
 

 
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 
               

STROKOVNI DELAVCI  
 

Razredniki: 1. k - Marta Strniša, 2., 3. k – Marjana Gregorčič, 4., 5. k – Martin Druškovič 
Jutranje varstvo:  Tina Dimec Ivanjko 
Podaljšano bivanje: Natalija Horvat, Alenka Klemenčič, Marjana Gregorčič 
Drugi strokovni delavci: 1. k – Marjana Plemenitaš, Petra Polajžer, Gabi Čakš; 2., 3. k – Gabi Čakš, Tina 
Dimec Ivanjko, Iztok Majcenovič, Martin Druškovič;  4., 5. k – Tina Dimec Ivanjko, Petra Polajžer, Mateja 
Vidovič,  Marta Strniša 

 

ČASOVNI RAZPORED UČNIH 
UR IN ODMOROV 

ŠOLSKA PREHRANA 
 

0.ura: 7.30 - 8.15 
ZAJTRK OD 8.15 DO 8.30  

1.ura: 8.30 – 9.15.00 
2.ura: 9.15 – 10.00 
ODMOR OD 10.00 DO 10.15  
3.ura: 10.15 – 11.00 
4.ura: 11.05 – 11.50 
5.ura: 11.55 – 12.40 
6.ura: 12.45 – 13.30  
7.ura: 13.35 – 14.20 
 ČAS ZA KOSILO:   
12.00 – 13.40 
 

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 razredniku.   
 V primeru, da bi otrok izjemoma kateri dan kosil, pa niste izpolnili 
prijavnice, se lahko otroka prijavi na kosilo s klicem na tel.: 03 582 42 01 
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.   

 

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


DEJAVNOSTI 
 

I. JEZIKOVNE DEJAVNOSTI 

Z.št.  RAZRED UČITELJI URNIK IZVAJANJA 

1.  Angleščina 
1., 2. in 3. k; 
4., 5. k 

Gabi Čakš 
Mateja Vidovič 

po urniku 

2. Nemščina 
1., 2. in 3. k; 
4., 5. k 

Mitja Štorman 
četrtek 13.00 – 13.45 
            13.45 – 14.30 

II. KULTURNE DEJAVNOSTI 

1. 
Otroška folklorna skupina 
Vrelčki  

1. k do 5. k Mojca Pažon 
 sreda 13.00 – 13.45 

2. Ujemi ritem 1. k do 5. k Martin Druškovič  četrtek 7.30 – 8.15 

3. Otroški pevski zbor  1. k do 5. k Marja Špes torek 13.00 – 14.30 

III. ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

1. FIT za zdravje 1. k do 3. k Petra Polajžer po urniku 

2. 
Neobvezni izbirni predmet 
Šport 

4., 5. k Marko Čonžek 
ponedeljek 12.45 – 13.30 

3. ABC šport 1. k do 5. k Petra Polajžer torek 7.30 – 8.15 

4. Mladi planinci 1. k do 5. k zunanja sodelavka po dogovoru z učenci 

IV. MISELNE DEJAVNOSTI 

1. Cici vesela šola 1. k do 3. k Natalija Horvat v sklopu OPB 

2. Logo urice, Logična pošast 1. k do 5. k Petra Dragojević sreda 11.50 – 12.35 

3. 
Logika, Mednarodni 
matematični kenguru 

4., 5. k Martin Druškovič 
po dogovoru z učenci 

V. PROJEKTNA DEJAVNOST 

1. 
Z dialogom do kakovostnih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev 

1. k do 5. k 
vsi učitelji POŠ 
Kostrivnica 

v času pouka in OPB 

2. Etika in vrednote 1. k do 5. k 
Goran Koražija,  
vsi učitelji POŠ 
Kostrivnica 

v času pouka in OPB 

VI. OSTALE DEJAVNOSTI 

1. Živimo zdravo z naravo 1. k do 5. k 
Marjana Gregorčič,  
Petra Dragojević 

ponedeljek 7.30 – 8.15  

2. Pravljične urice 1. k do 5. k 
Marjana 
Plemenitaš 

ponedeljek 13.30 – 14.15 

3. Računalništvo 1. k do 5. k Mitja Štorman sreda 13.45 – 15.15 

4. S srcem za srce 1. k do 5. k Martin Druškovič po dogovoru z učenci 

5. S kolesom v promet 5. k Dragan Šućur po dogovoru z učenci in starši 

6.  
Turistične in druge dejavnosti 
v kraju 

1. k do 5. k 
Marjana Gregorčič,  
Martin Druškovič 

po planu,  
v dogovoru s krajani in  z 
učenci 

7.  Šolska knjižnica 1. k do 5. k Petra Dragojević sreda 10.00 – 10.15 

8. Delo s talentiranimi učenci 1. k do 5. k razredniki po planu 

9. Mladi gasilci 1. k do 5. k zunanji sodelavec po planu PGD Kostrivnica 

 



 

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT IN NAČRT ŠOLSKIH POTI 
Je interni zakonsko predpisan 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 bo na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com. Starši ga skupaj z otrokom pozorno 
preglejte in bodite 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 cesti pa je prepovedano, saj je z vidika varnosti 
nesprejemljivo. 
 
VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV 
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: 
centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat 
Ob 15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – 
Sveti Florijan  
 
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. Ob jutranjem prihodu morate 
nemudoma v šolo in do pričetka pouka obvezno v jutranje varstvo. 
Učenci vozači po pouku ne smete sami zapuščati šolskih prostorov. Na šoli smo namreč dolžni poskrbeti za vse 
oblike varnosti, ne le prometne.  
 
Z namenom zagotavljanja varnosti, tako prometne, kot pred različnimi oblikami verbalnega in neverbalnega 
nasilja, starši skupaj z otrokom podpišete pristopno izjavo o preživljanju prostega časa pred in po pouku do 
odhoda avtobusa.  
 
 

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. 

 

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


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. 
 
 

PROJEKTI  

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 
šolskega 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.   
 
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 bo objavljena na šolski spletni strani. 

 V učilnicah po šoli imamo nameščeno sodobno učno opremo, zato skrbno ravnajte z njo in jo 
uporabite za aktivno delo pri pouku (projektorji, računalniki in LCD zaslon). 

 Šolska vhodna vrata so zaklenjena od 8.15 do 13.00. Vhod v šolo je možen s klicem na telefon 
POŠ Kostrivnica: 03 582 42 01. Z omenjenim ukrepom želimo preprečiti nenadzorovano 
gibanje oseb po šoli in 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 lahko vzeli na informacijskem mestu pri 
glavnem vhodu v garderobi, ravno tako ponudbe različnih zavarovalnic za zavarovanje otrok in 
mladostnikov. 

 
V Kostrivnici, 1. 9. 2017 

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

