
                                                        ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
OCENJEVALNI OBDOBJI 

1. ocenjevalno obdobje: 
2. september 2019 do 31. januar 2020 – število dni pouka: 97 dni 

      2. ocenjevalno obdobje: 
1. februar 2020 do 15. junij 2020 – za devetošolce – število dni pouka: 85 dni 
1. februar 2020 do 24. junij 2020 – 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 
        

       RAZREDNIKI : 1., 2. k – Tanja Pirš, prof., 3. k – Marjana Gregorčič, 4., 5. k – Martin Druškovič 
 
Učenci VIZ II.OŠ Rogaška Slatina z obema podružnicama bomo imeli dan dejavnosti na pustno soboto, 
22.2.2020. Na račun tega dne bomo koristili prosti dan v ponedeljek, 17.2.2020. 
 
V torek, 17.9.2019 ob 17.00 bo v avli centralne šole skupni izobraževalni RS za vse starše centralne šole in 
obeh podružničnih šol. O postavljanju meja in zahtev otrokom bosta spregovorila terapevt Miha Kramli in 
dr. Vesna Vuk Godina. Vabljeni starši v čim večjem številu! 
 
V sklopu prizadevanj »Korak pred drugimi« v šolskem letu 

2019/2020 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. 

        
 
RAZŠIRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI – RAP 
  
Naša  šola  v  šol.  letu  2019/2020  preizkuša  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. 

ČASOVNI RAZPORED UČNIH UR 
IN ODMOROV 

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

1.ura: 8.30 – 9.15 
2.ura: 9.15 – 10.00 
ODMOR OD 10.00 DO 10.20  
3.ura: 10.20 – 11.05 
4.ura: 11.10 – 11.55 
5.ura: 12.00 – 12.45 
6.ura: 12.50 – 13.35  
7.ura: 13.40 – 14.25 
 ČAS ZA KOSILO:   
12.00 – 13.40 



DEJAVNOSTI 
 

I. RAZŠIRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI - RAP 

1.  
Gibanje in zdravje za dobro 
psihično in fizično počutje 

1. k do 3. k 
4., 5. k 

Petra Polajžar, prof. 
Urban Šipec, prof. 

sreda 13.40 – 14.25 
ponedeljek 7.30 – 8.15 

       II. JEZIKOVNE DEJAVNOSTI 

1. Nemščina 
1. k do 3. k 
4., 5. k 

Mitja Štorman, prof. 
Jožica Nuč, prof. 

ponedeljek 13.15 – 14.00 
sreda 7.30 – 8.15 

III. KULTURNE DEJAVNOSTI 

1. 
Otroška folklorna skupina 
Vrelčki  

1. k do 5. k 
Mojca Pažon, 
mag. prof.razr.st. 

 torek 7.30 – 8.15 

2. Ritmika 1. k do 5. k Tanja pirš, prof.  sreda 12.50 – 13.35 

3. Otroški pevski zbor  1. k do 5. k Marja Špes, prof. četrtek 13.00 – 14.30 

IV. ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

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

2. Neobvezni izbirni predmet Šport 4. in 5. k Marko Čonžek, prof. torek 12.50 – 13.35 

3. Mladi planinci 1. k do 5. k zunanji sodelavci po dogovoru z učenci in PD 

V. MISELNE DEJAVNOSTI 

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

2. 
Logika, Logična pošast, 
Mednarodni matematični 
kenguru 

4. in 5. k 
Martin Druškovič 
 

po dogovoru z učenci 

VI. 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. Zmagujemo z vrednotami 1. k do 5. k 
Goran Koražija,  
vsi učitelji POŠ 
Kostrivnica 

v času pouka in OPB 

VII. OSTALE DEJAVNOSTI 

1. Eko dejavnosti 1. k do 5. k 
Alenka Klemenčič, 
Marjana Gregorčič 

v času pouka in OPB 

2. Pravljične urice 1. k do 5. k Marjana Plemenitaš petek 7.30 – 8.15 

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

4. 
Turistične in druge dejavnosti v 
kraju 

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

po planu,  
v dogovoru s krajani in  z 
učenci 

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

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

 
 



 

ŠOLSKA PREHRANA  

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 v šolo pred poletnimi počitnicami. Do podatkov dostopate s svojim uporabniškim imenom in 
geslom. Odgovornost za uporabniško ime in geslo prevzamete starši. 
 
V modulu Prehrana lahko : 
 - odjavite obroke  
- opravite izbiro glavne jedi za kosilo. 
 
PRIJAVA/ODJAVA OBROKOV 
1.Odjavo obrokov opravljate preko preko spletnega orodja eAsistent – modul Prehrana, kamor vstopate s svojim 

uporabniškim imenom in geslom. 

2.Tisti, ki nimate možnosti računalniške odjave ali prijave obrokov, lahko to še vedno opravite po telefonu, namenjenem 

odjavam in prijavam šolskih obrokov na telefon: 03/5824-201. 

3. Za pravočasno odjavo se šteje opravljena odjava do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan. V nasprotnem primeru se obrok 
zaračuna. Če ima vaš otrok subvencionirano malico in/ali kosilo in zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin starši niste 
mogli pravočasno odjaviti obroka, ima otrok pravico do subvencije le za prvi dan odsotnosti od pouka. Če 
subvencioniranih obrokov prehrane ne odjavite tudi v naslednjih dneh, plačate od drugega dneva odsotnosti otroka 
polno ceno obrokov. 
 
VNAPREJŠNJA IZBIRA ENE IZMED GLAVNIH JEDI ZA KOSILO 
1.Vnaprejšnjo izbiro ene izmed glavnih jedi za kosilo opravljate preko preko spletnega orodja eAsistent – modul 

Prehrana, kamor vstopate s svojim uporabniškim imenom in geslom. 

2.Tekoče jedilnike si lahko ogledate na šolski spletni strani (www.iios-rogaska.com), hkrati pa se izpišejo tudi v modulu 

Prehrana, ko neposredno izbirate med glavnimi jedmi. 

3.Če boste izbor glavne jedi opravili za čas od devetega dne naprej (npr. 1.9. lahko opravite izbor za 10.9.,11.9….), bo 

izbor upoštevan, sicer bo otroku avtomatsko dodeljena prva glavna jed. Z izborom glavnih jedi boste lahko pričeli takoj, 

ko vam bodo na eAsistentu odprli dostop. Predvidoma bo to v prvem tednu septembra. Do takrat, ko izbora ne boste 

mogli opravljati, bodo učenci pri delilnem pultu prevzeli pripravljeno hrano, ki bo na razpolago. 

DIETE 
Za učenca, ki potrebuje dietno prehrano, se šola prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist ali otrokov pediater, kar 
pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. Tudi za učence, ki so imeli v 
preteklem šol. letu predpisano začasno dieto, je potrebno priložiti novo zdravniško potrdilo z navodili za prehrano. 
O vsaki spremembi v izvajanju prilagojene prehrane med šolskim letom (novi izvidi) ali o prenehanju potrebe po 
prilagojeni prehrani, obvestite razrednika ali vodjo prehrane. 

 
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.  
 
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 tudi za učence tretjih razredov. 

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


 
ETIČNA ŠOLSKA VSAKDANJOST  
V šolskem letu 2019/20 nadaljujemo s projektom Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Z Inštitutom za 
etiko sodelujemo že sedmo 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 še s projektom Bodi dober, bodi kul!, ki spodbuja 
mlade k prepoznavanju vrednot v življenju in pomenu odgovornega obnašanja. 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 

• Učenci imate tudi 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.  

• 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. 

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

• Vsa plačila šoli starši poravnajo izključno preko položnic ali trajnika. 

• Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na 
malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje 
kriterije: 

o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 553,63 €. 

o do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 376,05 €. 

o Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba 
oddajati. Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda 
samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 

• 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. 

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

 
 
 

 
V Kostrivnici, 2. 9. 2019 

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

