
 

 
 

ŠOLSKO LETO 2018/2019 
OCENJEVALNI OBDOBJI 

1. ocenjevalno obdobje: 
3. september 2018 do 31. januar 2019 – število dni pouka: 97 dni 

 
      2. ocenjevalno obdobje: 

1. februar 2019 do 14. junij 2019 – za devetošolce – število dni pouka: 86 dni 
1. februar 2019 do 24. junij 2019 – 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 
       183 dni pouka in dejavnosti za učence 9. razreda 

 
RAZREDNIKI II. IN III. VIO 

 

4. a MOJCA PAŽON, mag. prof.razr.st. 7. a mag. NINA GAŠPARAC  

4. b GABRIJELA ŽAGAR, prof. 7. b mag. ANDREJA MAŠERA 

5. a MARJANA FÜHRER  8.a TATJANA GORENJAK, prof. 

5. b MILENA VREŠ, prof.  8. b KARLA KORAŽIJA, prof.  

6. a MATEJKA TIRGUŠEK, prof. 8. c IRENA GAVEZ 

6. b BRANKA UNVERDORBEN, prof. 9. a MATEJA VIDOVIČ, prof. 

6. c URŠKA ESIH, prof. 9. b GABI ČAKŠ, prof. 

  9. c BARBARA ŠTEFANČIČ, prof. 

 
V sklopu prizadevanj »Korak pred drugimi« v šolskem letu 2018/2019 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. 

 

Vzgojno izobraževalno delo bo temeljilo na 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. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

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  € 
 
Šolska prehrana se vodi preko spletnega orodja 
eAsistent v modulu Prehrana. V ta namen morate 
prav vsi starši oddati PRIJAVNICO ZA VSAJ 
OSNOVNI, BREZPLAČNI PAKET. V modulu Prehrana 
so vpisani podatki o prijavljenih obrokih iz 
prijavnice, ki ste jo izpolnjeno vrnili pred poletnimi 
počitnicami. 
V modulu Prehrana lahko: 
 - opravite izbiro glavne jedi za kosilo,   
 - odjavite obroke  
Če na prijavnici niste označili, da bo imel otrok 
kosilo in želite, da bi ga imel občasno, slednje 
izpolnite na PRIJAVNICI NA OBČASNO KOSILO, ki jo 
otrok vrne v tajništvo šole.   
V primeru, da bi otrok izjemoma kateri dan kosil, 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 
glavne jedi. 
Za pravočasno odjavo se šteje opravljena odjava do 
8.00 ure zjutraj za tekoči dan. V nasprotnem 
primeru se obrok zaračuna.  
 
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 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 
REKREATIVNI ODMOR OD 10.00 DO 10.20 
(20 min) 
3.ura: 10.20 – 11.05 
4.ura: 11.10 – 11.55 
KOSILO OD  12.00 – 12.45 (45 min) 
5.ura: 12.50 – 13.35  
6.ura: 13.40 – 14.25 

 
Učenci od 1. do 3. razreda imate po 4. 
šolski uri čas za kosilo. 1.razredi kosite v 
razredu, 2. in 3.razredi v jedilnici.  
 
Učenci po pouku do odhoda domov 
nadaljujejo dejavnosti OPB ali razširjenega 
programa.  

0.ura: 7.30 - 8.15 
 
1.ura: 8.15 – 9.00 
ODMOR ZA MALICO III. VIO OD 9.00 DO 
9.15 (15 min) 
2.ura: 9.15 – 10.00 
ODMOR ZA MALICO II. VIO OD 10.00 DO 
10.20 (20 min) 
REKREATIVNI ODMOR III. VIO OD 10.00 DO 
10.20 
(20 min) 
3.ura: 10.20 – 11.05 
4.ura: 11.10 – 11.55 
5.ura: 12.00 – 12.45 
6.ura: 12.50 – 13.35  
 
ČAS ZA KOSILO od 13.35 do 13.55 ( za tiste 
učence, ki nadaljujejo s poukom ali Rap 
7.uro) 
 
7.ura: 13.55 – 14.40  
8.ura: 14.40 - 15.25  
 
SPREMEMBA ČASA ZA MALICO UČENCEV 
OD 5. DO 9. RAZREDA 
V prvem glavnem odmoru ob 9.00 imate 
malico učenci 7.b, vsi osmi in deveti razredi. 
V drugem glavnem odmoru ob 10.00 imate 
malico učenci petih, šestih razredov ter 7.a. 
 
Učenci OPB greste na kosilo z učitelji OPB. 
Učenci nevozači, ki končate s poukom, 
razširjenim obogatitvenim programom in 
kosilom,  greste nemudoma domov. 
Učenci vozači se do odhoda avtobusa po 
končanem pouku priključite dejavnostim 
obogatitvenega razširjenega programa. 
 
Učenci, ki nadaljujete pouk po 6.uri in v 
šoli kosite, greste na kosilo takoj po 6.uri, 
nato pa od 13.55 nadaljujete s poukom. 

 

 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V šolskem letu 2018/19 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, računalništvo in šport, učenci obeh podružničnih  šol pa neobvezni izbirni predmet šport. 

 
JEZIKOVNE DIPLOME 
V šolskem letu 2018/2019 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. 
 

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT IN NAČRT ŠOLSKIH POTI 
Je interni, zakonsko predpisan šolski dokument, ki je posodobljen 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.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iios-rogaska.com/
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VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN MINIBUSA ZAENKRAT OSTAJA NESPREMENJEN 
Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom poteka do morebitnih sprememb v septembru 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) 

 
 

ŠOLSKI RED ZA UČENCE VOZAČE 
Učenci vozači pridete v šolo neposredno pred pričetkom prve ure pouka ali dejavnosti, ki jo imate na urniku. Do odhoda avtobusa po 
končanem pouku se priključite dejavnostim obogatitvenega razširjenega programa. 

 

 

 
PROJEKTI 2018/2019 

 
RAZŠIRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI – RAP 
Naša  šola  je  bila  izbrana,  da  v  šol.  letu  2018/2019  preizkusi  nov  koncept  razširjenega programa  (RaP)  v  osnovni šoli - Gibanje in 

zdravje za dobro psihično in fizično počutje.   

 

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje   in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro 

počutje. 
 

Uresničevali bomo naslednje cilje: 
 

 Ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje. 

 Izgradnja  razumevanja  pomena   vsakodnevnega  gibanja,  uravnotežene  prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in 

počitka. 

 Spoznavanje  in aktivno  vključevanje v  različne  gibalne dejavnosti,  razvijanje  navad zdravega prehranjevanja,  sodelovanje  z 

drugimi  ter varno  in odgovorno  ravnanje  v okolju. 

 Pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost. 

 Oblikovanje pozitivnega  odnosa do gibanja,  hrane in prehranjevanja,  okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih 

stališč, navad in načinov ravnanja. 

 In še veliko več … 
 

V  sklopu  tega  programa  bomo  učencem  omogočili  5  ur  gibanja  na  teden,  kar  je seštevek ur obveznega in razširjenega programa. 

Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo. 

 
REKREATIVNI ODMOR ZA III. VIO 
V tem šolskem letu smo v okviru ponudbe obogatitvenih dejavnosti pristopili k rekreativnemu odmoru za učence III. VIO. Le ti se 
bodo lahko priključili k dejavnosti vsak dan v rekreativnem 20 minutnem odmoru. 

 
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 tretjih, šestih in osmih razredov. 

 
ETIČNA ŠOLSKA VSAKDANJOST  
V šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s projektom Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Z Inštitutom za etiko sodelujemo že 
šesto leto. Naša vizija so pošteni, odgovorni, samozavestni in srečni posamezniki s sposobnostjo in željo pozitivno prispevati k 
družbi; večja sreča in blaginja otrok, staršev, učiteljev in drugih članov družbe; stabilna družba prihodnosti, utemeljena na etiki, 
vrednotah in znanju.  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 ustvarjalnost, delo, tradicija in pravičnost. 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.  

 
 
ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ 
 

 V sodelovanju z občino Rogaška Slatina je bila v času poletnih počitnic obnovljena ploščad pred šolo, kar je velika 
pridobitev ne samo za našo šolo, temveč tudi za kraj. Prav je, da vsi skupaj vsak trenutek skrbimo za urejenost in 
čistočo ne samo prostorov šole in Športne dvorane Rogaška Slatina temveč tudi zunanjih površin. 

 Učenci imate v tem šolskem letu priložnost, da izkoristite čas pred in po pouku za vključitev v katero od zanimivih 
ponudb razširjenega obogatitvenega programa dela, ki ga izvajajo naši strokovni delavci. Edina pogoja sta, da 
izpolnite izjavo, da se prijavljate na dejavnost, nato pa jo obiskujete do konca šolskega leta.  

 Letos imamo na centralni šoli tri prve razrede. Posledično je prišlo do prerazporeditve učilnic za pouk na predmetni 
stopnji. Učilnica za glasbeno umetnost se nahaja v bivši učilnici ZGO, zgodovina pa v bivši učilnici MAT3. 

 Utrinki dejavnosti šole s foto in video dokumentacijo bodo tudi letos sproti objavljeni na šolski spletni strani. 

 NPZ za šestošolce je tako kot za devetošolce, obvezen. Devetošolci bodo o tretjem predmetu, ki se bo preverjal na 
NPZ obveščeni preko spleta in LCD, 3. septembra. Vse podrobnejše informacije boste dobili na prvem roditeljskem 
sestanku v septembru, 11. 9. 2018. 

 Tudi letos se nam bodo v Športni dvorani Rogaška Slatina v dopoldanskem času pridružili košarkarji KK Rogaška. 
Pokažite pozitiven 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 imamo za inovativni pouk na 
razpolago I-pad tablice za učence. 

 V avli pod poševnimi okni je 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.  

 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 domofona. 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 otrok 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. 

 V vseh učilnicah imamo nove koše za ločeno zbiranje odpadkov. Skrbno ločujmo in odpadke mečimo v koš z 
ustrezno oznako. Prizadevajmo si za čim manj odpadkov. 

 Pri kosilu sledite stopinjam za gibanje v spodnjem delu jedilnice, da se izognite gneči greste k delilnemu pultu po 
zelenih stopinjah do postrežnega pulta, po rumenih do mesta za ločevanje odpadkov in po modrih na koncu, ko 
zapuščate jedilnico.  

 Vsa plačila šoli starši poravnajo izključno preko položnic ali trajnika. 

 Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in 
pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 
EUR. Subvencija pripada v višini cene malice. Subvencija kosila oz. brezplačno kosilo pripada učencem, ki se redno 
šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 
dodatku, ne presega 370,86 EUR. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Subvencija se prizna za 
obdobje enega šolskega leta. Šola upošteva podatke iz veljavne odločbe, ki jo je izdal Center za socialno delo. Vlogo 
na CSD je potrebno vložiti v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. 

 Vsa sporočila, vezana na oglaševanje različnih ponudnikov, 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. 

 Priporočamo, da redno spremljajte zapisane informacije na šolskem planerju, šolski spletni strani www.iios-
rogaska.com, LCD obvestilih in eAsistentu.   
 

 

V Rogaški Slatini, 3. 9. 2018 
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