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Zadeva: Zapisnik 1. skupnega roditeljskega sestanka OŠ Prevole v šolskem letu 2016/2017 

 

Dnevni red:  

1. Analiza pedagoškega dela za šolsko leto 2015/2016. 

2. Plan dela za tekoče šolsko leto. 

3. Pobude in vprašanja. 

4. Razno. 

 

K točki 1. 

 V šolskem letu 2015/2016 je bil učni uspeh učencev 100 odstoten.  

 Vsi učenci devetega razreda so se uspešno vpisali v želeno srednjo šolo. 

 Z rezultati NPZ smo na splošno zadovoljni. Učenci 9. razreda so bili zelo uspešni. Pri 

vseh predmetih so dosegli nadpovprečen rezultat. Učenci 6. razreda pa so bili pri 

vseh predmetih pod povprečjem. Pri analizi rezultatov NPZ smo ponovno opazili, da 

učencem manjkajo sposobnosti bralnega razumevanja, na kar bomo dali v šoli še večji 

poudarek. Prav tako bomo spodbujali lepo pisavo in samostojno delo domačih nalog. 

K točki 2. 

 V tekočem šolskem letu se za 1. razred angleščina izvaja v sklopu krožka in interesnih  

dejavnosti, saj je učencev v 1. razredu premalo, da bi lahko izvajali neobvezni izbirni 

predmet angleščina. Angleščina v prvem razredu tako ni ocenjena. Od drugega 

razreda naprej se angleščina izvaja v sklopu obveznega pouka. 

 Na šoli imamo pet oddelkov: 

o 1. in 2. razred – 11 učencev, 

o 3. in 4. razred – 14 učencev, 

o 5. in 6. razred – 13 učencev, 

o 7. razred – 7 učencev, 

o  8. in 9. razred – 14 učencev. 
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 30. novembra 2016 bo potekal zobozdravstveni sistematski pregled za vse učence od 

1. do 9. razreda ter za bodoče prvošolce po naslednjem razporedu: 

o 3. in 4. razred ob 8.15, 

o 1. in 2. razred ob 9.00, 

o 5. in 6. razred ob 9.45, 

o 7. razred in bodoči prvošolčki ob 10.30, 

o 8. in 9. razred ob 11.15. 

 V šolskem letu 2016/2017 se izvaja šest izbirnih predmetov. To so: 

o Nemščina II-III 

o Šport za sprostitev 

o Šolsko novinarstvo 

o Obdelava gradiv – kovine 

o Okoljska vzgoja 

o Likovno snovanje I 

Izvajala se bosta tudi: neobvezni izbirni predmet šport za učence 4., 5. in 6. razred in 

neobvezni izbirni predmet nemščina za 4., 5., 7. in 9.  razred. 

 Jutranje varstvo za učence 1. in 2. razreda je organizirano v vrtcu do 7.00, nato v 

jedilnici do 7.30. Od 7.30 do 7.55. je jutranje varstvo v 1. razredu. V tem času je 

varstvo sistematično organizirano pod vodstvom učiteljice.  

Organizirano je tudi predšolsko varstvo in sicer v času delovnega časa od 6.00 do 

16.00. 

 Šola v naravi  

o Za učence 1. in 2. razreda je šola v naravi organizirana od 10. 4. 2017 do 12. 4. 

2017 v CŠOD ČEBELICA. Bivanje stane 36,95 €, posteljnina 4,40 €. 

o Za učence 3., 4. in 5. razreda je bila šola v naravi organizirana  od 5. 9. 2016 do 

9. 9. 2016 v CŠOD BURJA. Bivanje stane 64,35 €, posteljnina 4,40€. Šola v 

naravi se je tako za te razrede že izvedla. Udeležili so se je vsi učenci, vse 

predvidene vsebine pa so bile uspešno realizirane.  

o Za učence 6., 7., 8.  in 9. razreda je šola v naravi organizirana od 13. 3. 2017 do 

17. 3. 2017 v CŠOD RADENCI. Bivanje stane 65,40 €, posteljnina 4,40 €. 

Poslali smo že prošnje za sponzoriranje šole v naravi. Dobljena finančna sredstva se 

razporedi med vse učence. Ravnateljica je pozvala starše, da predlagajo, komu bi še 

lahko poslali prošnje. Predlogov ni bilo. 
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Tudi denar, ki se zasluži s prodajo srečk na proslavi za starostnike, s prodajo 

novoletnih voščilnic in adventnih venčkov, gre za namen sofinanciranja šole v naravi. 

Material za izdelavo voščilnic in adventnih venčkov vedno financira šola, tako da gre 

ves zaslužek za šolo v naravi. Na šoli nas moti odnos učencev do tega dela, ker se 

velikokrat obnašajo, kot da to ne delajo zase, ampak za šolo. 

 Tečaji 

o Plavalni tečaj bo potekal v okviru predmeta šport v Dolenjskih Toplicah. 

Datumi izvedbe še niso znani. 

o V okviru kolesarskega tečaja se za učence 4. razreda izvede teoretični del, za 

učence 5. razreda pa praktični del tečaja. Po uspešno opravljenih obeh delih, 

učenci prejmejo kolesarski izpit. Šele tedaj se lahko učenci samostojno vozijo 

po cesti brez spremstva odrasle osebe. 

 Sodelovanje s starši bo potekalo na več ravneh.  

o Imeli bomo dva skupna roditeljska sestanka in oddelčne roditeljske sestanke 

po potrebi.  

o Vsak prvi torek v mesecu od 15.00 do 16.00 bodo potekale govorilne ure. V 

oktobru govorilnih ur ne bo, ker so govorilne ure danes, 27. septembra 2016. 

o Vsi učitelji imajo v dopoldanskem času enkrat tedensko eno uro govorilno uro. 

Razpored je objavljen na spletni strani in na oglasni deski pri vhodu v šolo. 

Starši se lahko dogovorijo za termin govorilne ure tudi po telefonu s 

posameznim učiteljem.  

o Učitelji po telefonu ne dajejo informacij o ocenah učencev. 

o Druženje s starši bo potekalo v oktobru (vaja evakuacije), aprilu 2017 (čistilna 

akcija in druženje) in juniju 2017 (zaključna prireditev s piknikom). 

o V decembru bo šola organizirala tudi predavanje na temo delovnih in učnih 

navad učencev in odnosu med starši in otroki. Ravnateljica je vse prisotne 

vljudno povabila, da se predavanja udeležijo. Na predlog staršev, bo 

predavanje organizirano ob 16.00, saj naj bi tako omogočili udeležbo več 

staršem.  

 

 Učbeniški sklad 

o Izposojevalnina znaša eno tretjino cene učbenika. Za letošnje šolsko leto je bil 

odobren nakup za zamenjavo neveljavnih učbenikov za drugo triado. Ker ima 

šola na sredstvih učbeniškega sklada nekaj denarja, nam stroškov nakupa 

novih učbenikov niso povrnili. 
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o Vsi starši so prejeli navodila za delo z učbeniki učbeniškega sklada OŠ Prevole. 

Vrniti so morali tudi podpisano izjavo, da so navodila dobili in prebrali. V 

navodilih je tudi zapisano, da bomo za poškodovane ali izgubljene učbenike 

na koncu šolskega leta zaračunali odškodnino. 

 Šolska prehrana 

o Cena šolske prehrane bo 48,10 € mesečno ali 2,50 € dnevno. Če je odsotnost 

učenca pravočasno sporočena, se bo cena šolske prehrane znižala z 

naslednjim mesecem. Učencem, ki imajo subvencionirano šolsko prehrano, se 

odbije le višino subvencionirane cene šolske prehrane. Če za te učence starši 

ne sporočijo pravočasno odsotnosti, bodo morali plačati polno ceno malice za 

vse dni odsotnosti, razen za prvi dan. 

o Odsotnost otroka lahko starši sporočijo na telefonske številke 07 3885 290 

(ravnateljica), 07 3885 292 (tajništvo) ali 07 3885 293 (zbornica). 

o Plačilo šolske prehrane je možno v tajništvu šole ali z nakazilom na tekoči 

račun šole. Številka tekočega računa šole je »013936030688591«. 

o Učenci lahko dobijo   subvencijo za malico, če je dohodek na družinskega 

člana pod 53 %. Tisti, ki ima subvencijo, pa plača 32,70 € na mesec ali 1,70 € 

na dan. 

o Učenci lahko dobijo dodatno subvencijo za kosilo, če je dohodek na 

družinskega člana pod 18 %. Učenci lahko dobijo 70 % dodatno subvencijo za 

kosilo, če je otroški dodatek nad 18 % in do 30 %. Učenci lahko dobijo 40 % 

dodatno subvencijo za kosilo, če je otroški dodatek nad 30 % in do 36 %. 

o Vsi učenci, ki želijo imeti v šoli organizirano šolsko prehrano, se morajo nanjo 

vsako leto prijaviti na posebnem obrazcu. Za letošnje šolsko leto so na šolsko 

prehrano prijavljeni vsi učenci. 

o Pravila šolske prehrane so del pravil šolskega reda, ki jih bodo vsi starši prejeli 

najkasneje v petek, 30. 9. 2016. Starši naj si pravila dobro preberejo in jih 

posredujejo svojim otrokom.  

o V naši šoli ločujemo odpadke. Pri vsakem obroku pa imamo pravila, ki jih 

učenci morajo upoštevati. To so določen čas, kulturno obnašanje, primeren 

odnos do hrane, repete. 

 Organizirani prevozi in varstvo vozačev 

o Vozni red se mesečno menjava, vendar bodo učenci iz vasi Ratje vedno zadnji.  

o Učenci morajo  biti na kombiju pripeti z varnostnim pasom. Starši kazensko 

odgovarjajo, če njihov otrok na kombiju ne bo pripet. O voznem redu šolskega 

kombija so obveščeni tudi policisti in so zaprošeni, da nenapovedano 
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preverjajo pripenjanje učencev na kombiju. Voznik za dejanja učencev na 

kombiju ni odgovoren. 

o Na kombiju je določen sedežni red za vse učence in otroke iz vrtca, ki se vozijo 

s šolskim kombijem. Sedežnega reda se morajo držati.  

o Dežurni učitelj v popoldanskem dežurstvu učence pokliče pet minut pred 

prihodom šolskega kombija na zbirno mesto.  

o Zamudnike prevozov pridejo iskat starši do konca dežurstva, to je do 15.15. 

o Kolesarji v prometu naj nosijo primerno kolesarsko čelado. 

o Starši naj bodo pozitiven zgled svojim otrokom s pripenjanjem v avtomobilu. 

 Opravičevanje odsotnosti 

o Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku 

sporočiti vzrok izostanka. 

o Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka 

izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da 

sporočijo vzrok izostanka. 

o Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. 

o Za izredno odsotnost od pouka starši pisno zaprosijo ravnatelja. 

o Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih 

dneh po prihodu učenca v šolo. 

o Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za 

neopravičene in ukrepa v skladu pravilnikom. 

o Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet šolskih dni, lahko razrednik 

zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.  

o Napovedano odsotnost naj starši sporočijo vsaj en dan prej. Napovedana 

odsotnost lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu.  

o Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli 

učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. 

o O vsaki neopravičeni uri bomo obvestili starše. Ko bo učenec dosegel 20 

neopravičenih ur, bomo o tem obvestili Center za socialno delo Novo mesto. 

o Če je učenec zares bolan, naj se doma tudi pozdravi. Če je učenec ostal doma 

brez pravega razloga, naj mu starši ne pišejo lažnega opravičila.  

o Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše. Če se 

ugotovi, da je opravičilo lažno, razrednik učencu dodeli neopravičene ure. 

o Starši in učenci so v primeru odsotnosti učenca od pouka dolžni v najkrajšem 

možnem času poskrbeti, da uredijo zvezke, napišejo domačo nalogo in 

prepišejo snov ter tako nemoteno nadaljujejo s poukom. 
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o Če učenec predčasno odide od pouka, morajo starši to zapisati v beležko in 

učenec le-to zjutraj pokaže razredniku oziroma učitelju, ki ga poučuje. 

 Dežurstvo učencev 

o Dežurajo vsi učenci od petega do devetega razreda. 

o Sprememba v nalogah dežurnega učenca je tudi ta, da dežurni učenec 

vsakega obiskovalca šole spremi do želene osebe. 

o Starši, ki svoje otroke pripeljejo v šolo, morajo do vrat učilnice jutranjega 

varstva pospremiti prvošolca. Starejše otroke smejo starši pospremiti le do 

vhoda v šolo. S tem ukrepom želimo spodbujati samostojnost učencev.  

o Naloge dežurnega učenca:  

- Upošteva pravila hišnega reda. 

- 7.45 pobriše mize v jedilnici. 

- Dežurstvo je upravičena odsotnost od pouka. Zamudo od pouka vsak 

učenec nadomesti sam. 

 

 Inventar in šolski sklad 

o Za vsako namerno uničevanje šolskega inventarja bomo zahtevali odškodnino. 

o V računalniško učilnico gredo lahko učenci le s pisnim dovoljenjem staršev (Na 

dovoljenju naj bo jasno napisan datum in vzrok uporabe računalnika). Ko 

učenec vstopi v računalniško učilnico si izbere računalnik in se vpiše v tabelo 

uporabe računalnikov. Če se učenec v tabelo ne bo vpisal in če bomo ugotovili 

neprimerno rabo računalnika, učenec  en mesec ne bo smel samostojno 

uporabljati šolskih računalnikov. Starši se s podpisom strinjajo, da je njihov 

otrok v računalniški učilnici brez stalnega nadzora učitelja.  

o V šolskem skladu se zbirajo različne donacije, zaslužek od prodaje srečk, 

adventnih venčkov, novoletnih voščilnic … 

 

 Ocenjevanje 

o Velik poudarek dajemo pisavi in obliki zapiskov. Zahtevamo čitljivo pisavo. To 

tudi ocenjujemo, kjer lahko. 

o Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in 

drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti.    

o Seminarsko nalogo ali projektno delo prinese učenec učitelju v vpogled vsaj 

zadnjo uro določenega predmeta pred nastopom. 

 

 Vzgojni načrt 
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o Vzgojni načrt naše šole je javno objavljen na naši spletni strani. Ravnateljica je 

vse starše pozvala, da si ga preberejo in ga posredujejo tudi našim učencem.  

o V sklopu vzgojnega načrta je ravnateljica omenila naslednje dejavnosti in 

predloge: 

- Učence navajamo na pozdravljanje. 

- Starši naj opozarjajo otroke, da morajo upoštevati navodila dežurnega 

učitelja. Če otrok kombi zamudi, za prevoz poskrbijo starši.  

- O predčasnem odhodu otroka iz šole morajo starši obvestiti učitelja. 

- Učitelj lahko učencu pregleda šolsko torbo. 

- Učenci se v času dežurstva gibljejo v šolskem okolišu, v vidnem polju učitelja.  

- Izostanke starši opravičujejo pisno ali ustno in ne po elektronski pošti. 

- Govorilnih ur se morajo starši udeležiti vsaj vsake tri mesece, v nasprotnem 

primeru so na govorilne ure pozvani. 

- O vseh nejasnostih in problemih se starši najprej pogovorijo z učiteljem, 

razrednikom, ravnateljem, saj se le tako dela v dobro učencev. 

- Učenci morajo k pouku prinašati zahtevane potrebščine. 

- Učenci so dolžni ob odsotnosti od pouka nadoknaditi vse zamujeno. Učencem 

1. triletja so dolžni pomagati starši.  

- Učenec je dolžan slediti pouku in ne sme motiti ostalih pri delu. 

- Učenci hodijo v šolo dostojno oblečeni. 

 Vsak dan bo v času jutranjega varstva vozačev odprta knjižnica. V tem času si učenci 

ne bodo mogli izposojati knjig ali jih vračati, ampak bodo lahko vzeli knjigo s police in 

brali. V kolikor bodo povzročali hrup ali se bodo glasno pogovarjali, jih bo knjižničarka 

napotila nazaj v prostore za varstvo vozačev. 

K točki 3. 

o Starši so izrazili, da se jim zdijo rezultati NPZ za 6. razred prenizki in da bi bilo dobro 

na tem področju iskati izboljšave. Ravnateljica in učitelji so povedali, da so bile 

opravljene podrobne analize rezultatov in vzrokov za tovrstne rezultate, takoj po 

prejetju rezultatov. Opaženo je bilo, da učenci 6. razreda niso bili zainteresirani za 

pisanje testov in da je splošna nezainteresiranost za šolsko delo zadnje čase velika 

težava na naši šoli. Poleg tega je bilo lani v 6. razredu le sedem učencev in nekateri 

izmed njih tudi pri rednem pouku ne dosegajo povprečnih ali višjih rezultatov. Ker je 

število učencev majhno, vsak slabši rezultat pomembno vpliva na povprečje razreda. 

Učiteljica slovenščine je opozorila tudi na težavo nečitljive pisave, ki se je pojavila 

zadnjih nekaj let. Učenci izgubijo veliko odstotkov končnega uspeha, ker pozabljajo 

napisati črke ali pa jih ne zapisujejo pravilno. Šola seveda spodbuja čitljivo pisavo in 

mailto:o-prevole.nm@guest.arnes.si


  
 

 

 
 

Prevole 32 

8362 HINJE 

Telefon: 07 3885-292,  

Fax: 07 3885-294,  

e-mail: o-prevole.nm@guest.arnes.si,   

Davčna št.: 69795819, Matična št.: 5086272, TRR: 01393-6030688591 

 

na njo ves čas opozarja tudi starše. S starši smo se strinjali, da je poleg šolskega dela 

pomembno tudi to, da učenci za višje uspehe delajo tudi doma. Velika težava je tudi 

bralno razumevanje in bralnega razumevanja se ne da razviti v nekaj dneh in to 

odgovornost nosijo tudi starši, ki naj berejo otrokom literaturo, posebno mlajšim. 

Učence višjih razredov, pa naj spodbujajo ne le k branju ampak tudi razumevanju 

prebranega, kot to ves čas počnemo učitelji.  

o Starši so izrazili željo, da se decembrsko predavanje prestavi iz 15.30 na 16.00, saj bi 

se tako lahko udeležili predavanja v večjem številu. Ravnateljica se je strinjala in tako 

bo predavanje za starše učencev OŠ Prevole in vrtca Prevole 7. 12. 2016 ob 16.00. 

o Starši so izrazili željo, da bi jih učitelji sproti obveščali o morebitnih težavah 

elektronsko preko programa E-asistent. Ravnateljica je odgovorila, da se je učiteljski 

zbor odločil, da bo sproti in ažurno vpisoval, ko bodo učenci brez domačih nalog. 

Obvestila bodo kratka in enostavna, saj je pomembno, da jih starši pravilno razumejo. 

Kar pa se tiče obvestil glede drugih vzgojnih ali izobraževalnih težav, pa učiteljski zbor 

predlaga, da jih ne pišemo v elektronski program, saj lahko hitro pride do 

nesporazumov v razumevanju zapisanega in prebranega. Ko bo nastala težava, o 

kateri bi se razrednik rad pogovoril s staršem oziroma skrbnikom, bo razrednik 

osebno poklical starša ali skrbnika in mu po telefonu sporočil, da bi rad govoril z njim. 

Tako bosta s staršem določila uro sestanka, na sestanku pa se bosta o morebitnih 

težavah ali predlogih pogovorila osebno. Le tako ne bo prihajalo do nesporazumov in 

le tako bomo skupno delali za dobro učencev. 

K točki 4. 

 Vzgojni načrt in LDN sta na naši spletni strani. 

 V letošnjem letu bodo lahko učenke 6. r. cepljene za virus HPV brezplačno. Starši 

morajo podpisati soglasje. 

 Verouk imamo v šolskih prostorih po urniku. V šoli ne smejo pisati veroučnih nalog. 

 Učencem kopira vsak učitelj, pri katerem je to potrebno (nič več ne kopira tajnica). 

 Projekti, ki se izvajajo v šoli:  

o Varna raba interneta od 3. do 6. razreda. 

o Pasovček za učence od 1. do 4. razreda in vrtec. 

o Gozdna učna pot. 

o Šolski eko vrt. 

o Zdrava šola. 

o Rastem s knjigo. 

o Prešernov natečaj. 

o Policist Leon svetuje. 
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o Shema šolskega sadja. 

 Gradiva za šolska tekmovanja bodo dostopna na spletni strani šole. Pomembno se je 

zavedati, da so vsa tekmovanja nadstandard in da niso del obveznega programa 

osnovne šole. Zato naj se učenci zavedajo, da v prvi vrsti tekmujejo zase, zato naj 

dodatno delo ne jemljejo kot obveznost ampak naj se mu posvetijo z željo po znanju 

in sodelovanju. 

 Učenci naj v šolo prinašajo papirnate robčke za brisanje nosov. 

 Ob rojstnih dnevih učencev ni praznovanj. Učenci naj ničesar ne prinašajo v šolo. 

Tedensko se učencem, ki so imeli rojstni dan, čestita po šolskem radiu. 

 Vsak zadnji petek v mesecu imamo delavnice za izboljšanje duševnega znanja otrok, 

ki se bodo izvajale 7. šolsko uro. Vozni red se bo tako vsak zadnji teden ob petkih 

izvajal kot druge dni v tednu.  

 

Potrdila: 

Marija Breceljnik, ravnateljica 

Zapisala: 

Maja Papež, učiteljica 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1: Lista prisotnih na 1. skupnem roditeljskem sestanku v š. l. 2016/2017 
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Priloga 1: Lista prisotnih na 1. skupnem roditeljskem sestanku v š. l. 2015/2016 

 

1. Alenka Slak 

2. Nataša Škufca 

3. Jožica Gačnik 

4. Mateja Tekavčič 

5. Darja Skebe 

6. Blatnik Valerija 

7. Renata Nose 

8. Uroš Nose 

9. Marjeta Hribar 

10. Edo Škufca 

11. Grega Babič 

12. Jože Pelc 

13. Nataša Turk 

14. Mojca Huber 

15. Mojca Obrstar 

16. Bernarda Breceljnik 

17. Marjana Mirtič 

18. Anica Pelc 

19. Branka Ljube 

20. Andreja Zore 

21. Barbara Mavrin 

22. Helena, Peter Jaklič 
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