
 

 
ŠOLSKO LETO 2022/2023 

OCENJEVALNI OBDOBJI  
1. ocenjevalno obdobje: 

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

         2.   ocenjevalno obdobje: 
28. januar 2023 in do 15. junij 2023 – število dni pouka za devetošolce: 88 dni 
28. januar 2023 in 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 
       184 dni pouka in dejavnosti za učence 9. razredov 

 
 

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 bo izvajala 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 učenci.  

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 in ustrezno zračiti v skladu z načrtom prezračevanja.  

Vsi prostori in površine se dnevno redno 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 2. fazo. 
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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 IN MATIČNE UČILNICE  
 

I. VIO II. VIO III. VIO 

1.A 1.A  
TEJA ZOREC, prof. 

4.A 4.A 
JANJA BEK, prof.   

7. A 
MAT2 

MARKO ČONŽEK, prof. 

1.B 1.B BARBARA LAZIČKI, 
mag.prof.razr.p. 

4.B 4.B 
LEONIDA ŠPILJAK, prof.  

7. B 
ZGO 

PETRA POLAJŽER, prof. 

2.A 2.A 
ANJA PLEMENITAŠ, prof. 

5.A 5.A MOJCA PAŽON ČONŽEK, 
mag.prof.razr.st. 

7. C 
TJA2 

dr. GABI ČAKŠ 

2.B 2.B 
NATALIJA ŠLOGAR, prof. 

5.B 5.B 
GABRIJELA ŽAGAR, prof. 

8. A 
LUM BRANKA UNVERDORBEN, 

prof. 

3.A 3.A  
KSENIJA ŠKET, prof. 

5.C 5.C 
MARJANA FUHRER 

8. B 
GEO 

MARJA ŠPES, prof. 

3.B 3.B 
DAMJANA KRALJ, prof.  

6. A 
TJA1 

mag. ANDREJA MAŠERA 
8. C 

MAT1 TATJANA GORENJAK, 
prof. 

3.C 3.C  
MELITA PLEMENITAŠ, prof. 

6. B 
SLJ1 

mag. NINA GAŠPARAC, prof. 
9. A 

SLJ2 
SNJEŽANA SOLDAT, prof. 

   
6.C 

SLJ3  
URBAN ŠIPEC, prof. 

9. B 
KEM 

MATEJA VIDOVIČ, prof. 

   
 

  
9.C 

FIZ PATRICIJA ROŠKER, 
mag.prof.slj.j in knj. 

 
 

Pouk bo za učence od 1. do 5. razreda bo potekal v matičnih učilnicah, učenci od 6. do 

9. razreda se v 1. fazi selijo po predmetnih učilnicah ob upoštevanju osnovnih 

higienskih ukrepov. 

 

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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ČASOVNI RAZPORED UČNIH UR IN ODMOROV 

I. VIO II. in III. VIO 
0. ura: 7:30 – 8:15 
 
1. ura: 8:15 – 9:00 
MALICA ob 8.15 (1. r v učilnici, 2. in 3. v jedilnici) 
 
2. ura: 9:15 – 10:00 
ODMOR 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 
 
KOSILO po končanem pouku po časovnici v 
jedilnici, 1. razredi v učilnici 
 
7. ura: 13:55 – 14:40  
8. ura: 14:40 – 15:25  
 
Učenci po pouku do odhoda domov nadaljujete 
dejavnosti OPB ali RaP-razširjenega programa. 

0. ura: 7.30 – 8.15 
 
1. ura: 8.15 – 9.00 
9.00 – 9.15: MALICA V JEDILNICI  (5. do 7.razred), REKREATIVNI ODMOR (7. do 9.r) 
 
2. ura: 9.15 – 10.00 
10.00 – 10.15: MALICA V JEDILNICI  (7. do 9.razred),  REKREATIVNI ODMOR (6. do 7.r) 
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 po časovnem razporedu in ob upoštevanju osnovnih higienskih ukrepov 
12.00 – učenci, ki imajo 4 ure pouka  
12.45 – učenci, ki imajo 5 ur pouka 
13.35 – učenci, ki imajo 6 ur pouka, IP, NIP, ID, RaP 
 
7. ura: 13.55 – 14.40  
8. ura: 14.40 – 15.25  
 
Učence spremljajo na kosilo učitelji, dodaten nadzor nad izvajanjem ukrepov opravlja dežurni učitelj v 
jedilnici in vsi ostali prisotni. 

 
 

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 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 potrebno več 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 polno ceno obrokov od drugega dneva odsotnosti otroka dalje.  

Pozabljena kartica 
Za prevzem kosila je nujno potrebna magnetna kartica. Priporočamo, da si za svojo kartico določite mesto v šolski torbi, kamor jo po uporabi vedno vrnete. 
Nadomestni listek za kosilo učenci ne prevzemate v tajništvu šole, ampak ga dvignete pri učitelju razredniku na dan, ko ga potrebujete. V izjemnih primerih, če je 
razrednik odsoten (bolezen, službeno potovanje), vam nadomestni listek napiše dežurni učitelj, ki je ta dan na sporedu za dežurstvo v jedilnici.  Razrednik vodi 
natančno evidenco o izdanih nadomestnih listkih za prevzem kosila, kuhar hrani nadomestne listke 1 leto po zaključku šol. leta. 
 
Izgubljena kartica 
V kolikor kartico izgubite, opravite naročilo nove v tajništvu šole.  
 
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 (go. Brino Meško). 



 
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  
V šolskem letu 2022/23 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 
(GUM in LUM), tehnika, računalništvo in šport, učenci podružnične  šole Kostrivnica  pa neobvezni izbirni predmet šport.  
 
JEZIKOVNE DIPLOME PRI ANGLEŠČINI  
V šolskem letu 2022/2023 bomo učencem, ki želijo pridobiti dodatna znanja in izkušnje pri učenju angleškega jezika v okviru interesnih 
dejavnosti Jaz, jezikovno kompetenten nudili priprave in opravljanje mednarodnih jezikovnih izpitov: Cambridge Starters, Cambridge 
Movers, KET in PET for Schools pod okriljem Jezikovnega centra MINT International d.o.o. Cilj je uspešno opravljen izpit in diploma kot 
dokazilo osebnega jezikovnega napredka. 
 
PRIPRAVE NA MEDNARODNI IZPIT IZ NEMŠČINE     

V šolskem letu 2022/2023 bomo učencem, ki se želijo naučiti jezikovnih in izpitnih veščin, ki so potrebne za opravljanje mednarodnega 
izpita iz znanja nemščine, nudili BREZPLAČNE priprave. Na pripravah bodo učenci svoje znanje umestili v Evropski jezikovni okvir in se 
seznanili s strukturo izpita. Gradivo in vzorčni izpitni model bodo učenci prejeli v šoli.  

Vabljeni na jezikovno doživetje s ciljno usmerjeno vsebino in osebnim jezikovnim napredkom. 

 

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT IN NAČRT ŠOLSKIH POTI   
Je interni, zakonsko predpisan šolski dokument, ki bo tekom septembra še dodatno 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.  

 
 
VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV OSTAJA NESPREMENJEN  
Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom poteka po naslednjem razporedu: 
 
JUTRANJE VOŽNJE 
Smer jutranje vožnje: TUNCOVEC – SVETI FLORIJAN - ROGAŠKA SLATINA (Tuncovec – Tuncovec II - GIC gradnje - Strmec pri Rogatcu - Zg. Gradišče pri Rogatcu - Sveti 

Florijan - Zg. Sečovo - Cerovec (kapela) - Cerovec (bife) - AP Kmet - Parkirišče Golob – II.OŠ Rogaška Slatina) 

6:30  - prvi jutranji avtobus 
7:30  - drugi jutranji avtobus 

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 – Kostrivnica - Gabernik – Kostrivnica – Zagaj -  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 –Tuncovec 

 
VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus) 
Relacija: Plat – Topole - Male Rodne 

6:20    Plat – Topole – II.OŠ Rogaška Slatina 
12.50      II. OŠ - I. OŠ – Topole - Male Rodne 
14:10   II. OŠ - I. OŠ - Plat - Male Rodne 

 
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 

 
Relacija: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskemu domu) 

7:20     POŠ Kostrivnica - Irje (proti Lovskem domu) 
13:35   Rogaška Slatina - Irje (proti Lovskem domu) 

 
Relacija: Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet) 

7:35     Irje (Turnšek) 
13:20   Rogaška Slatina - Irje (Turnšek) 

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

Sicer pa vas naprošamo, da starši otroke skušate v šolo pripeljati sami, torej brez uporabe javnega prevoza, še bolje pa bi bilo, da prihajajo otroci v šolo čim 
pogosteje peš ali s kolesom, v kolikor je pot prometno urejena in varna. 

 
PROJEKTI 2022/2023 

 

RAZVOJNA NALOGA: USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE  
Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje poteka v okviru mreže izkušenih učiteljev v sodelovanju z Zavodom za 
šolstvo že tretje leto. Poti za dosego učnih okoljih 21. stoletja omogočajo strategije formativnega spremljanja, ki jih sodelujoči učitelji poglabljajo in vnašajo v 
razred, med učence.  

Številne raziskave potrjujejo, da je za izgradnjo kakovostnega in trajnega znanja ključna aktivna vloga učencev, pri čemer učitelj nenehno ugotavlja doseženo 
stopnjo razumevanja in izkazan napredek ter prilagaja pouk povratnim informacijam, ki jih pridobi od učencev. 

Uporaba različnih pristopov pri formativnem spremljanju kot »orodju za učenje« učencem omogoča, da k pouku prispevajo različne izkušnje, spoznanja in 
načine komunikacije. Na ta način dosežemo več učencev in izboljšamo kakovost pouka. Srečujemo in spoznavamo paleto možnosti, kako pomagati učencem, 
da v kar največji meri razvijejo različne zmožnosti, dosegajo namene učenja in izboljšujejo svoje dosežke. 

V šolskem letu 2022/2023 bomo z razvojno nalogo nadaljevali.  

 
RAZŠIRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI – RAP  
Naša  šola  v  šol.  letu  2022/2023  nadaljuje s  konceptom  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. 

 
MEDNARODNO POVEZOVANJE  
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina je za  obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 uspešno prijavila kar dva projekta Erasmus +, podprta z evropskimi sredstvi. V 
okviru projekta mobilnosti učencev z naslovom Mladi z zeleno paro naprej! bodo učenci gostili in obiskali vrstnike v Avstriji, Romuniji, Franciji in na 
Portugalskem. Z izmenjavo izkušenj bodo ugotavljali, kako lahko ekološko ozaveščeni mladi z majhnimi spremembami v načinu življenja dolgoročno 
dosežejo velike spremembe za zdravje našega planeta. Projekt mobilnosti učiteljev z naslovom Programiranje je prihodnost pa omogoča, da bosta 
učiteljici naše šole obiskali strukturirane tečaje v Italiji in Angliji, na katerih se bosta izpopolnjevali na področju informacijske tehnologije. 
 
Projekt mobilnosti učiteljev z naslovom Programiranje je prihodnost se v letošnjem letu zaključuje. Izvedli smo fizično mobilnost v Anglijo in virtualno 
mobilnost v Italijo. V obeh primerih sta se učiteljici udeležili strukturiranih tečajev v tujini, kjer sta izpopolnjevali svoje znanje na področju IKT. Skozi 
šolsko leto sta pridobljeno znanje vnašali v pouk, izobraževali sodelavce ter s članki in prispevki širili dobro prakso tudi širše. 

 
PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST V ŠOLAH IN VRTCIH  
Z aktivnostmi Trajnostna mobilnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2022/2023, saj smo ugotovili, da je nujno nadaljevati z ozaveščanjem in 
dejanskim delovanjem za spremembe v načinu življenja. Učence bomo še naprej ozaveščali o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v 
vsakdanjem življenju in jih tako motivirali živeti na trajnosten način. Povezali se bomo z ekipo programa Aktivno v šolo in zdravo mesto in pripravili 
različne aktivnosti za krepitev zdravja po načelih trajnostne mobilnosti. Prispevati želimo k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja 
otrok ter posledično h krepitvi zdravja.  
 

ETIČNA ŠOLSKA VSAKDANJOST  
V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo s projektom Etična šolska vsakdanjost. 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. Opisane in že znane splošne življenjske vrednote naj nam bodo vodilo in navdih za delo 
nasploh. Vodja projekta je Goran Koražija.   
 
 
 

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/formativno-spremljanje-2/


 

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 in z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in pustolovska 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. Devetošolci, ki se 
lahko v program vključijo v osnovni šoli, pridobijo bronasto MEPI priznanje. V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali tudi Mepi pripravljalnico za učence 8. 
razredov. Udeleženci bodo spoznali program, se uvajali v dejavnosti in zaključili z enodnevno odpravo. 
 
 
ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ 

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

• Na razredni stopnji spodaj imamo obnovljene sanitarije. Učence pozivamo na skrb za red in čistočo, upoštevanje osnovnih higienskih 
ukrepov in varčevanje s papirjem, vodo in energijo. 

• Na površinah zunanjih športnih igrišč je na novo nameščena ograja. Prav je, da vsi skupaj vsak trenutek poskrbimo za varnost, 
urejenost in čistočo in ne samo prostorov šole in Športne dvorane Rogaška Slatina, temveč tudi zunanjih površin. 

• Pri Podružnični šoli Sveti Florijan bo občina v začetku septembra predala namenu novo telovadnico. Z ustreznim odnosom in skrbjo 
za red in čistočo bomo na pravi poti, da nam bo omenjena pridobitev lahko služila mnogo let. 

• 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 (RaP), ki ga izvajajo naši strokovni delavci. Edina pogoja sta, da izpolnite izjavo, da se 
prijavite na dejavnost, nato pa jo obiskujete do konca šolskega leta.  

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

• NPZ je obvezen tako za šestošolce kot za devetošolce. Devetošolci bodo o tretjem predmetu, ki se bo preverjal na NPZ, obveščeni 
preko spleta in LCD  1. septembra. Vse podrobnejše informacije boste dobili od razrednikov na RS. NPZ izvajamo tudi v 3. razredih. 

• 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 in prenosne 
računalnike za učence. 

• Vhodi v šolo bodo v dopoldanskem času zaklenjeni. Vstop v šolo bo v tem času mogoč le ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov 
po predhodni najavi v tajništvo preko domofona. Za zapiranje vhodnih vrat med urami skrbita dežurna učenca v avli. 

• 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. Za dodatno ugašanje luči po hodnikih in garderobah v času pouka 
skrbita dežurna učenca v avli. 

• 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 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 odslej lahko vzeli na informacijskem mestu pri vhodu 1 ter na 
policah pod poševnimi okni v avli, ravno tako bodo na voljo ponudbe različnih zavarovalnic za zavarovanje otrok in mladostnikov. 

• Priporočamo, da redno spremljate zapisane informacije na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com in na LCD monitorjih po šoli.  

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

 
 

 

V Rogaški Slatini, 1. 9. 2022 

http://www.iios-rogaska.com/
mailto:korona.ne.hvala@iios-rogaska.com

