
 

 
 

ŠOLSKO LETO 2017/2018 
OCENJEVALNI OBDOBJI 

1. ocenjevalno obdobje: 
1. september 2017 do 31. januar 2018 – število dni pouka: 97 dni 

 
      2. ocenjevalno obdobje: 

1. februar 2018 do 15. junij 2018 – za devetošolce – število dni pouka: 87 dni 
1. februar 2018 do 24. junij 2018 – za učence od 1. do 8. razreda – število dni pouka: 92 dni 
 

       SKUPAJ:  189 dni pouka in dejavnosti za učence od 1. do 8. razreda 
       184 dni pouka in dejavnosti za učence 9. razreda 

 
RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI II. IN III. VIO 

4. a 
MOJCA PAŽON, mag. prof.razr.st. 

7. b 
KARLA KORAŽIJA, prof.  

MARJA ŠPES, prof. JOŽICA NUČ, prof. 

4. b 
NATALIJA ŠLOGAR, prof./MARJANA ZAJKO 

7. c 
URŠKA ESIH, prof. 

MARKO ČONŽEK, prof. IRENA GAVEZ 

5. a 
MARJANA FÜHRER  

8.a 
MATEJA VIDOVIČ, prof.  

PETRA POLAJŽER, prof. URBAN ŠIPEC, prof.  

5. b 
LEONIDA ŠPILJAK, prof.  

8. b 
GABI ČAKŠ, prof.  

JANKO BASTAŠIČ ZDENKA PETEK 

6. a 
mag. NINA GAŠPARAC  

8. c 
BARBARA ŠTEFANČIČ, prof. 

ŠTEFKA DEČMAN BRANKO KROŠEL 

6. b 
EVA GOLOGRANC, prof.         

9. a 
MATEJKA TIRGUŠEK, prof. 

mag. ANDREJA MAŠERA IZTOK MAJCENOVIČ 

7. a 
TATJANA GORENJAK, prof.  

9. b 
BRANKA UNVERDORBEN, prof. 

TEREZIJA GJURAS  GORAN KORAZIJA 

 
V sklopu prizadevanj »Korak pred drugimi« v šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo z načrtovanimi preventivnimi aktivnostmi v smislu 

zagotavljanja boljših medosebnih odnosov, spoštljive in vzdržne komunikacije, osebnega zadovoljstva ter zagotavljanja varnosti in 

zdravja na delovnem mestu (za učence in zaposlene) ter prometne varnosti. 

 

Poudarek bomo dali Bloomovi piramidi, s pomočjo katere bomo učence učili, kako naj snov pomnijo, razumejo, uporabijo, 

analizirajo/sintetizirajo oz. proučijo, vrednotijo in presodijo ter kako naj ustvarijo iz naučenega znanja nekaj novega. 

 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V šolskem letu 2017/18 bomo za učence 1. razreda kot neobvezni izbirni predmet izvajali pouk prvega tujega jezika – angleščine v obsegu 
dveh ur tedensko.  
Učenci 4., 5. in 6. razreda centralne šole  bodo obiskovali naslednje neobvezne izbirne predmete: drugi tuj jezik (nemščina), umetnost, 
tehnika in računalništvo, učenci podružničnih  šol pa neobvezni izbirni predmet šport. 

 
JEZIKOVNE DIPLOME 
V šolskem letu 2017/2018 bomo učencem, ki želijo pridobiti dodatna znanja in izkušnje pri učenju nemškega in angleškega jezika v okviru 
interesnih dejavnosti Jaz jezikovno kompetenten - TJA IN TJN nudili priprave in opravljanje mednarodnih jezikovnih izpitov: Fit in Deutsch 1, 
Fit in Deutsch 2, Goethe Zertifikat B1, Cambridge Starters, Cambridge Movers, KET in PET for Schools pod okriljem Goethe inštituta in 
jezikovne šole MINT International. Cilj je uspešno opravljen izpit in diploma kot dokazilo osebnega jezikovnega napredka. 
 

INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI NA CENTRALNI ŠOLI  
Z načrtovanjem ID smo pričeli meseca maja, ko so učenci prejeli nabor z opisi vsebin in prijavnico na ID v šolskem letu 2017/2018: cici 
zborček (1.r), Knjigo bube 1 (1.r), Zabavno računalništvio (1.-2.r), Raziskujemo svoje okolje 1 (1.-3.r), Frulica (1.-3.r), OFS Spominčice 2 (1.-
3.r), Brihtne glave 1 (1.-3.r), Skok s šahovskim konjem 1 (1.-3.r), Glasba in ples z roko v roki (1.-4.r), Ustvarjamo iz papirja in gline (1.-4.r), 
Jezikajmo skupaj po špansko (1.-4.r), Učenje učenja (1.-9.r), Ustvarjaj z mano (2.-3.r), Les je lep (3.-4.r), Med štirimi ognji (3.-5.r), , Šolski vrt 
(4.r), Lutka oživi (4.-5.r), Svet rokodelskih čudes (4.-5.r), Zabavna matematika (4.-5.r), Odbojka (4.-5.r), Ročne spretnosti – pletenje in 
kvačkanje (4.-6.r), Knjiga išče bralca (4.-6.r), OFS  Spominčice 1 (4. – 9.r), Ustvarjanje brez meja (4.-9.r), Brihtne glave 2 (4.-9.r), Nogomet za 
fante in delketa (4. – 9.r), Skok s šahovskim konjem 2 (4.-9.r), Kako do odlično izkazanega znanja (4.-9.r), Kuharski podvigi (5.-6.r), 
Ustvarjalne delavnice (5.-7.r), Les in leseni izdelki (5.-8.r), Prostovoljstvo – Pegazov dom (5.-9.r), To sem jaz – jezikovno kompetenten TJA 
(5.-7.r in 9.r), Računalniška robotika (6.-7.r), Hitro in zanesljivo računanje (6.-9.r), Pozor, tukaj delamo predstavo! (6.-9.r), Logomanija (6.-
9.r), Šolski band  (6.-9.r), Naravoslovno-kemijski krožek (7.-9.r), To sem jaz – jezikovno kompetenten TJN (7.-9.r), Raziskovalna dejavnost – 
SLJ (8.-9.r), To sem jaz – jezikovno kompetenten TJŠ (8.-9.r), Priprave na Proteus (8.-9.r).   
Urnik ID bo objavljen na šolski spletni strani. 
 

ČASOVNI RAZPORED UČNIH UR IN ODMOROV ŠOLSKA PREHRANA 

I. VIO II. In III. VIO Cene šolske prehrane: 
MALICA = 0,80 € 
KOSILO 1. do 4. razred = 2,50 € 
KOSILO 5. do 9. razred = 2,80 € 
POPOLDANSKA MALICA = 0,20  € 
 
V šolskem letu 2017/2018 smo prešli preko 
spletnega orodja eAsistent na modul Prehrana. V ta 
namen morate prav vsi starši oddati PRIJAVNICO ZA 
VSAJ OSNOVNI, BREZPLAČNI PAKET. Modul 
Prehrana je sestavni del paketa eAsistent, na 
katerega ste že prijavljeni in vanj dostopate z že 
dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. V 
modulu Prehrana so vpisani podatki o prijavljenih 
obrokih na šolsko prehrano v šolskem letu 2017/18 
na osnovi vrnjene prijavnice.  
V modulu Prehrana boste lahko: 
 - opravili izbiro glavne jedi za kosilo,   
 - odjavili vse obroke  
Če na prijavnici niste označili, da bo imel otrok 
kosilo in želite, da bi ga imel občasno, slednje 
uredite z obrazcem PRIJAVNICA NA OBČASNO 
KOSILO, ki ga otrok vrne prve dni pouka v tajništvo 
šole.   
 V primeru, da bi otrok izjemoma kateri dan kosil, pa 
niste izpolnili prijavnice, se lahko otroka prijavi na 
kosilo s klicem ali SMS sporočilom na tel. številko: 
041-449-309 do 8.00 zjutraj. V tem primeru otroku 
pripada 1. izbira glavna jed. 
Za pravočasno odjavo se šteje opravljena odjava do 
8.00 ure zjutraj za tekoči dan. V nasprotnem 
primeru se obrok zaračuna.  
Podrobnejša navodila so dostopna na šolski spletni 
strani www.iios-rogaska.com.   
 
Ne pozabite na redno prinašanje kartic za 
prehrano. 
 
Pozabljena kartica 
V primeru, da določen dan pozabite kartico, lahko 
prevzamete kosilo z nadomestno kartico, ki jo 
izpolnite in potrdite v tajništvu ter oddate kuharju 
ob prevzemu kosila. V tem primeru učenci nimate 
pravice do pritoževanja. 
 
Izgubljena kartica 
V kolikor kartico izgubite, opravite naročilo nove v 
pisarni pomočnice.  

0.ura: 7.30 - 8.15 
 
1.ura: 8.15 – 9.00 
ODMOR OD 9.00 DO 9.15 (15 min) 
2.ura: 9.15 – 10.00 
ODMOR OD 10.00 DO 10.15 (15 min) 
3.ura: 10.15 – 11.00 
4.ura: 11.05 – 11.50 
KOSILO OD  12.00 – 12.40 (40 min) 
5.ura: 12.45 – 13.30  
6.ura: 13.35 – 14.20 

 
Učenci od 1. do 3. razreda imajo po 4. 
šolski uri čas za kosilo. 1.razredi kosijo v 
razredu, 2. in 3.razredi v jedilnici. Prednost 
v jedilnici imajo razredi, ki 6.uro nadaljujejo 
s poukom ŠPO ali ZŽŠ. 
 
Varstvo učencev vozačev, ki niso vključeni 
v OPB, se izvaja v učilnici SL2.  

0.ura: 7.30 - 8.15 
 
1.ura: 8.15 – 9.00 
ODMOR OD 9.00 DO 9.15 (15 min) 
2.ura: 9.15 – 10.00 
ODMOR OD 10.00 DO 10.15 (15 min) 
3.ura: 10.15 – 11.00 
4.ura: 11.05 – 11.50 
5.ura: 11.55 – 12.40 
6.ura: 12.45 – 13.30  
 
ČAS ZA KOSILO od 13.30 do 13.50 ( za tiste 
učence, ki nadaljujejo s poukom 7.uro) 
 
7.ura: 13.50 – 14.35  
8.ura: 14.40 - 15.25  
 
Učenci OPB greste na kosilo z učitelji OPB. 
Učenci nevozači, ki končate s poukom, 
greste na kosilo po pouku, po kosilu pa 
nemudoma domov. 
Učenci vozači, ki končate pouk 5.uro, v šoli 
kosite in greste po kosilu na avtobus, 
morate po končani 5.uri nemudoma v 
varstvo vozačev. Učitelj varstva vas bo po 
zapisu v evidenco napotil na kosilo. Po 
kosilu se vrnete v varstvo vozačev do 
odhoda avtobusa. 
Učenci, ki nadaljujete pouk po 6.uri in v 
šoli kosite, greste na kosilo takoj po 6.uri, 
nato pa od 13.50 nadaljujete s poukom. 

 
 

http://www.iios-rogaska.com/


PROMETNO VARNOSTNI NAČRT IN NAČRT ŠOLSKIH POTI 
 
Je interni, zakonsko predpisan šolski dokument, ki smo ga letos posodobili ob sodelovanju s policijo in občinskim SPV. Dokument vsebuje zakonska 
določila, odgovornosti staršev, ravnanja pešcev, kolesarjev in načrt priporočljivih šolskih poti. Objavljen je na šolski spletni strani www.iios-
rogaska.com. Starši ga skupaj z otrokom natančno preberite v tistih delih, ki so ključni za vas in vašega otroka ter bodite posebej pozorni predvsem 
na 2. del, v katerem so zajete priporočljive šolske poti in izpostavljena nevarna mesta ter tudi mesta za varno parkiranje pri šoli. Posebej vas še 
enkrat opozarjamo, da otroci izstopajo iz osebnih vozil na krožišču pri šoli, ustavljanje na delu dovozne  ceste do sosednjih hiš in šole, kjer se 
ustavljajo tudi šolski avtobusi, pa je strogo prepovedano, saj je z vidika varnosti nesprejemljivo, povzročajo pa tudi jutranje prometne zagate. Vse 
tovrstne voznike bomo dosledno prijavljali policiji ali pa občinskemu redarstvu.  

 
VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV 
Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom je v šolskem letu 2017-2018  bo potekal po naslednjem razporedu: 

 
JUTRANJE VOŽNJE 
Smer vožnje: TUNCOVEC – ROGAŠKA SLATINA 
6:30  Tuncovec - Grunt (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – 
                   centralna šola 
7:30  Tuncovec - Grunt (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob – 
                   centralna šola 
 
Smer jutranje vožnje: ROGAŠKA SLATINA – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA 
6:35   Merkur – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina 
7:35   Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina 
 
OPOLDANSKE VOŽNJE 
Ob 13:35 in 14:45 od ponedeljka do petka obratujeta dve liniji: 

1. centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat 
2. centralna šola – parkirišče Golob – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) 

 
 

Ob 15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec 
(postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) 

 
 
PREVOZI OTROK Z MINI BUSOM 
S 1.9.2015 je na osnovi sklepa Sveta zavoda VIZ II.OŠ Rogaška Slatina z dne 15.3.2012 prevzela odgovornost za prenos organizacije, izvedbe in 
financiranja prevozov otrok z mini busom ustanoviteljica, občina Rogaška Slatina.  Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj z mini busom ostaja 
v šolskem letu 2017-2018 nespremenjen. 
 
ŠOLSKI RED ZA UČENCE VOZAČE 
 

Vsi vozači morate ob prihodu nemudoma v šolo in prav tako ne smete zapuščati šolskega prostora do odhoda avtobusov ali mini busa. Le 
na tak način lahko zagotovimo varnost vozačev. 

 
Vsi vozači avtobusa morate zjutraj, ob prihodu, nemudoma v šolo. Če imate pouk 0. uro pridite v šolo s prvim avtobusom, sicer z drugim. 
Do pričetka pouka morate obvezno v jutranje varstvo, ki bo za vas organizirano v učilnici SLJ1. 

 
Če učenci vozači zjutraj nimate organizirane dejavnosti, kot npr. zdrav življenjski slog, DOP, DOD, ID, IP v šolo ne prihajajte prezgodaj, 
temveč šele, ko se lahko neposredno priključite pouku ob 8.15. 

 
Učenci vozači po pouku ne smete sami zapuščati šolskih prostorov. Na šoli smo namreč dolžni poskrbeti za vse oblike varnosti, ne le 
prometne.  
Varstvo vozačev bo v tihih učilnicah SL1 in SL2 od 12.40 do 14.45 izvajala odrasla oseba. Za učence od 1. do 5. razreda bo organizirano 
varstvo vozačev  v TIHI UČILNICI SL2, za učence od 6. do 9. razreda pa v TIHI UČILNICI SL1. Prvi opoldanski avtobus odpelje 5 minut po 
zaključku 6. ure, tako, da po pouku takoj odidete domov in tako imate možnost kositi doma.  
 
Če učencem vozačem čas dopušča, lahko ob lepem vremenu skupaj z učiteljem odidete na prosto, ob slabem vremenu pa igrate 
družabne igre. Ob vednosti učitelja varstva smete v šolsko knjižnico, da zamenjate knjige ali pa za opredeljen čas na kosilo.  Nikakor ne 
smete brez vednosti učitelja varstva odhajati iz šole ali na avtobusno čakališče. Dežurni učitelj vas bo pospremil na avtobusno čakališče 
pred šolo in skupaj boste počakali na avtobus. Le na tak način lahko zagotovimo ne samo prometno varnost, temveč varnost pred 
različnimi oblikami verbalnega ali neverbalnega nasilja.  

 
V TIHIH UČILNICAH SL1 in SL2 boste lahko brali, pisali domačo nalogo, reševali križanke, se samostojno učili in reševali vaje v zvezek. Vašo 
prisotnost bomo dosledno evidentirali z vašim podpisom v zvezek, le to pa bodo nadzorovali učitelji razredniki. 

 
Učenci vozači mini busa zapustite učilnico varstva skupaj z ostalimi učenci vozači.  
 
S tem namenom starši skupaj z otrokom podpišete pristopno izjavo o preživljanju prostega časa pred in po pouku do odhoda avtobusa oziroma 
mini busa.  
 

UVODNI DAN DEJAVNOSTI 
V tem šolskem letu bomo prvi šolski dan obeležili kot spoznavni dan dejavnosti. Načrtovane aktivnosti bodo namenjene spoznavanju, predstavitvi in 
poglabljanju medsebojnih vezi in odnosov, predstavitvi letnega delovnega načrta šole, načrtovanju dela v oddelčnih skupnostih, predstavitvi pravil 
šolskega reda. 

 
 

http://www.iios-rogaska.com/
http://www.iios-rogaska.com/


PROJEKTI 2017/2018 
MEDNARODNI PROJEKT UDEL 21 (Use Diversity to Enhance Learning in the 21st Century) 

UDEL 21 je mednarodni projekt, ki traja tri leta. Nosilka projekta je Univerza v Perugi. V projekt je vključenih sedem šol iz sedmih evropskih 
držav. Namen projekta je sodelovanje na regionalni in mednarodni ravni, za spodbujanje inovacij in izmenjavo dobrih praks, pri integraciji 
široko opredeljene raznolikosti na področju izobraževanja in s tem uresničevanja boljšega učenja. Vodja projektnega tima je Jože Ogris. 
 

SAFE.SI- PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA VARNO UPORABO INTERNETA 
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE-SI otrokom, najstnikom, staršem in učiteljem nudi informacije in nasvete, kako učinkovito, 
varno in odgovorno uporabljati internet, mobilne telefone in ostale nove tehnologije. Tokom šolskega leta bodo izvedene delavnice za 
učence, ter predavanja za starše in učitelje. 

 

ETIČNA ŠOLSKA VSAKDANJOST  
V šolskem letu 2017/18 po presoji inštituta nadaljujemo s projektom Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Z Inštitutom za etiko 
sodelujemo že peto leto. V nadaljevanju se pričakuje, da bodo vse javnosti (zaposleni, učenci in starši) upoštevale pridobljeno znanje, 
izkušnje in spretnosti v vsakdanjem življenju in pri delu šole. V prihajajočem šolskem letu se bomo učenci, učitelji, starši in povabljeni gostje 
poleg že obravnavanih vrednot srečali z domenami kot so skrb za sočloveka, življenje, narava, zdravje ter kultura. Opisane in že znane 
splošne življenjske vrednote naj nam bodo vodilo in navdih za delo nasploh. Vodja projekta je Goran Koražija.   
 

MEPI PROJEKT 
Program Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznani mladinski program, ki mladim od 14. leta omogoča, da v 
svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), 
odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Izhodišče programa je spodbujanje mladih k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne 
in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja. Program izhaja iz predpostavke, da mora mladostniku aktivna (so)udeležba v programu 
predstavljati osebni izziv. S tem namenom program MEPI mlade postavlja v vlogo aktivnih in odgovornih načrtovalcev in oblikovalcev 
svojega osebnega programa napredka, ki izvira iz njihove notranje motivacije.  MEPI program ima netekmovalen značaj in je pisan na kožo 
posameznemu udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svoje zmožnosti, določa cilje in izbere težavnostno stopnjo. Ključno pri postavljanju in 
doseganju ciljev je njegovo sodelovanje z usposobljenim mentorjem, ki udeleženca strokovno in s posluhom za njegove potrebe, varno 
usmerja k izbranemu cilju. Mentor mladostniku zagotavlja uravnoteženost izbranih aktivnosti, realnost osebnih ciljev in skladnost z 
mednarodnimi zahtevami programa. Udeleženci si cilje postavijo glede na lastne sposobnosti, prednostne naloge in starost.  
 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017/2018 
Tako kot v preteklih letih, smo se tudi za šolsko leto 2017/2018 prijavili na razpis projekta Zdrav življenjski slog. Projekt bo potekal v času 
pouka in v času pouka prostih dni (počitnice, vikendi) v prostorih šolske telovadnice in na drugih šolskih športnih površinah  pa tudi v 
naravnem okolju ter v drugih javnih športnih objektih.  
Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega načina življenja z udejstvovanjem v vsakodnevnih 
športnih aktivnostih. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti vsaj 20 odstotkov osnovnošolske 
populacije,  zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina 
življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti in moči). S 
programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno športno vadbo. 
Učenci, vključeni v projekt Zdrav življenjski slog, ne pozabite tudi letos redno tedensko obiskovati dve dodatni uri športa v programu ZŽS. Za 
vas bomo izvedli tudi privlačne ekskurzije in aktivnosti v času počitnic ter pouka prostih dnevih, tudi v sodelovanju s ŠD, ki delujejo v občini. 
 
ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ 

 Priporočamo, da redno spremljajte zapisane informacije na šolskem planerju, šolski spletni strani www.iios-rogaska.com, LCD obvestilih 
in eAsistentu.  Vsevedka za šolsko leto 2016/2017 je objavljena na šolski spletni strani. 

 Tudi letos nadaljujemo s fleksibilnim izvajanjem določenih predmetov za učence od 6. do 9. razreda. Fleksibilno bomo izvajali določene 
izbirne predmete in pouk pri predmetih GUM - LUM (6., 7., 8. in 9. razredi) in TIT – DKE (7. in 8. razredi). Zato imate na zadnji strani 
planerja za šolsko leto 2017/2018 dva urnika, za vsako polletje posebej.  

 NPZ za šestošolce je tako kot za devetošolce, obvezen. Devetošolci bodo o tretjem predmetu, ki se bo preverjal na NPZ obveščeni 1. 
septembra. Vse podrobnejše informacije boste dobili na prvem roditeljskem sestanku v septembru. 

 Skrbite za urejenost in čistočo prostorov Športne dvorane Rogaška Slatina.  

 Tudi letos se nam bodo v Športni dvorani Rogaška Slatina v dopoldanskem času pridružili košarkarji KK Rogaška. Pokažite pozit iven odnos 
do odraslih in se kulturno vedite.  

 V učilnicah po šoli imamo nameščeno sodobno učno opremo, zato skrbno ravnajte z njo in jo uporabite za aktivno delo pri pouku  
(interaktivne table, projektorji, računalniki in LCD zasloni). Na šoli smo za inovativni pouk nabavili  nove tablice za učence. 

 V avli pod poševnimi okni je urejeno mesto za dežurne učence in kotiček za sproščen klepet in branje. Želimo, da prostor uporabljate 
namensko in redno skrbite za urejenost, saj boste tako vplivali na pozitivno klimo in boljše počutje vseh uporabnikov.  

 Med severnim delom šole in zakloniščem so parkirna mesta za zaposlene delavce na šoli. Starši odslej ne boste več parkirali avtomobilov 
na parkirnih mestih, namenjenih zaposlenim, ali ustavljali na cestišču. 

 Vhodi v šolo bodo v dopoldanskem času od 8.20 do 13.30 zaklenjeni. Vstop v šolo v tem času (med 8.20 in 13.30) bo mogoč le po 
predhodni najavi odrasli osebi v tajništvo preko domofonov ob vhodnih vratih. Ob prihodu v šolo do 7.00 in po 15.00 uri se boste učitelju 
najavili preko domofona, ki je nameščen ob vhodu 1. Prosimo, da se ob najavi predstavite in poveste kam želite. Z omenjenim ukrepom 
želimo zagotoviti varnost v času bivanja v šoli. 

 Vsi zaposleni, učenci in ostali obiskovalci smo zavezani k doslednemu varčevanju z energijo (ugašanje luči, zračenje učilnic), vodo 
(zapiranje pip), hrano (zmanjšanje količin odpadkov) in ostalim potrošnim materialom (WC-papir, brisačke, tekoča mila, razkužila ipd.). 
Poskrbimo za varčevanje z vsemi viri energije in dobrin. 

 Vsa plačila šoli starši poravnajo izključno preko položnic ali trajnika. 

 Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Za vsebinska vprašanja v 
zvezi z odločbami, se starši obrnite na pristojni center za socialno delo. 

 Vsa sporočila, vezana na oglaševanje v šoli, si boste odslej lahko vzeli na informacijskem mestu pri vhodu 1 ter na poličniki pod poševnimi 
okni v avli, ravno tako ponudbe različnih zavarovalnic za zavarovanje otrok in mladostnikov. 

V Rogaški Slatini, 1. 9. 2017 

 

http://www.iios-rogaska.com/

