
                                   ŠOLSKO LETO 2022/2023                       
 
OCENJEVALNI OBDOBJI 
 
1. ocenjevalno obdobje: 

1. september 2022 do 27. januar 2023 – število dni pouka: 96 dni 
 

         2.   ocenjevalno obdobje: 
28. januar 2023 do 24. junij 2023 – število dni pouka za učence od 1. do 8. razreda: 94 dni 
 

       SKUPAJ:  190 dni pouka in dejavnosti za učence od 1. do 8. razreda 
     

       
Z organizacijo dela in ukrepi, bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan. 
 

KAJ VEMO? 
* Pouk bo potekal v šolah. 
* Upoštevati je potrebno osnovne higienske ukrepe, ukrepe za samozaščitno vedenje in priporočila za preprečevanje prenosa širjenja. 
* Vrsta in intenzivnost ukrepov se bosta izvajali glede na epidemiološko situacijo. 
* V vsaki šoli bodo učenci, ki bodo zboleli zaradi virusa SARS-CoV2 ali bodo odsotni zaradi drugih zdravstvenih razlogov. 
 

OSNOVNI HIGIENSKI ZAŠČITNI UKREPI 
I. USTREZNO ZDRAVSTVENO STANJE – v šolo hodite popolnoma zdravi  

V kolikor bi kdo izmed vas moral ostati doma, le to pisno sporočite po eAsistentu razredniku.  

V kolikor se pri katerem izmed učencev potrdi okužba s COVID-19, morate starši o tem obvestiti poleg razrednika tudi ravnateljico na 
njen elektronski naslov milena.vres@guest.arnes.si in na e-mail: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com. Sledi ukrepanje v skladu z 
navodili NIJZ. 
 

II. PRAVILNA HIGIENA ROK IN IZOGIBANJE DOTIKANJA OBRAZA 

Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok. Prednost se daje umivanju rok z milom in vodo in 

uporabi brisačk za enkratno uporabo. 

III. HIGIENA KAŠLJANJA IN KIHANJA   

Upoštevanje higiene kašljanja in kihanja.  

IV. UPOŠTEVANJE PRIPOROČLJIVE MEDOSEBNE RAZDALJE (ČE JE MOGOČE VSAJ 1,5 oz. 2 m) 

V primeru, da je razdalja manjša od 1,5 m, je tveganje za okužbe večje, zato je smiselno upoštevati maksimalno možno 

razdaljo. 

V. REDNO ZRAČENJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV 

Zaprte prostore je potrebno redno ustrezno zračiti, skladno z načrtom prezračevanja. Vsi prostori in površine se redno, 

dnevno čistijo in razkužujejo.  

Vstopamo v tretje šolsko leto, v katerem se 
bomo poleg VI-dela ukvarjali tudi z virusom 
SARS-CoV-2. 
 
S 1.9.2022 se pričenja vzgojno-izobraževalno 
delo po priporočilih in ukrepih 1.faze. 
 
V kolikor se bo epidemiološka situacija 
poslabšala, bomo prešli na model dela 2. 
faze. 
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         V kolikor se pri katerem izmed učencev potrdi okužba s COVID-19, morate starši o tem obvestiti: 
1. razrednika preko eA  
2. ravnateljico na njen elektronski naslov: milena.vres@guest.arnes.si in 
3. na e-mail: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com.       Sledi ukrepanje v skladu z navodili NIJZ. 

 
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. 

 
 

RAZREDNIKI : 1., 2. k – Tanja Pirš, prof.,  
3. k – Marjana Gregorčič, 4, 5. k – Martin Druškovič 

 
Vzgojno-
izobraževalno delo bo 
temeljilo na Bloomovi 
piramidi, s pomočjo 
katere bomo učence 
učili, kako naj snov 
pomnijo, razumejo, 
uporabijo, 
analizirajo/sintetiziraj
o oz. proučijo, 
vrednotijo in 
presodijo ter kako naj 
ustvarijo iz naučenega 
znanja nekaj novega. 

 

ŠOLSKA PREHRANA  

Cene šolske prehrane: 
MALICA = 0,90 € 
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. Odjavo obrokov opravljate preko spletnega 

orodja eAsistent – modul Prehrana, kamor vstopate s svojim uporabniškim imenom in geslom. 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA  V osnovni šoli imajo učenci na voljo več obrokov: zajtrk/malico, kosilo in popoldansko malico. 

Subvencija malice  

Polna subvencija za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen 

v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 591,22 €. Ostali učenci plačajo polno ceno malice, to je 0,90€.  

Subvencija za kosilo 
Subvencija za kosilo v celoti pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 
401,58 €. Ostali učenci (1.–4. r) plačajo polno ceno kosila, to je 2,5 € oz. (5.–9. r) 2,80 €. 
V vednost 
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na 
osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku. 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. 

PRIJAVA/ODJAVA OBROKOV 
Odjavo obrokov opravljate preko 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 

Za namen samotestiranja se zagotavlja do 10 samotestov 
mesečno na učenca.  Samoteste prevzamete v lekarni od 
29.8.2022 do 30.11.2022 (veljavnost Odloka). 
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DEJAVNOSTI 
 

I. RAZŠIRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI - RAP 

1.  
Gibanje in zdravje za dobro 
psihično in fizično počutje 

1., 2. k 
3., 4. k 

Urban Šipec, prof. 
torek 13.00 – 13.45 
torek 13.45 – 14.30 

2. 
Otroška folklorna skupina 
Vrelčki 

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

torek 7.30 – 8.15 

3.  Ritmika 1. k do 5. k Tanja Pirš, prof sreda 12.50 – 13.35 

       II. JEZIKOVNE DEJAVNOSTI 

1. Nemščina 1. k do 5. k Jožica Nuč ponedeljek 13.15 – 14.00 

2. 

Mehurčki 
 
Tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje 

1. k do 3. k 
 
4. in 5. k 

Tanja Pirš, prof. 
Marjana Gregorčič 
Martin Druškovič 

po dogovoru z učenci 

III. KULTURNE DEJAVNOSTI 

1. Otroški pevski zbor  
1., 2. k 
3., 4., 5. k 

Marja Špes, prof. 
petek 13.00 – 13.45 
petek 13.45 – 14.25 

2. Pravljične urice 1. k do 5. k Marjana Plemenitaš torek 13.00 – 13.45 

IV. ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

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

2. Neobvezni izbirni predmet Šport 4., 5. k Marko Čonžek, prof. četrtek 7.30. – 8.15 

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

4. Žongliranje 4., 5. k Martin Druškovič ponedeljek 13.00 – 13.45 

V. MISELNE DEJAVNOSTI 

1. Cici vesela šola 1. do 3. k 
Natalija Horvat 
Marjana Plemenitaš 

v sklopu OPB 

2. 
Logična pošast, Matemček, 
Matematični kenguru, 
Računanje je igra 

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

po dogovoru z učenci 

3.  Računalništvo 4. in 5. k Mitja Štorman, prof. 
v 2. polletju 
- po dogovoru z učenci 

VI. PROJEKTNA DEJAVNOST 

1. Učilnica v naravi 1. k do 5. k 
vsi učitelji POŠ 
Kostrivnica 

v času pouka in OPB 

2. Rastemo z vrednotami 1. k do 5. k 
vsi učitelji POŠ 
Kostrivnica 

v času pouka in OPB 

VII. OSTALE DEJAVNOSTI  

1. Eko dejavnosti 1. k do 5. k 
Marjana Gregorčič in 
ostali strokovni delavci 

v času pouka in OPB 

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

3. S kolesom v promet 5. k Goran Koražija 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 OSTAJA NESPREMENJEN  
 
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 
 
Do zaključka gradnje kolesarske steze v Spodnjem Gaberniku bo šolski avtobus na relaciji Podplat – Kostrivnica - Rogaška 
Slatina vozil po spremenjenem režimu: Iz Zg. Kostrivnice do AP v Zg. Gaberniku, tam obrne, pelje nazaj v Zg. Kostrivnico, 
nato pa nadaljuje vožnjo proti Podplatu. V tem času ne bo mogoč vstop/izstop na AP Sp. Gabernik. 

OPOLDANSKE VOŽNJE 
13:35  - prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica 
13.35  - prvi opoldanski avtobus smer Sveti Florijan 
 
14:50 – drugi opoldanski avtobus v obe smeri 
 
15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan 
 
VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus) 
 
Relacija: Rogaška Slatina - Kamna Gorca - Podplat - POŠ Kostrivnica  

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 
 
Vozači se morate na šolske prevoze z avtobusom ali minibusom prijaviti s prijavnico, ki jo najdete na šolski spletni strani. 
Vozači morate upoštevati osnovne higienske ukrepe (razkuževanje pred vstopom) in maksimalno možno medosebno 
razdaljo. 

 
 
ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ 
 

• V začetku oktobra bomo praznovali dan šole, saj naša CŠ - VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, praznuje 40. rojstni dan. 

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

• Šolska vhodna vrata bodo 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.  

• 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 upoštevajmo zadostno medosebno varnostno razdaljo in osnovne higienske ukrepe. 

• Vsa plačila šoli starši poravnajo 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 spremljate zapisane informacije na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com in 
eAsistentu.  

• Dosledno upoštevajte pravila hišnega reda in se izognite nepotrebnemu ukrepanju v primeru zaznanih kršitev.  
Pisna komunikacija med šolo in starši poteka po eAsistentu in v primeru zaznanih znakov s covid-okužbo  na e-mail 
korona.ne.hvala@iios-rogaska.com. 
 

V Kostrivnici, 1. 9. 2022 
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