 2 70 1 35 1 35   

Naravoslovje 2 70 3 105     

Biologija     1,5 52,5 2 64 

Kemija     2 70 2 64 

Fizika     2 70 2 64 

Gospodinjstvo 1,5 52,5       

Domovinska in 

državljanska kultura 

in etika 

  1 35 1 35   

Neobvezni izbirni 

predmeti 
2/1        

Izbirni predmeti *   2/3  2/3  2/3  

Kulturni dnevi 3 3  3 3  

Naravoslovni dnevi 3  3 3  3  

Tehniški dnevi 4 4 4  4  

Športni dnevi 5  5  5  5  

  Tednov pouka 35 35 35 32 

 

* Učenec od 7. do 9. razreda izbere 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov 

tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. 
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V letošnjem šolskem letu bomo glede na želje učencev in možnosti šole izvajali 

naslednje: 

 

NEOBVEZNE  IZBIRNE  PREDMETE 

- Angleščina 1 (za učence in učenke 1. razreda); Novak K. 

- Šport (za učenke in učence 4., 5. in 6. razreda); Blatnik, Rošelj 

- Nemščina (za učenke in učence 5. in 6. razreda );  Novak K. 

- Računalništvo  (za učenke in učence 4., 5. in 6. razreda); Štrukelj 

- Tehnika (za učenke in učence 4., 5. in 6. razreda); Tkavc 

 

 

OBVEZNE  IZBIRNE  PREDMETE 

- Nemščina 7 (za učenke in učence 7. razreda);  Kostajnšek Poštrak 

- Nemščina 8 (za učenke in učence 8 . razreda);  Kostajnšek Poštrak 

- Nemščina 9 (za učenke in učence 9. razreda);  Kostajnšek Poštrak 

- Izbrani šport:  

Gimnastika (za učenke 7. in 8. razreda); Blatnik 

Odbojka (za učenke in učence 7. in 9. razreda); Rošelj 

Rokomet (za učenke in  učence 7. in 8. razreda); Rošelj 

- Računalništvo:  

Urejanje besedil (za učenke in učence 7. razreda); Štrukelj 

Multimedija (za učenke in učence  8. razreda); Štrukelj 

Računalniška omrežja  (za učenke in učence 9. razreda); Štrukelj 

- Organizmi v naravi in umetnem okolju (za učenke in učence 7., 8. in 

9. razreda); Ulčar 

- Sodobna priprava hrane(za učenke in učence 7. in 9. razreda); Rozman 

- Likovno snovanje 1 (za učenke in učence 7. razreda); Kirbiš 

- Likovno snovanje 2 (za učenke in učence 8. razreda); Kirbiš 

- Likovno snovanje 3  (za učenke in učence 9. razreda); Kirbiš 

- Obdelava gradiv – kovine (za učenke in učence 8. in 9. razreda); Tkavc 

- Elektrotehnika (za učenke in učence 8. in 9. razreda); Tkavc 

- Filmska vzgoja (za učenke in učence 7., 8. in 9. razreda); Tkavc 

- Literarni klub (za učenke in učence 8. in 9. razreda); Kozole 
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VPIS V SREDNJO ŠOLO 

 
Naslov spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  kjer bo objavljen 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE: http://www.mizs.gov.si 
 

SPLETNI NASLOVI, kjer lahko dobite dodatne informacije o nadaljnjem šolanju, 

poklicih 
www.mojaizbira.si  

www.mizs.gov.si  (Vpis v srednje šole, Srednješolski izobraževalni programi) 

www.ess.gov.si  (podstran NCIPS: opisi poklicev) 

www.cpi.si   (Center za poklicno izobraževanje) 

www.virtuorientation.net  

www.kaminkako.si/iwp-young/ (program Kam in kako) 

 

Pomembni naslovi, kjer lahko dobite dodatne informacije o štipendijah: 

Ministrstvo za delo, družino in socialne  zadeve www.mddsz.gov.si/Aktualno  

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje www.skladi-kadri.si  

Regionalne razvojne agencije 

Centri za socialno delo 

Občine 

delodajalci 

 

 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V 

ŠTIRILETNE PROGRAME SREDNJIH ŠOL 

 

1. UČNI USPEH v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole: 

- zaključne ocene obveznih predmetov  v 7., 8. in 9. razredu (največ 175 točk) 

2. DODATNI POGOJI: 

Kandidati, ki se vpisujejo v program Umetniška gimnazija, morajo uspešno opraviti 

preizkus nadarjenosti. 

 

Pri vpisu v športne oddelke programa Gimnazija se upoštevajo tudi športni dosežki in 

sicer se prišteje za pridobljen status športnika A 10 točki in za pridobljen status 

športnika B 5 točk. 

 

V primeru, da se bo v prvem oz. drugem krogu izbirnega postopka na posamezno šolo 

na spodnjo mejo razvrstilo več kandidatov z istim številom točk pridobljenih po 

kriteriju iz 1. in 2. točke, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih učenec doseže 

na NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA iz slovenščine in matematike. 

  

http://www.mizs.gov.si/
http://www.mojaizbira.si/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.ess.gov.si/
http://www.cpi.si/
http://www.virtuorientation.net/
http://www.kaminkako.si/iwp-young/
http://www.mddsz.gov.si/Aktualno
http://www.skladi-kadri.si/
http://www.skladi-kadri.si/
http://www.skladi-kadri.si/
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ZDRAVSTVENO  VARSTVO 
 

 

Zdravstveni dom Ljubljana Šentvid organizira za učence 1., 3., 6. in 8. razreda 

sistematske zdravniške preglede, kamor je vključen tudi sistematski pregled 

zob.  
 

Učenci 1. in 8. razreda imajo v okviru pregleda tudi cepljenje ter opravijo 

kontrolo sluha.  
 

Učenci od 1. do 5. razreda imajo organizirano želiranje zob ter sodelujejo v 

»Akciji za čiste zobe in zdravo prehrano«.  

 

Zdravstveni dom Ljubljana Šentvid izvaja delavnice zdravstvene vzgoje za 

učence od 1. do 8. razreda. 

 
 

 

STATUS  UČENCA Z DODATNIMI 

OBREMENITVAMI 

 
 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti na Osnovni šoli Šentvid so objavljena 

na spletni strani šole v rubriki OŠ Šentvid – Šolski dokumenti, obrazci.  

 

Prav tako so tam objavljeni tudi vsi obrazci, ki so potrebni za uveljavitev 

statusa. 

 

 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

Učenci si lahko iz učbeniškega sklada ob začetku šolskega leta  brezplačno 

izposodijo komplet učbenikov.  Ob izteku šolskega leta morajo učbenike vrniti. 

V primeru, da bo kakšen učbenik poškodovan ali izgubljen in ga bo potrebno 

zamenjati, boste straši morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa 

novega. 
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ŠOLSKI SKLAD 
 
 

Na šoli že vrsto let deluje šolski sklad. Sredstva pridobivamo z donacijami 

različnih fizičnih in pravnih oseb, s prostovoljnimi prispevki staršev, z 

organizacijo zbiranja starega papirja in prodajo izdelkov, ki so jih naredili 

učenci. 

 

Zbrana sredstva namenimo za nakup različne nadstandardne opreme, za 

izvajanje dodatnih dejavnosti otrok, za pomoč otrokom iz socialno šibkih 

družin pri udeležbi v nadstandardnih dejavnostih, ki jih organizira šola in niso 

financirana iz javnih sredstev. 

 

Vsem staršem trikrat letno pošljemo položnico za prostovoljni prispevek v 

višini 7 EUR.  

Kdor želi pa lahko sredstva poleg tega nakaže na TR št. 01261-6030664116. 

 

Vsem, ki s svojimi prispevki pripomorete, da lahko izpeljemo zadane načrte, 

se iskreno zahvaljujemo. 
 

Vsem staršem zaračunamo tudi material za likovni pouk (7 € letno) in drug 

material (za pouk tehnike, kemije, OPB, papirni material – 8 € letno). Znesek 

starši poravnajo v dveh delih po položnici. 
 

 

 

 

KRITERIJI ZA DODELITEV IZJEMNE DENARNE 

POMOČI ZA PLAČILO ŠOLSKIH STROŠKOV 
 

 

Kriterije sta  potrdila Svet staršev in Svet šole na svojih sejah  septembra 2015 

in so objavljeni na spletni strani šole v rubriki OŠ Šentvid – Šolski dokumenti, 

obrazci. Tam je objavljena tudi vloga za pridobitev pomoči.. 
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VZGOJNI NAČRT 
 

Verzija 4. 

Velja od 1. 9. 2016. 

 

Vzgojni načrt je osnovan na viziji, poslanstvu in vrednotah šole. Usklajen je z 

obstoječo zakonodajo R Slovenije. 

Vzgojni načrt predstavlja način izvajanja izvedbenega kurikula šole. Njegovo 

uresničevanje je povezano s cilji šole in se uresničuje z organizacijo pouka, s 

procesom poučevanja, z načini komuniciranja ipd. 

 

Poslanstvo šole je omogočiti vsakemu učencu najboljše možno izhodišče za 

nadaljevanje šolanja glede na njegove sposobnosti, vloženo delo in osebno 

zrelost. 

 

Vizija šole 

Smo ugledna šola, ki z znanjem in s sodelovanjem omogoča zdravo in 

ustvarjalno življenje. 

 

Naše vrednote so 

zadovoljstvo, znanje, dobri medosebni odnosi, sodelovanje, strpnost, 

sprejemanje in spoštovanje različnosti ter zdrav način življenja. 

 

 

Obrazložitev vizije in vrednot 

Ugledna šola je znana po dobrem. Pri tem izstopajo 

– znanje:  

▪ posebno skrb posvečamo dobri formalni izobrazbi učiteljev, 

njihovemu nenehnemu funkcionalnemu izobraževanju ter 

pridobivanju dobrih referenc z objavljanjem strokovnih člankov, 

aktivno udeležba na posvetih …;  

▪ učencem omogočamo pridobivanje kvalitetnih védenj, ki jih 

predpisuje osnovnošolski program. Zato je šolski uspeh vedno boljši, 

kakor tudi rezultati na NPZ in tekmovanjih znanja; usvojena znanja 

pa učenci prikažejo tudi v ustvarjanju in uspešnem zagovarjanju 

raziskovalnih nalog;  

▪ merimo tudi po tem, kako uspešni so naši učenci v srednjih šolah. 

– sodelovanje: 

▪ vključuje vrednote dobrih medosebnih odnosov; v ospredju teh pa 
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so: strpnost in spoštovanje različnosti. Naš cilj je: nenehno 

povečevanje števila učencev, učiteljev in staršev, ki sodelujejo v 

posameznih dejavnostih, dogodkih in projektih, ki jih organizira šola. 

– zdravje: 

▪ zanj skrbimo na formalnem in neformalnem nivoju:  

predvsem s pestro izbiro zdrave in higiensko neoporečne hrane,  

▪ s skrbjo za varnost naprav v telovadnicah in na šolskem igrišču,  

▪ s pestro ponudbo športa in rekreacije za vse učence,  

▪ z različnimi načini reševanja konfliktov v šoli (npr. z mediacijo),  

▪ s povečevanjem občutka varnosti v šoli,  

▪ z različnimi oblikami pomoči učencem s težavami. 

 

Vizijo in vrednote pri našem vzgojnem delu uresničujemo tako, da: 

– učence spodbujamo, da se zavedajo svoje svobode in omejitev v 

izbiranju vedenja;  

– učence seznanjamo s pomenom in z razumevanjem pojma nasilje; tako 

oblikujejo razredna pravila in tudi posledice nespoštovanja le-teh; 

   –   šola izvaja več dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole,   starše in 

lokalno skupnost ter sočasno pomenijo načrtno in sistematično 

vključevanje staršev v življenje in delo šole, npr. Miklavžev sejem, 

družinski tek, družinski planinski pohod, skupna rekreacija staršev in 

zaposlenih, dobrodelni teden, različne zbiralne akcije … 

 

 

Sledimo naslednjim vzgojnim načelom: 

–  načelo individualizacije  

Pri izrekanju vzgojnih ukrepov obravnavamo vsakega učenca kot 

posameznika s svojimi posebnostmi; upoštevajoč to, odločamo o 

obliki predlaganega ukrepa, da bi zagotovili kar največjo njegovo 

učinkovitost. 

   -      načelo doslednosti in poenotenosti ravnanj  

Vsi pedagoški delavci smo zavezani, da reagiramo na vsakršno 

ravnanje, ki pomeni kršitev pravil šolskega reda, hkrati pa moramo 

ukrepati po vnaprej dogovorjenem in sprejetem postopku. 

– načelo pozitivne naravnanosti  

Pri izrekanju vzgojnih ukrepov in pri vzgojnem delovanju nasploh 

ločujemo osebnost učenca od njegovega vedenja: vedenje lahko 

opredelimo kot nesprejemljivo, ob tem pa skrbimo, da učenec razvija 

svoje samospoštovanje ter svojo osebnostno zrelost in odgovornost. 

-        načelo dobrobiti učenca  

V vseh svojih izobraževalnih in vzgojnih dejavnostih smo vsi delavci 
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šole zavezani v prvi vrsti, da poskrbimo za dobrobit učencev in se 

moramo izogibati vsakršnih ravnanj, ki bi učencem lahko kakor koli 

škodovale. 

 

 

PRISTOP   

 

Vzgojni načrt osnovne šole Šentvid je nastal v sodelovanju učiteljskega zbora, 

staršev in učencev. Izhajali smo iz vizije šole in prepoznanih najpomembnejših 

vrednot. 

 

Ravnateljica je skupaj z razredniki starše seznanila s pomenom in postopkom 

nastajanja ter sprejema vzgojnega načrta šole. 

 

Strokovna skupina učiteljev je pripravila osnutek Pravil šolskega reda, ki smo 

jih predstavili učiteljskemu zboru. Pri tem smo izhajali iz razrednih in šolskih 

pravil, ki so jih oblikovali učenci sami in ki jih je sprejel šolski parlament.   

 

Po predlaganih dopolnitvah smo predlog pravil dali v javno razpravo – objavili 

smo jih na spletnih straneh šole. V februarju so s svojimi pogledi in predlogi 

dopolnili osnutek člani sveta staršev, v marcu pa smo z osnutkom seznanili še 

učence na šolskem parlamentu in na razrednih urah.   

 

Z upoštevanjem predlogov staršev in učencev smo oblikovali predlog 

vzgojnega načrta, ki smo ga še enkrat dali v javno razpravo staršem na 

roditeljskih sestankih in učiteljem na pedagoški konferenci, oboje v marcu 

2009.  

 

Svet staršev je potrdil vzgojni načrt šole na svoji seji dne 10. 6. 2009, svet šole 

pa ga je potrdil na svoji seji dne 18. 6. 2009.   
 

Vzgojni načrt osnovne šole Šentvid se je začel uporabljati 1. septembra 2009. 
 

Na seji Sveta šole dne 16. 6. 2011 je bila sprejeta nova, 2. verzija, z 

dopolnitvami. V veljavo je stopila 1. 9. 2011. 
 

3. verzija Vzgojnega načrta je bila sprejeta na Svetu staršev 29. 9. 2014 in na 

Svetu šole 30. 9. 2014. V veljavo je stopila 1. 10. 2014. 
 

4. verzija Vzgojnega načrta je bila sprejeta na Svetu staršev 18. 5. 2016 in na 

Svetu šole 28. 6. 2016. Velja od 1. 9. 2016. 
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HIŠNI RED 

 

I. 

Šolski prostor OŠ Šentvid,  Prušnikova ul. 98, obsega: 

–  šolsko stavbo, 

–  šolsko športno in otroško igrišče, 

–  park in parkirišča v neposredni okolici šole,  

–  vse postaje šolskega avtobusa v šolskem okolišu, 

–  vse kraje, kjer se izvaja učno vzgojni proces ali druge dejavnosti za 

učence v organizaciji šole; 

–   vsa prevozna sredstva, s katerimi šola organizirano izvaja prevoze 

učencev. 

 

II. 

Poslovni čas šole je od 6.30 do 16.45.  

 

Uradne ure za starše so v tajništvu šole med 7. in 15. uro. 

Govorilne ure so določene v vsakoletnem delovnem načrtu ter javno 

objavljene. 

III. 

Šolski prostor se uporablja za dejavnosti, ki so opredeljene v 5. členu odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠŠ z dne 31. 3. 2008. 

 

Nadzor nad vhodi v stavbo je zagotovljen z videonadzorom. 

Nadzor v šolskih prostorih  v času pouka, med odmori ter na drugih dejavnostih 

izvajajo učitelji in drugi delavci šole ter zunanji sodelavci, ki izvajajo 

dejavnosti v dogovoru s šolo. 

 

IV. 

Ukrepe za zagotavljanje varnosti izvajajo učitelji, drugi delavci šole, zunanji 

sodelavci, učenci sami in varnostna služba. 

 

Še posebej so za zagotavljanje varnosti zadolženi: 

–  dežurni učitelji: po razporedu, ki ga določi ravnateljica; 

– dežurni učenec ob vhodu v I. nadstropje, 

– varnostna služba (video nadzor vhodov v stavbo). 

 

Vsi delavci šole in zunanji sodelavci so dolžni reagirati, če opazijo  
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 –  kakršno koli nevarnost, ki bi ogrožala življenje ali zdravje  uporabnikov 

šole;  

–     kakršni koli nastanek materialne škode.  

O tem se nemudoma obvesti vodstvo šole, tajništvo ali hišnika. 

 

Učenci so dolžni spoštovati pravila šolskega reda. 

Če opazijo dogajanje, ki lahko pomeni nevarnost za življenje ali zdravje ali za 

nastanek materialne škode, pa so dolžni o tem takoj obvestiti najbližjo odraslo 

osebo, zaposleno na šoli. 

 

Šola za kraje oziroma morebitne poškodbe predmetov, ki niso potrebni za pouk 

(npr. mobiteli, druge elektronske naprave, rolerji in podobno) ne prevzema 

odgovornosti. 

 

V. 

Za vzdrževanje reda in čistoče so odgovorni: 

– učenci, 

– zaposleni na šoli 

–  in ostali uporabniki.  

 

 

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA  

 

Pravila šolskega reda opredeljujejo načine in poti komuniciranja s šolo, 

dolžnosti in odgovornosti učencev, zagotavljanje varnosti, organiziranost 

učencev ter načine opravičevanja odsotnosti od pouka in drugih dejavnosti, ki 

jih organizira šola. 

 

Pravila šolskega reda opredeljujejo tudi kršitve šolskih pravil in vzgojne 

ukrepe ter pohvale in nagrade učencem. 

  

Načini in poti komuniciranja med šolo in starši 

Komunikacija starši – učitelj poteka osebno, telefonsko, pisno in preko 

elektronske pošte. Učitelj se lahko s starši dogovori tudi za komunikacijo preko 

e-Asistenta. 

  

Komunikacija starši – vodstvo šole poteka osebno, telefonsko, pisno in preko 

elektronskega naslova, objavljenega na spletni strani šole ter v publikaciji šole. 

 

Ko starši zaznajo težavo ali problem v zvezi s šolo, se najprej obrnejo na 
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učitelja oziroma razrednika. Če gre za zahtevnejšo težavo, se v nadaljevanju 

povežejo s svetovalno službo, pomočnikom ravnateljice ali ravnateljico.  

 

Dolžnosti in odgovornosti učencev so, da 
– redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, ki jih organizira šola; 

– spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole; 

– sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila; 

– spoštujejo pravila hišnega reda; 

– izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti; 

– učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu; 

– v šoli in zunaj šole skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne 

ogrožajo zdravja in varnosti         ter osebnostne integritete drugih 

učencev ter delavcev šole; 

– varujejo premoženje šole ter svojo lastnino, kakor tudi lastnino 

drugih učencev in delavcev šole; 

– se v šoli in zunaj nje spoštljivo vedejo do drugih; 

– sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice; 

– sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev. 

 

Zagotavljanje varnosti 

V učilnicah zagotavljamo varnost s prisotnostjo učitelja, ki spremlja in usmerja 

dogajanje v razredu ter po potrebi poišče pomoč drugih odraslih oseb, 

zaposlenih v šoli. 

 

Na hodnikih med odmori ter v jedilnici zagotavljajo varnost dežurni učitelji. 

Na šolskem igrišču zagotavljajo varnost učitelji OPB in učitelji športa. 

 

Med poukom je na hodniku I. nadstropja dežurni učenec, ki usmeri morebitne 

obiskovalce; če zazna neprimerno ali nevarno dogajanje, o tem takoj obvesti 

prvo odraslo osebo oz. tajništvo šole. 

 

Organiziranost učencev 

Učenci so organizirani v otroškem šolskem parlamentu, v katerem sta po dva 

predstavnika vsakega oddelka. 

Otroški šolski parlament  

– razpravlja o vprašanjih, ki jih predlagajo učenci sami, lahko pa jih 

predlagajo tudi delavci šole; 

            

Opravičevanje odsotnosti 

Starši so dolžni poskrbeti, da otrok redno in točno prihaja v šolo k pouku in k 
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vsem drugim obveznim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim. 

 

Morebitno odsotnost učencev morajo starši javiti osebno na šolo v 5 dneh po 

povratku učenca v šolo. Če šola opravičila ne prejme, se izostanek šteje za 

neopravičen. 

 

Starši lahko učenčev izostanek napovedo razredniku vnaprej. Ta izostanek 

lahko traja največ 5 šolskih dni v posameznem šolskem letu. 

Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivega 

razloga dovoli učencu tudi daljši izostanek. 

 

Kršitve šolskih pravil 

Kršitve šolskih pravil so lažje in težje.  

 

Lažje kršitve so: 

–  uporaba mobitelov in drugih elektronskih naprav med poukom, med 

odmori in na vseh vzgojno izobraževalnih dejavnostih, organiziranih s 

strani šole (ekskurzije, dnevi dejavnosti, ipd.); 

–  zamujanje in neopravičeno izostajanje od pouka (do 5 ur), 

–  ponavljajoče se neupoštevanje navodil učitelja in nespoštovanje 

razrednih pravil, 

–  verbalno nasilje, 

–  učenec ne dela domačih nalog, ne prinaša šolskih potrebščin in 

športne opreme. 

 

Težje kršitve so: 

–  ponavljanje lažjih kršitev, 

–  namerno uničevanje tuje ali šolske lastnine, 

–  ogrožanje svoje ali tuje varnosti, 

–  fizično nasilje, 

–  izsiljevanje, ustrahovanje in drugo psihično nasilje, vključno s 

spletnim nasiljem, 

–  igre za denar (karte, stave ipd.), 

–  prekupčevanje med učenci in različne igre z namenom neupravičene 

pridobitve materialne koristi (sličice, karte ipd) 

–  posedovanje in/ali uporaba katere koli vrste pirotehničnih sredstev, 

–  posedovanje alkohola, tobačnih izdelkov, prepovedanih substanc in 

poživil, 

- kajenje, pitje alkoholnih pijač ali uživanje drugih prepovedanih  

substanc oz. poživil, 

–  ponarejanje podpisov, ocen ali dokumentov (npr. pisna preverjanja 
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znanja, ocene, opravičila in podobno). 

  

O teži posameznega prekrška odločajo strokovni delavci šole tudi na osnovi 

razgovorov z vsemi vpletenimi in ob upoštevanju vseh znanih okoliščin 

situacije. 

 

Vzgojni ukrepi 

Za lažje kršitve se praviloma uporabljajo naslednji vzgojni ukrepi: 

– ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki 

vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko vedenje ni sprejemljivo; 

– pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri ali v jutranjem krogu, 

– starše ustno ali pisno obvestimo o kršitvi; 

– pogovor z učencem (in s starši) pri razredniku/svetovalni službi, 

– (javno) opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega; 

– restitucija (učenec s svojim vedenjem popravi napako – npr. pomoč 

sošolcu, razredu, dežurnemu učitelju, mlajšim učencem, koristno delo 

ipd.); 

– začasen odvzem elektronske naprave, ki jo uporablja oz. začasen 

odvzem nevarnih nedovoljenih sredstev, ki jih ima učenec v šoli – vse 

začasno odvzete stvari izročimo staršem osebno. 

 

Za težje kršitve se praviloma uporabljajo naslednji vzgojni ukrepi: 

– pogovor z učencem v širšem krogu (razrednik, svetovalna služba, 

ravnateljica), 

– pogovor z učencem in s starši v širšem krogu, 

– vključitev zunanjih institucij, 

– odvzem bonitet (npr. statusa športnika/kulturnika), 

– začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti, 

– učenec za krajši čas (šolska ura, kjer pride do kršitve) prekine delo v 

razredu ali skupini, vendar ostane pod nadzorom odraslih; 

– pogojni izrek vzgojnega opomina, 

– v dogovoru s starši začasna prepoved obiskovanja pouka, 

– začasna prepoved uporabe šolskega avtobusa (v dogovoru s starši), 

– prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi (v dogovoru s 

starši), 

– prepoved udeležbe oz. možnost udeležbe le ob prisotnosti staršev na 

šolskih ali zunajšolskih dejavnostih šole (ekskurzije, športna 

tekmovanja ipd.). 

 

V primeru ponavljanja kršitev kljub izrečenim vzgojnim ukrepom učiteljski 

zbor lahko izreče učencu vzgojni opomin.  Učiteljski zbor lahko izreče učencu 
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vzgojni opomin tudi brez predhodnih vzgojnih ukrepov, če gre za hujše oblike 

nasilja. 

 

Pri pojavu vseh vrst medvrstniškega nasilja (verbalnega, psihičnega, 

spletnega in fizičnega) šola v obravnavo vedno vključi storilca in žrtev, prav 

tako tudi njihove starše. 

 

 

Pohvale, priznanja in nagrade 

 

Izreče jih razrednik na lastno pobudo ali na pobudo katerega izmed delavcev 

šole ali učenca ter po posvetu z oddelčno skupnostjo za 

– pomoč sošolcem, 

– vidno udejstvovanje v razredu, 

– vidno udejstvovanje v okviru interesnih dejavnosti, 

– pomoč učitelju, 

– športne dosežke, 

– zastopanje šole v javnosti. 

 

Pohvale in priznanja podeli razrednik pred oddelčno skupnostjo, seznam 

učencev pa se ob koncu šolskega leta objavi na spletni strani šole. 

 

Nagrade, ki jih podeli šola/ravnateljica 

a) Nagradna ekskurzija za učence od 6. do 9. razreda, ki so 

– vsa leta šolanja ob koncu leta dosegli povprečno oceno 4,5 ali višjo; 

– dosegli na tekmovanju za bralno značko iz nemškega ali angleškega 

jezika 95 % uspeh ali višjega; 

– dosegli srebrno ali zlato priznanje iz tekmovanj v znanju; 

– dosegli 1. mesto na regijskih šolskih športnih tekmovanjih ter prva tri 

mesta na državnih šolskih tekmovanjih; 

– kako drugače vidno prispevali k ugledu šole. 

b) Knjižne nagrade za učence, ki so 

– dosegli zlata ali srebrna priznanja v tekmovanjih znanja in raziskovalnih 

nalogah; 

– vsa leta šolanja ob koncu leta dosegli povprečno oceno 4,5 ali višjo;  

– kako drugače vidno prispevali k ugledu šole. 

 

Utemeljeno pobudo za podelitev nagrad lahko poda kateri koli delavec šole ali 

učenci posamezne oddelčne skupnosti. 
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Nagrade podeli ravnateljica javno učencem 9. razreda na valeti, ostalim 

učencem pa na prireditvi ob zaključku šolskega leta. 

Seznam učencev, ki so prejeli nagrade, se objavi na spletni strani šole.  

 

Razrednik vodi ustrezno evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov in opominov ter 

pohval, priznanj in nagrad. 

 

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Organizirano je v obliki rednih dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur ter 

z roditeljskimi sestanki. 

Datumi le-teh so določeni v LDN, objavljeni so v publikaciji šole in na njeni 

spletni strani. 

 

Pri izrekanju nekaterih vzgojnih ukrepov za težje kršitve šolskih pravil 

(začasna prepoved uporabe šolskega avtobusa, prepoved nadaljevanja bivanja 

na taboru oz. v šoli v naravi,  začasna prepoved obiskovanja pouka) je obvezno 

soglasje staršev.  

 

Z namenom poglabljanja stikov med šolo in starši razvijamo tudi več oblik 

neformalnega sodelovanja.  
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Osnovna šola ŠENTVID 

 

Gradivo pripravil: Jaka Saje 

 

Število izvodov: 550 

 

Tisk: Makor, d. o. o. 



 
 

 
 

 
 

DOPOLNILA HIŠNEGA REDA  

OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID 

VELJAVNA 

V RAZMERAH POVEZANIH S COVID-19  

(dopolnilo obstoječemu Hišnemu redu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 1. 9. 2020 

Velja do preklica 

 

 

 

Priloge: Protokoli dela za RS in PS  



 
 

 
 

 

Dopolnilo hišnega reda OŠ Šentvid v razmerah povezanih s  Covid -19 je pripravljen na 

podlagi: 

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 in  

- dokumenta NIJZ - Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli (za učence 

prve triade in devetošolce) v času epidemije COVID-19 z dne  8. 5. 2020, 

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/31 z dne 8. 5. 2020 

- Higienskih priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli (za učence prve triade in 

devetošolce) v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8. 5. 2020) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje, št. 10-1/2020 z dne 5. 5.  2020 (Priloga I tem 

Pravilom) 

- Sklepa RSK Ministrstva za zdravje – področje pediatrije, z dne 30. 4. 2020 (Priloga II 

tem Pravilom) 

- Priporočil za prehod iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli oziroma v 

oddelku za učence 1. triade v OŠ (ZRSŠ, št. 091-13/2020-1 z dne 8.5.2020). 

- Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 (MIZŠ, 

ZRSS; NIJZ, avgust 2020) 

V šolskem letu 2020/2021 bomo pouk izvajali v skladu z navodili NIJZ in priporočenim 

modelom izobraževanja s strani MIZŠ. Pouk bomo zaradi varnostnih ukrepov izvajali v 

matičnih učilnicah oddelka. Dnevi dejavnosti se bodo izvajali v šoli oziroma na 

destinaciji, kjer bomo predhodno preverili spoštovanje varnostnih priporočil (CŠOD, 

muzeji..) ali v naravi. Enako velja tudi za izvedbo šol v naravi. 

V primeru navodil NIJZ, da je potrebno pouk izvajati na daljavo bomo upoštevali vsa navodila 

in  s pomočjo IKT tehnologije izpeljali načrtovan program dela. Vse dneve dejavnosti bomo v 

tem primeru izvajali na daljavo. 

 

 



 
 

 
 

PRAVILA RAVNANJA ZARADI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI  

1. Uvodna pojasnila  

Šola je odgovorna, da v razmerah, povezanih s COVID 19 v največji možni meri poskrbi za 

vzgojno-izobraževalni proces znotraj šole ter druge organizirane dejavnosti izven šole v skladu 

z navodili in glede na priporočila pristojnih inštitucij. Učenci šole, zaposlen in starši so dolžni 

upoštevati posebej prilagojen Hišni red OŠ Šentvid. Hišni red velja za učence, ki bodo vstopali 

v zaprte šolske prostore ter starše in druge obiskovalce, ki bodo vstopali v zaprte šolske 

prostore le po predhodnem dogovoru ali vabilu. 

 V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe:  učenci, zaposleni ali obiskovalci (po predhodnem 

dogovoru). Vsi, ki vstopajo v šolo, upoštevajo predpisani protokol ravnanja in gibanja. Šola 

vodi evidenco zunanjih obiskovalcev. 

 

2. Splošni higienski ukrepi 

Vsi, učenci in zaposleni, so glede na priporočila NIJZ-ja dolžni dosledno upoštevati in izvajati 

splošne higienske ukrepe: 

 

 higiena umivanja rok: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. z namenskim 

razkužilom za roke; 

 higiena kašlja: preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava; papirnat robček po vsaki uporabi 

odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo; 

 sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju 

kože; 

 umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje 

stopnišča ali po dotikanju drugih površin; 

 ne dotikajo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami; 

 upošteva se zadostna medosebna razdalja, vsaj 1,5 do 2 metra; 



 
 

 
 

 zaprte prostore se večkrat dnevno temeljito prezrači;  

 podajalniki razkužil/razkužila so nameščeni ob vstopu v šolo, v jedilnici, učilnicah in  

sanitarijah. Na več vidnih mestih so izobešene infografike s splošnimi higienskimi 

ukrepi.  

 

3. Obravnava primera s sumom na covid-19  

Če se učenec počuti slabo in kaže bolezenske znake, ki ustrezajo simptomom Covid-19, 

učitelj obvesti tajništvo po telefonu. Učenec sam zapusti učilnico in počaka na prihod tajnice 

na klopci pred učilnico. Vrata učilnice v tem času ostanejo odprta. Tajnica preveri 

temperaturo in v primeru povišane ga opremi z obrazno masko in obvesti starše ter učenca 

pospremi do prostora pred tajništvom. Pri tem uporablja zaščitna sredstva in upošteva 

varnostne protokole.  

Starši so dolžni po otroka priti v najkrajšem možnem času. V vmesnem času je ob učencu 

odrasla oseba. Ob prihodu pred šolo telefonsko obvestijo tajništvo in na otroka počakajo 

pred šolskim vhodom.  

Če se pri učencu potrdi okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole. Šola o tem 

obvesti NIJZ. NIJZ vodi protokol ravnanja.  

Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče 

izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti ravnateljico. 

Ravnateljica ali druga pooblaščena oseba o primeru obvesti NIJZ, ki začne s protokolom 

ravnanja. 

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s COVID-19, se temeljito očisti in izvede 

dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači. 

 

 

4. Komunikacija s starši 

Starši v šolski prostor ne vstopajo. Govorilne ure in pridobivanje informacij opravijo po telefonu 

ali po drugih komunikacijskih kanalih (elektronska pošta, videoklici…). 

Osebna komunikacija staršev s šolo je možna samo v izjemnih primerih in po predhodnem 

dogovoru z vodstvom šole. 



 
 

 
 

 

5. Šolska knjižnica  

Za knjižnico veljajo ukrepi uporabe knjižničnega gradiva za knjižnice v skladu z navodili NIJZ.  

 V šolski knjižnici je med odmori lahko naenkrat le en zdrav učenec ali učitelj. 

 Med poukom je v šolski knjižnici lahko en oddelek. 

 Vsi obiskovalci šolske knjižnice morajo upoštevati higieno kašlja in kihanja.  

 Vrnjeno gradivo bo 48 ur v karanteni in ta čas ne bo dostopno.pred iskanjem knjig na 

policah si učenci obvezno razkužijo roke z razkužilom, nameščenim ob vhodu v 

knjižnico.  

 

 

 

 

 

Ta pravila je sprejela ravnateljica OŠ Šentvid.  Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2020 in veljajo do 

preklica. 

V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko 

začasno smiselno spremenijo. Sprejem in sprememba pravil hišnega reda je v pristojnosti 

ravnateljice šole. 

 

 

 

PROTOKOLI DELA PO MODELU B ZA RAZREDNO STOPNJO 

OD 1. 9. 2020 DO PREKLICA 

 

JUTRANJE VARSTVO od 6.30 do 8.00  

- Vhodna vrata so odklenjena in odprta 
- Učenec  vstopi v šolo sam 
- Na vhodu razkuži roke 
- Upošteva varnostno razdaljo 



 
 

 
 

- Jutranje varstvo izvajamo na hodniku in v učilnicah 1. in 2. razreda, pri čemer so 
učenci 2. a na hodniku, ostali pa v matičnih učilnicah.  

- Od 7.00 izvajamo jutranje varstvo za učence od 3. razreda naprej na hodniku in 
učilnicah v 1. nadstropju, pri čemer so učenci v matičnih učilnicah. 
 

 

PRIHOD V ŠOLO od 8.00 dalje 

- vhodna vrata v šolo so odklenjena in odprta, 
- učenec vstopi v šolo sam, 
- učenec si na vhodu razkuži roke, 
- v notranjih prostorih je potrebno upoštevati varnostno razdaljo, 
- učenec gre do matične učilnice,  
- vrata učilnic in nihajna vrata so zjutraj odprta, 
- učitelji so na hodnikih oziroma v učilnicah glede na razpored dežurstev (priloga), 
- učitelji, ki imajo pouk 1. šolsko uro, so v razredu ali na hodniku od 8.00, 
- pouk se začne ob 8.15, 
- starši do nadaljnjega vstopajo v šolo le po predhodnem dogovoru. 

 

Zadolženi učitelji: po razporedu za jutranje varstvo in dežurstvo (priloga dežurstva) 
 

 

POUK 

Pouk poteka po urniku, ki velja od 1. 9. 2020, kar vključuje tudi neobvezne izbirne predmete.  

Učenci: 

- v šolo prinesejo šolske potrebščine glede na urnik, 
- prinesejo tudi športno opremo,  
- se bodo pred poukom preobuli, zato potrebujejo copate,  
- bodo šolske torbe lahko nosili domov, 
- gredo na toaleto lahko posamično eden iz razreda, 
- po končanem pouku učitelj razprši razkužilo, učenci pobrišejo svojo mizo in stol. 

 

DOPOLDANSKA MALICA  

Malica je za učence 1. razreda v učilnicah, kamor jo prinesejo kuharice.  

Pri malici učitelj poskrbi za upoštevanje higienskega protokola: 

- učenci z miz pospravijo šolske stvari 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mize 
- učenci mize pobrišejo s papirnatimi brisačkami 



 
 

 
 

- umijejo si roke z milom in toplo vodo 
- iz papirnatih brisačk si naredijo pogrinjek 
- učitelj si razkuži roke in razdeli malico  
- po malici učenci pospravijo mizo 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mizo 
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami  
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo 
- na stranišče odhajajo posamezno, roke si umijejo z milom in toplo vodo na stranišču 
- ko se vrnejo v učilnico si roke ponovno umijejo ali razkužijo 

Po končani malici učitelj odpelje voziček na hodnik, od koder ga v kuhinjo odpelje čistilka. 

Učenci 2. in 3. razreda malicajo v jedilnici, kamor gredo z razredničarkami. Učenci si pred 

malico umijejo roke s toplo vodo in milom. Učitelj jim razdeli malico in ob tem upošteva 

varnostne ukrepe.  

Po malici čistilke pobrišejo in razkužijo jedilnico. 

 

Učenci 4. in 5. razreda malicajo v učilnicah. 

Pri malici učitelj poskrbi za upoštevanje higienskega protokola: 

- malico prinesejo v učilnico dežurni učenci, ki si predhodno umijejo roke s toplo vodo 
in milom, 

- učenci z miz pospravijo šolske stvari, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mize, 
- učenci mize pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- umijejo si roke z milom in toplo vodo, 
- iz papirnatih brisačk si naredijo pogrinjek, 
- učitelj si razkuži roke in razdeli malico , 
- po malici učenci pospravijo mizo, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mizo, 
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo, 
- na stranišče odhajajo posamezno, roke si umijejo z milom in toplo vodo na stranišču, 
- ko se vrnejo v učilnico si roke ponovno umijejo ali razkužijo, 
- po končani malici košare v kuhinjo odnesejo dežurni učenci, 

 

KOSILO  

Učenci 1. razreda jedo kosilo v učilnicah, vsi ostali pa v jedilnici. 

Učenci 2. in 3. razreda gredo na kosilo po končani 4. šolski uri ob 11.50 in imajo kosilo do 

12.20, ko nadaljujejo s poukom, če imajo še 5. šolsko uro. 



 
 

 
 

Učenci 4. in 5. razreda gredo na kosilo ob 12.25 kadar imajo 5 ur pouka. Na kosilo jih 

spremlja učitelj, ki jih uči 5. uro. Ob 12.35 jih v jedilnici prevzame učitelj podaljšanega 

bivanja. Kadar imajo 6 ur, gredo na kosilo po 6. uri.  

 

Higienski protokol za jedilnico: 

- v jedilnici lahko pri omizju sedijo le učenci enega oddelka, 
- zagotoviti je potrebno razdaljo najmanj 1,5 m do omizja drugega oddelka,  
- v jedilnici je vodja prehrane, 
- mize predhodno razkužijo čistilke, 
- učenci si takoj ob prihodu razkužijo roke oziroma si jih umijejo s toplo vodo in milom, 
- ob varnostni razdalji gredo na linijo in si na pladnju prinesejo kosilo, 
- po jedi pladnje odnesejo, 
- pladnji gredo v razkuževanje, 
- učenci si umijejo roke in z učiteljem odidejo v razred. 

 

POPOLDANSKA MALICA  

Malico v kuhinji prevzame učitelj in jo ob dogovorjeni uri razdeli učencem, ki so nanjo 

naročeni. Učitelji in učenci upoštevajo higienska priporočila, kot pri dopoldanski malici in 

kosilu. 

 
UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA  

Šolsko igrišče v dogovoru z Gimnazijo Šentvid za pouk športa in podaljšano bivanje do 14. 

ure uporabljamo izmenično na 2 tedna. Izjema je otroško igrišče, ki mora biti ločeno od  

atletske steze z markirnim trakom. Po 14. uri je uporaba za nas neomejena. V času PB so 

učenci do 15. ure v svojih matičnih skupinah na določenem delu igrišča. 

 

PREVZEM OTROK IZ PODALJŠANEGA BIVANJA 

Starši, ki pridejo po otroka sami (učenec ni vozač in ne odhaja domov samostojno), sporočijo 

receptorju na vhodu po koga so prišli in počakajo, da otrok pride iz šole. Prevzem otroka je 

možen od 13.00 ure naprej, saj imajo učenci najmanj do takrat pouk in kosilo.  

V kolikor bi v izjemnem primeru po otroka starši prišli prej, pred šolo pokličejo v tajništvo. 

Tajnica obvesti razrednika, ki učenca napoti proti izhodu šole. 

Učenci 1. in 2. razreda hodijo domov čez šolsko igrišče in ne skozi jedilnico. 

 



 
 

 
 

PREVOZ V ŠOLO IN NAZAJ 

Na šolskem avtobusu se upoštevajo navodila prevoznika glede uporabe zaščitnih sredstev in 

varnostne razdalje. 

Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu. 

Na avtobusu naj se učenci držijo navodil, ki jih bodo dobili od voznika. 

Obvezna je tudi uporaba varnostnih pasov in obraznih mask. 

 
UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA  

Šolsko igrišče v dogovoru z Gimnazijo Šentvid za pouk športa in podaljšano bivanje do 14. 

ure uporabljamo izmenično na 2 tedna. Izjema je otroško igrišče, ki mora biti ločeno od  

atletske steze z markirnim trakom. Po 14. uri je uporaba za nas neomejena.  

 

UPORABA OBRAZNIH MASK, ŠALOV ALI RUT 

Obrazne maske morajo v šoli uporabljati učenci od 12. leta dalje oziroma od vključno 6. 

razreda in odrasli v skupnih prostorih (hodniki, sanitarije, … ). Prav tako je uporaba obraznih 

mask obvezna pri dejavnostih izven šole v zaprtih prostorih ter v avtobusih. Za mlajše 

učence je uporaba mask v skupnih prostorih priporočena. 

Za zaposlene bodo na voljo maske za enkratno uporabo, ki jih zagotovi šola in bodo na voljo 

v zbornici ali v tajništvu. Pri porabi bodite racionalni.  

Maske za učence zagotavljajo starši.  

 

VSTOP V TAJNIŠTVO IN PROSTOR ZA MATERIAL 

Potrebe po materialu se sporoča v tajništvo po e pošti ali telefonsko. Istočasno se dogovori  

tudi za način prevzema.  

V tajništvo oz. prostor za material se vstopa posamezno in ob upoštevanju varnostne 

razdalje. Starejši od 12 let morajo imeti zaščito obraza (maska, ruta, šal).  



 
 

 
 

Če starši potrebujete dokumente iz šolske pisarne, nam to sporočite po elektronski pošti ali 

telefonu. Ko bomo gradivo pripravili, vas bomo obvestili in se dogovorili za način prevzema 

ali dostave. 

 

RAVNANJE V PRIMERU SLABEGA POČUTJA OZ. SUMA NA COVID 

Če se učenec počuti slabo in kaže bolezenske znake, ki ustrezajo simptomom Covid-19, 

učitelj obvesti tajništvo po telefonu. Učenec sam zapusti učilnico in počaka na prihod tajnice 

na klopci pred učilnico. Vrata učilnice v tem času ostanejo odprta. Tajnica preveri 

temperaturo in v primeru povišane ga opremi z obrazno masko in obvesti starše ter učenca 

pospremi do prostora pred tajništvom. Pri tem uporablja zaščitna sredstva in upošteva 

varnostne protokole.  

Starši so dolžni po otroka priti v najkrajšem možnem času. V vmesnem času je ob učencu 

odrasla oseba. Ob prihodu pred šolo telefonsko obvestijo tajništvo in na otroka počakajo 

pred šolskim vhodom.  

Prostor pred učilnico in pred tajništvom po odhodu otroka čistilke razkužijo. 

 

 

PROTOKOLI DELA PO MODELU B ZA PREDMETNO STOPNJO 

OD 1. 9. 2020 DO PREKLICA 

 

PRIHOD V ŠOLO 

- vhodna vrata v šolo so odklenjena in odprta, 
- učenec vstopi v šolo sam z obrazno masko, 
- učenec si na vhodu razkuži roke, 
- v notranjih prostorih je potrebno upoštevati varnostno razdaljo, 
- učenec gre do matične učilnice oziroma v primeru predure do učilnice, kjer ima takrat 

pouk, 
- vrata učilnic in nihajna vrata so zjutraj odprta, 
- učitelji so na hodnikih oziroma v učilnicah glede na razpored dežurstev (priloga), 
- učitelji, ki imajo pouk 1. šolsko uro, so v razredu ali na hodniku od 8.00, 
- pouk se začne ob 8.15, 
- starši do nadaljnjega vstopajo v šolo le po predhodnem dogovoru. 

 

Zadolženi učitelji: po razporedu za jutranje varstvo in dežurstvo (priloga dežurstva) 



 
 

 
 

 

POUK 

Pouk poteka v matičnih učilnicah po urniku, ki velja od 1. 9. 2020, kar vključuje tudi obvezne 

in neobvezne izbirne predmete. Pouk slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9. 

razredu poteka v manjših učnih skupinah.  

V vseh primerih organizacija pouka z mešanjem učencev različnih oddelkov, je v učilnici 

potrebno vzpostaviti tak sedežni red, da so učenci različnih oddelkov med seboj ločeni vsaj 

1,5 m. Po koncu ure je potrebno učilnico razkužiti, tako da učitelj razprši razkužilo, učenci pa 

pobrišejo svojo mizo in stol. 

Po koncu vsake ure športa učitelja športa na podoben način poskrbita za razkuževanje 

garderob. 

 

Učenci: 

- v šolo prinesejo šolske potrebščine glede na urnik, 
- prinesejo tudi športno opremo,  
- se bodo pred poukom preobuli, zato potrebujejo copate,  
- bodo šolske torbe lahko nosili domov, 
- gredo na toaleto lahko posamično eden iz razreda, 
- po končanem pouku učitelj razprši razkužilo, učenci pobrišejo svojo mizo in stol. 

 

DOPOLDANSKA MALICA   

Malica je za učence 6. in 7. razreda v razredih, kamor jo prinesejo dežurni učenci razen v 

primeru, ko imajo 2. uro pouk športa. V tem primeru malicajo v jedilnici, kamor gredo 

samostojno. 

 

Pri malici učitelj poskrbi za upoštevanje higienskega protokola: 

- učenci z miz pospravijo šolske stvari, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mize, 
- učenci mize pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- umijejo si roke z milom in toplo vodo, 
- iz papirnatih brisačk si naredijo pogrinjek, 
- učitelj si razkuži roke in razdeli malico, 
- po malici učenci pospravijo mizo, 
- učitelj s pršilko nanese razkužilo na mizo, 
- učenci mizo pobrišejo s papirnatimi brisačkami, 
- potem si umijejo roke z milom in toplo vodo, 
- na stranišče odhajajo posamezno, roke si umijejo z milom in toplo vodo na stranišču, 
- ko se vrnejo v učilnico si roke ponovno umijejo ali razkužijo, 
- dežurni učenci košaro po malici odnesejo v kuhinjo. 



 
 

 
 

 

Učitelj, ki ima 2. uro pouk, je z učenci v razredu do 10.00.  

Dežurni učitelj je na hodnikih  po razporedu od 10.00 do 10.10 (priloga dežurstva). 
 

Učenci 8. in 9. razreda malicajo v jedilnici, kamor jih pospremi učitelj, ki je imel z njimi pouk 

2. uro. Ob tem upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m med oddelki. V jedilnici je dežurni učitelj 

po razporedu. Učenci si v jedilnici razkužijo roke, razkužilo bo na vsakem omizju.  

 

Po malici čistilke pobrišejo in razkužijo jedilnico. 

 

KOSILO  

Učenci gredo na kosilo:  

- po pouku, kadar imajo 5 ali 6 ur pouka, 
- po 6. uri, kadar imajo pouk še 7. uro, 

- po 6. uri, kadar imajo blok uro 7. in 8. uro. 

- sredi 6. ure, kadar imajo blok uro 6. in 7. uro, 

 

Higienski protokol za jedilnico: 

- v jedilnici lahko pri omizju sedijo le učenci enega oddelka, 
- zagotoviti je potrebno razdaljo najmanj 1,5 m do omizja drugega oddelka,  
- v jedilnici je vodja prehrane, 
- mize predhodno razkužijo čistilke, 
- učenci si takoj ob prihodu razkužijo roke oziroma si jih umijejo s toplo vodo in milom, 
- ob varnostni razdalji med oddelki gredo na linijo in si na pladnju prinesejo kosilo, 
- po jedi pladnje odnesejo, 
- pladnji gredo v razkuževanje, 
- učenci si umijejo roke in odidejo domov oziroma nadaljujejo s poukom. 

 

Zadnji učenci zapustijo jedilnico do 13.45. 

 

PREVOZ V ŠOLO IN NAZAJ 

Na mestnem avtobusu se upoštevajo navodila prevoznika glede uporabe zaščitnih sredstev 

in varnostne razdalje. 



 
 

 
 

Šolski avtobus bo vozil po ustaljenem voznem redu. 

Na avtobusu naj se učenci držijo navodil, ki jih bodo dobili od voznika. 

Obvezna je tudi uporaba varnostnih pasov in obraznih mask. 

 
UPORABA ŠOLSKEGA IGRIŠČA  

Šolsko igrišče v dogovoru z Gimnazijo Šentvid za pouk športa in podaljšano bivanje do 14. 

ure uporabljamo izmenično na 2 tedna. Izjema je otroško igrišče, ki mora biti ločeno od  

atletske steze z markirnim trakom. Po 14. uri je uporaba za nas neomejena.  

 

 
UPORABA OBRAZNIH MASK, ŠALOV ALI RUT 

Velja enako, kot na protokolu za RS 

 

VSTOP V TAJNIŠTVO IN PROSTOR ZA MATERIAL 

Velja enako, kot na protokolu za RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 1. 9. 2020 


