
                                                        ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
OCENJEVALNI OBDOBJI 
 
1. ocenjevalno obdobje: 

1. september 2020 do 31. januar 2021 – število dni pouka: 97 dni 
 2. ocenjevalno obdobje: 

1. februar 2021 do 24. junij 2021 – za učence od 1. do 8. razreda – število dni pouka: 92 dni 
SKUPAJ: 189 dni pouka in dejavnosti za učence  
       
RAZREDNIKI : 1., 2. k – Tanja Pirš, prof., 3., 4. k – Marjana Gregorčič, 5. k – Martin Druškovič 
 
Predstavniki MIZŠ so pri pripravi in usklajevanju organizacijskih modelov in priporočil  vzgoje in izobraževanja v RS v 
razmerah, povezanih s covid-19, sodelovali s predstavniki ZRSŠ, NIJZ in ravnatelji.    
Predstavljamo shematski plan izvajanja pouka in 
drugih dejavnosti po modelu B. 

 
Z ukrepi vezanimi na vzgojo in izobraževanje v RS v 
razmerah, povezanih s Covid-19, bodo učenci 
seznanjeni prvi šolski dan. 
 
OSNOVNI HIGIENSKI ZAŠČITNI UKREPI 
I. USTREZNO ZDRAVSTVENO STANJE - v šolo 

vstopajo le zdrave osebe. 

V kolikor bi kdo izmed vas moral ostati doma v 

samoizolaciji (karanteni), le to pisno sporočite po 

eAsistentu razredniku in hkrati na novi e-mail: 

korona.ne.hvala@iios-rogaska.com. Na naveden 

pisni način sporočajte tudi v primerih, če se bodo 

pojavile posebnosti med letom. 

II. HIGIENA KAŠLJANJA IN KIHANJA - upoštevanje 

higiene kašljanja in kihanja. 

III. UPOŠTEVANJE ZADOSTNE MEDOSEBNE RAZDALJE NAJMANJ 1,5 m 

IV. PRAVILNA HIGIENA ROK IN IZOGIBANJE DOTIKANJA OBRAZA - redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. 

razkuževanje rok 

V. IZOGIBANJE DRUŽENJEM V SKUPINAH IN V ZAPRTIH PROSTORIH 

MIZŠ je šole v petek, 28.8.2020 obvestilo s priporočilom, da naj v šoli uporabljajo masko pri vstopu in gibanju v skupnih 
prostorih prvi teden pouka vsi učenci (ne samo starejši od 12 let). Starši prosim poskrbite, da bodo imeli vaši otroci masko v 
šolo že prvi šolski dan. 
 
Če v šoli strokovni delavec ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oz. pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa, 
postopa v skladu s PROTOKOLOM OB MOREBITNI POJAVITVI BOLEZENSKIH SIMPTOMOV S PRIPOROČILI ZA RAVNANJE OB 
SUMU/POJAVU KORONAVIRUSA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH (navodila na osnovi okrožnice  MIZŠ z dne 
16.6.2020): V kolikor se učenec slabo počuti, mora ostati doma. Če učenec zboli v šoli (vročina, drugi znaki okužbe dihal), 
učitelj v skladu s protokolom obvesti starše, ki morajo v najkrajšem možnem času priti po učenca. Učenec bo ta čas počakal 
ob spremstvu ene od odraslih oseb z ustrezno zaščito v izolaciji v prostoru zraven šolske jedilnice. Od učitelja bo prejel novo 
šolsko masko, ki jo mora uporabljati tudi v delni izolaciji. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki v tem času 
ne uporablja nihče drug. Osebje, ki je v stiku z obolelim učencem, naj nosi masko in upošteva navodila o medsebojni razdalji 
in higieni rok. 
Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka ali dežurnim zdravnikom in zdravnik se odloči glede 
testiranja Covid-19. Če je izvid negativen, dobi učenec navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava Covid-19 
je zaključena. 
Če je pri učencu potrjena okužba Covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oz. ga o tem obvesti izbrani zdravnik 
učenca.  
V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo, v kateri sodelujejo NIJZ in vodstvo šole.  Po potrebi 
se vključi zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v 
stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, v šoli itd.  O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z 
regijskim epidemiologom.  
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec s Covid-19, se temeljito očisti, izvede dezinfekcijo in temeljito prezrači.  

S 1.9.2020 se pričenja pouk obveznih in 
razširjenih vsebin v šolah po modelu B. 

mailto:korona.ne.hvala@iios-rogaska.com


V primeru potrjene bolezni Covid-19 pri učencu ravnateljica o tem obvesti Antona Baloha, generalnega direktorja 
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. 
V kolikor se pri katerem izmed učencev potrdi okužba s COVID-19, morajo starši o tem obvestiti ravnateljico na njen 
elektronski naslov karla.skrinjaric@guest.arnes.si (Protokol velja do 4. 10. 2020 in enako sporočila na ta elektronski naslov), 
ki nato ukrepa po protokolu NIJZ. 
Ko o potrjenem primeru ravnateljico obvesti epidemiološka služba, ravnateljica ukrepa v skladu z navodili regijskega 
epidemiologa in o tem obvesti Antona Baloha, generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. 
Če ravnateljico o  sumu ali potrjenem primeru Covid-19 pri učencu ali v družini/gospodinjstvu obvestijo starši, se 
ravnateljica o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim epidemiologom. V primeru potrjene bolezni Covid-19 pri učencu, 
ravnateljica obvesti Antona Baloha, gen.dir. Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.  
 

 
 
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. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 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. Odjavo obrokov opravljate preko spletnega orodja eAsistent – modul Prehrana, 

kamor vstopate s svojim uporabniškim imenom in geslom. 

PRIJAVA/ODJAVA OBROKOV 
Odjavo obrokov opravljate spletnega orodja eAsistent – modul Prehrana, kamor vstopate s svojim uporabniškim imenom in 

geslom. 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. 

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. 

 
 

 

ČASOVNI RAZPORED UČNIH UR 
IN ODMOROV 
0.ura: 7.30 - 8.15 
ZAJTRK OD 8.15 DO 8.30  
ZAJTRK V MATIČNIH UČILNICAH 
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 ob upoštevanju 
vseh Covid-19 ukrepov:   
12.00 – 13.40 
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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 

Urban Šipec, prof. 
četrtek 7.30 – 8.15 
torek 13.00 – 13.45 

       II. JEZIKOVNE DEJAVNOSTI 

1. Nemščina 
1. k do 3. k 
4., 5. k 

Mitja Štorman, prof. 
Jožica Nuč, prof. 

ponedeljek 7.30 – 8.15 
torek 7.30 – 8.15 

III. KULTURNE DEJAVNOSTI 

1. 
Otroška folklorna skupina 
Vrelčki  

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

 sreda 13.10 – 14.00 

2. Ritmika 1. k do 5. k Tanja Pirš, prof.  torek 7.30 – 8.15 

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

IV. ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

1. FIT za zdravje 1. k do 4. k Petra Polajžer, prof. po urniku 

2. Neobvezni izbirni predmet Šport 4. in 5. k Marko Čonžek, prof. četrtek 12.50 – 14.35 

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

V. MISELNE DEJAVNOSTI 

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

2. 
Logika, Logična pošast, 
Mednarodni matematični 
kenguru 

1.k do 5. k 
Tanja Pirš, prof. 
Marjana Gregorčič 
Martin Druškovič 

po dogovoru z učenci 

3.  Računalništvo 4.,  5. k Mitja Štorman, prof. po dogovoru z učenci 

VI. PROJEKTNA DEJAVNOST 

1. Trajnostna mobilnost 1. k do 5. k 
vsi učitelji POŠ 
Kostrivnica 

v času pouka in OPB 

2. Rastemo 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. Igrajmo se gledališče 1. k do 5. k Martin Druškovič ponedeljek 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 in v dogovoru z 
učenci 

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

 



VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV  
Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom poteka po naslednjem razporedu: 
 

JUTRANJE VOŽNJE 
Smer jutranje vožnje: PODPLAT – GABERNIK – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA 
6:35   - prvi jutranji avtobus: Merkur – Zagaj - Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina 
7:35   - drugi jutranji avtobus: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina 
OPOLDANSKE VOŽNJE 
13:35  - prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat) 
14:50 – drugi opoldanski avtobus v smeri Kostrivnica in Sv. Florijan 
15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan 
 

VOZNI RED MINIBUSA  
Relacija: Rogaška Slatina - Kamna Gorca - Podplat - POŠ Kostrivnica (12 + 1 otrok) 

6:50 Kamna Gorca - Podplat - Sp. Kostrivnica - POŠ Kostrivnica  
7:08 POŠ Kostrivnica - Boč (Polajžer) - POŠ Kostrivnica  
14:00 POŠ Kostrivnica - Sp. Kostrivnica - Podplat Kamna Gorca  

 
 

NAVODILA ZA UČENCE VOZAČE 
Na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 25.8.2020 se javni linijski prevoz izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost 
sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužil za roke, 
zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil…). Ta režim velja, dokler velja za področje 
izobraževanja model B. 
 
Vozači morate upoštevati naslednje:  

1. Prevoze uporabljate le zdravi šolarji. 

2. Ves čas prevoza nosite zaščitno masko, ki prekrije nos in usta. 

3. Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužite roke. 

4. Čim manj se dotikate katerihkoli površin v vozilu. 

5. Sedete na za to določena mesta na vozilu.  

6. Šolarji boste čakali na vstop v vozilo tako, da bo med vami medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. 

V kolikor bo prišlo do posameznih primerov okužbe na šolah oz. vozilih, se režim prevozov lahko ustrezno v skladu s 

priporočili MIZŠ in NIJ, spremeni. 

Sicer pa vas naprošamo, da starši otroke skušate v šolo pripeljati sami, torej brez uporabe javnega prevoza, še bolje pa bi 

bilo, da otroci v šolo prihajajo peš, v kolikor je pot prometno urejena in varna. 

 

ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ 
 

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

• Med 14.9.2020 in 18.9.2020 bo potekalo pretestiranje nalog NPZ 3. razreda za predmeta SLJ in MAT za učence 
4.razredov. Vse podrobnejše informacije boste dobili od razrednikov na RS. 

• Šolska vhodna vrata so zaklenjena od 8.15 do 13.00. Vstop v šolo v tem času bo mogoč le ob upoštevanju vseh 
preventivnih korona ukrepov po predhodni najavi na telefon POŠ Kostrivnica: 03 582 42 01, kjer bo potrebno 
podati določene podatke.  

• 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. 

• Pri kosilu upoštevajte zadostno medosebno varnostno razdaljo in ostale preventivne zaščitne ukrepe (določeno 
sedežno mesto). 

• 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. 

• Vsa sporočila, vezana na oglaševanje različnih ponudnikov, si boste lahko vzeli pri glavnem vhodu v garderobi. 

• Priporočamo, da redno spremljajte zapisane informacije šolski spletni strani www.iios-rogaska.com in eAsistentu.   

• Pisna komunikacija med šolo in starši naj poteka po eAsistentu razredniku in hkrati na novi e-mail: 
korona.ne.hvala@iios-rogaska.com. 

 
 

V Kostrivnici, 1. 9. 2020 

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