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Osnovna šola Toneta Tomšič a Knežak
Knežak 147a

6253 Knežak

Tel. 05 788 0002 - Fax 05 788 20 16 

  www.os-knezak.si

 
 

 

PUBLIKACIJA za šolsko leto 2019-20 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ime in priimek: 

 

 

 

 

_______________________________ 

Razred: _______________________________ 

Naslov: _______________________________ 

Domači telefon: _______________________________ 

Telefon mame: _______________________________ 

Telefon očeta: _______________________________ 
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Dragi učenci, spoštovani starši in učitelji! 

 

 

Začelo se je šolsko leto 2019/20. Veseli smo, da smo tudi letos 

uspeli ohranili devet samostojnih oddelkov, katere obiskuje 123 

učencev.  

 

V preteklem šolskem letu smo bili zelo uspešni na raznih 

tekmovanjih iz znanja, na športnih tekmovanjih, na nacionalnem 

preverjanju znanja…Želim si, da bi bilo tako tudi v letu, ki je pred 

nami. Zavedati pa se moramo, da se v šoli ne da vsega kar 

počnemo meriti. Šola ni le prostor, kjer lahko dobimo veliko 

znanja, je pa prostor v katerem preživimo veliko časa, je prostor 

v katerem se tkejo prijateljske vezi, je prostor v katerem se 

moramo učiti prilagajati drug drugemu, krepiti strpnost, kritičnost 

-  torej razvijati dobre medsebojne odnose. 

Za to smo odgovorni vsi: delavci šole, učenci in starši. 

 

Uspešno šolsko leto 2019/20. 

             Tea Gustinčič, ravnateljica 

 

 

 

 

Knežak, september 2019 
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PODATKI O ŠOLI 

 

 

Osnovna šola TONETA TOMŠIČA KNEŽAK 

 

 

NASLOV Knežak 147 a, 6253 Knežak 

RAVNATELJICA Tea Gustinčič, 

tea.gustincic@guest.arnes.si 

TAJNICA Metka Frank, 

metka.frank@guest.arnes.si 

TELEFON RAVNATELJICE 05/788 20 15 

TELEFON TAJNIŠTVA 05/788 00 02 

GSM 041/376-970 

TELEFAKS 05/788 20 16 

SPLETNA STRAN http://www.os-knezak.si 

E-POŠTA o-ttknezak.po@guest.arnes.si   

PODRAČUN 01238–6030653021 

MATIČNA ŠTEVILKA 5 083 796 000 

DAVČNA ŠTEVILKA SI46 127 356 

     

mailto:tea.gustincic@guest.arnes.si
mailto:metka.frank@guest.arnes.si
http://www.os-knezak.si/
mailto:o-ttknezak.po@guest.arnes.si
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Poslovni čas šole 

 

Šola  in organizacijska enota šole – vrtec poslujeta pet dni v 

tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek: 

 

Jutranje varstvo od 6.30  do 7.55 

Redni pouk od 8.00 do 14.00 

Podaljšano bivanje od 11.35 do 15.45 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji 

šole 

od 15.00 do 19.00 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji 

najemnikov 

od 15.00 do 20.30 

 

 

Uradne ure 

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. 

Praviloma se določijo v okviru poslovnega časa šole.  

 

 

DAN OD DO 

ponedeljek 8.00 14.00 

Torek 8.00 14.00 

Sredo 8.00 15.00 

Četrtek 8.00 14.00 

Petek 8.00 14.00 

 

Čas malice: od 10.30 – 11.00 
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Podatki o ustanovitelju 

Ustanovitelj šole je Občina Ilirska Bistrica.  

 

Opredelitev šolskega okoliša in prostora 

Osnovno šolo Toneta Tomšiča Knežak obiskujejo učenci iz vasi: 

Knežaka, Bača, Koritnic, Šembij, Mašuna, Zagorja in Podtabra. 

 

 

Šolski prostor obsega: šolsko stavbo in dvorišče, šolsko športno in 

otroško igrišče, zelenico ob šoli in ob spomeniku.  

V okviru tega prostora prevzema šola v času pouka 

odgovornost za učence šole in otroke iz vrtca. 
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ORGANI UPRAVLJANJA  
ŠOLE 

RAVNATELJ 

SVET ŠOLE 
- 3 predstavniki ustanovitelja 
- 3 predstavniki staršev 
- 5 predstavnikov šole 

 

RAVNATELJ 

DELAVCI S POSEBNIMI  
POOBLASTILI 

ORGANI ŠOLE 

UČITELJSKI ZBOR SVET STARŠEV 

ODDELČNI UZ 

RAZREDNIK 

STROKOVNI AKTIVI 

SVETOVALNA IN STROKOVNA SLUŽBA 

PEDAGOGINJA 

KNJIŽNIČARKA 

VODJA ŠOL. PREHRANE 



 

 - 8 - 

SVET ŠOLE 

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 

predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole in vrtca. 

Člani sveta šole so:  

- Neda Godec, Lilijana Valenčič, Matija Tomšič 

(predstavniki ustanovitelja) 

- Tadeja Pecman Penko, Petra Turk Novak, Renato Šircelj 

(predstavniki staršev) 

- Vanja Delost, Maruša Krebelj, Uroš Jenko, Olga Novak, 

Klavdija Sotlar (predstavniki šole) 

Predsednica sveta šole je Klavdija Sotlar. 

RAVNATELJICA 

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica. 

Opravlja naloge v skladu z zakonom in predpisi, in sicer 

organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole, pripravlja 

program razvoja vrtca in šole, pripravlja predlog letnega 

delovnega načrta in drugo. 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

 

1. Učiteljski zbor: sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. 

 

2. Oddelčni učiteljski zbor: sestavljajo ga strokovni delavci, ki 

opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. 

 

3. Razrednik: vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira 

vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in 

učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko 

svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge 

naloge v skladu z zakonom. 

 

4. Strokovni aktivi: sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma 

predmetnih področij. 
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Strokovni delavci 

 

Ime in priimek Predmet /področje Razrednik 

Morena Hostinger Razredni pouk 

Dodatni/dopolnilni pouk 

ID - pevski zbor 

1. razred 

Tanja Blažek  Razredni pouk 

Dopolnilni /dodatni pouk 

Tehnika in tehnologija 6 

2. razred 

 

Anica Prosen Razredni pouk 

Dopolnilni /dodatni pouk 

3.  razred 

Vanja Delost Razredni pouk 

Dopolnilni/dodatni pouk 

Gospodinjstvo 6 

Likovna umetnost 6 

SLJ – 6. 

4. razred 

 

Tina Jenko Razredni pouk 

Dopolnilni/dodatni pouk 

ISP, kolesarski izpit 

5. razred 

 

Nataša Frank Spremljevalec 

Podaljšano bivanje 

 

Simona Pezdir Angleščina 2., 3.r. 

NIP – angleščina 1. r. 

Matematika 6 

Jutranje varstvo 

Podaljšano bivanje 

 

Klavdija Sotlar Kemija 

Biologija 

Naravoslovje 

Naravoslovje in tehnika 

Tehnika in tehnologija 7, 8 

Dodatni/dopolnilni pouk 

IP: Okoljska vzgoja, Sodobno 

kmetijstvo, Kmetijsko 

gospodarstvo,  

Šolska prehrana 
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Petra Valenčič Matematika 

Fizika  

Dopolnilni/dodatni pouk 

IP: Logika 

ISP 

8. razred 

Olga Novak Slovenščina 

Dopolnilni/dodatni pouk 

ID: šolsko glasilo, gledališki 

krožek 

9. razred 

Martina B. Jenko Knjižnica  

Zgodovina 

Domovinska in državljanka 

kultura  in etika 

ID – novinarski k. 

Podaljšano bivanje 

7. razred 

Mile Uljan Geografija  

Računalnikar   

/ 

 

Mirka Valenčič Angleščina 

Dopolnilni/dodatni pouk 

 

Uroš Jenko Šport 

IP – Šport za sprostitev 

NIP – Šport 4. – 6. r. 

Jutranje varstvo 

6. razred 

Nives Pirih Glasbena umetnost 

IP – Ansambelska igra 

ID – Orff 

 

Maja Sedej Pedagoginja – svetovalno 

delo 

Dodatna strokovna pomoč 

Podaljšano bivanje 

 

Alenka Biščak Pomočnik r. – vrtca 

Svetovalno delo in dodatna 

strokovna pomoč - vrtec 

Podaljšano bivanje 

 

Jožef Knafelc Likovna umetnost 

IP: Likovno snovanje 

NIP: Umetnost 
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Tea Gustinčič Pedagoški vodja 

ISP  

 

Maja Hrvatin 

Gorjanc 

Logopedinja   

Anja Frank Specialna pedagoginja  

Ana Sedmak Psihologinja   

Ostali delavci 

Ime in priimek Delovno mesto 

Metka Frank Računovodkinja, tajnica 

Joško Slavec Hišnik  

Ana Zadel Kuharica 

Romana Jagodnik Kuharica 

Munevera Behrić Čistilka, kuh. Pomočnica 

Irena Dodič 

Petra Rebec  

Čistilki 

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA 

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela 

 

Organizacija oddelkov 

V šolskem letu 2019/20 šolo obiskuje 123 učencev, oblikovanih je 

9 samostojnih oddelkov, dva oddelka podaljšanega bivanja in 

štirje oddelki predšolske vzgoje. 

Pouk poteka v eni izmeni.  

 

Kulturni, športni, naravoslovni dnevi in ekskurzije 

Šola organizira dneve dejavnosti, ki jih izvaja za posamezen 

razred, in sicer naravoslovne, tehniške, športne in kulturne 

dneve. Z vsebino in organizacijo ostalih dni dejavnosti kakor tudi 

z načrtovanimi ekskurzijami so starši  seznanjeni na prvem 

roditeljskem sestanku. 
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Šola v naravi, tečajne oblike 

Program osnovnošolskega izobraževanja obsega 

obvezni in razširjeni program. Med slednjega spada 

šola v naravi. Udeležba otrok je tako kot pri drugih 

oblikah razširjenega programa prostovoljna. V 

šolskem letu bomo izvajali letno šolo v naravi za  

učence 5. razreda, predvidoma v Selcah  na 

Hrvaškem,  konec junija 2020, vodja: Uroš Jenko, 

učenci 6. razreda se bodo udeležili zimske šole v 

naravi, kraj in termin bosta določena naknadno, 

vodja: Uroš Jenko. Za učence 7., 8. in 9. razreda 

bomo organizirali naravoslovni teden v  CŠOD 

Trilobit, od 25. 11. do 29. 11. 2019, vodja: Klavdija 

Sotlar. Tečaja plavanja v tem šol. letu ne bo. 

Kolesarski tečaj je sestavni del prometne vzgoje za učence 5. 

razreda, vodi ga Tina Jenko.  

 

Predmetnik 9-letne osnovne šole 

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne 

dneve in tehniške dneve, šolo v naravi, bivanje v CŠOD, 

celodnevne ekskurzije itd. 

 

OBVEZNI 

PROGRAM/  

 

 

 

 

Razred 

1. r. 2. r. 3. 

r. 

4. 

r. 

5. 

r. 

6. 

r. 

7. 

r. 

8. 

r. 

9. 

r. 
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleščina    2  2 2 3 4 4 3 3 

Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena 

umetnost 

2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Družba       2 3         

Geografija           1 2 1,5 2 

Zgodovina           1 2 2 2 

Domovinska in 

državljanska 

kultura in etika 

            1 1   

Spoznavanje 

okolja 

3 3 3             
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Fizika               2 2 

Kemija               2 2 

Biologija               1,5 2 

Naravoslovje           2 3     

Naravoslovje in 

tehnika 

      3 3         

Tehnika in 

tehnologija 

          2 1 1   

Gospodinjstvo         1 1,5       

Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Oddelčna 

skupnost 

      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Izbirni predmet 1             2/1 2/1 2/1 

Izbirni predmet 2             1 1 1 

Tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

DNEVI DEJAVNOSTI 

 

 Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Naravoslovni 

dnevi 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

RAZŠIRJENI PROGRAM 

Dod. pomoč 

otrokom s pos. 

potrebami 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Dopolnilni, 

dodatni pouk 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Neobvezni izbirni 

predmeti 

2   1/2 1/2 1/2 2 2 2 

Interesne 

dejavnosti 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šola v naravi 

 

Fleksibilni predmetnik 

Namen fleksibilnega predmetnika je enostavnejša organizacija 

VIZ dela na ravni razreda, manjša obremenitev učencev, manj 

predmetov v enem dnevu in s tem manj preverjanja in 

ocenjevanja ter strnjene učne vsebine 
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Predmet 1. oc. ob. 2. oc. ob. 

GUM 5 1 ura 2 uri 

LUM 6 2 uri - 

GOS 6 1 ura 2 uri 

SLO 8 3 ure 4 ure 

SLO 9 4 ure 5 ur 

GEO 8 2 uri 1 ura 

BIO 8 1 ura 2 uri 

 

 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

(izvleček iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter 

napredovanju učencev v osnovni šoli, (Uradni list RS, št. 52/2013 z 

dne 21. 6. 2013). 

V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z 

opisnimi ocenami, od 3. do 9. razreda pa s številčnimi ocenami.  

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse 

obdobje, ko se predmet izvaja. Pri predmetih, za katere sta s 

predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje 

učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina 

ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se 

predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot 

dve uri tedensko, izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se 

znanje učencev oceni najmanj dvakrat. Pri predmetih, za katere 

so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se 

znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer 

večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, 

praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in 

druge dejavnosti. 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201352#!/Uradni-list-RS-st-52-2013-z-dne-21-6-2013
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201352#!/Uradni-list-RS-st-52-2013-z-dne-21-6-2013
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Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju 

znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. O datumu 

pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet 

delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco 

učenec ne piše izdelkov za oceno, razen v primeru iz spodnjega 

odstavka. 

Če je na podlagi pisnega izdelka tretjina ali več izdelkov 

učencev v oddelku ali učni skupini oziroma polovica ali več 

izdelkov učencev v manjši učni skupini ocenjenih negativno, se 

pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili 

prvič ocenjeni s pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne 

želijo ponoviti.  

Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za 

neuspeh in jih analizirati skupaj z učenci ter o tem obvestiti tudi 

razrednika in ravnatelja.  

Ocena se vpiše v redovalnico po drugem ocenjevanju. 

Upošteva se boljša ocena. Učencu, ki je bil ocenjen samo 

enkrat, se upošteva dosežena ocena. 

Učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo 

znanje oceni takoj in ga seznani z oceno. Opisno oceno vpiše v 

redovalnico oddelka najkasneje v sedmih delovnih dneh po 

tem, ko je bil učenec ocenjen, številčno pa takoj po 

ocenjevanju.  

Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj učence seznani z 

ocenami ter jih vpiše v redovalnico oddelka oziroma učne 

skupine najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko učenci 

izdelke oddajo. Učitelji med šolskim letom na govorilnih urah, 

roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah sodelovanja seznanijo 

starše oziroma zakonite zastopnike učenca z učenčevim 

uspehom. Ob koncu ocenjevalnih obdobij so starši pisno 

obveščeni o uspehu učenca. 
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Nacionalno preverjanje  znanja ob koncu drugega in tretjega 

triletnega obdobja 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) opravljajo učenci ob 

koncu 6. razreda iz matematike, slovenščine in angleščine, ob 

koncu 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in tretjega 

predmeta.  

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in 

odstotnih točkah. Vpišejo se v obvestilo o dosežkih pri 

nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. 

razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. 

Datumi preverjanj za učence: 

 

6. razreda 

 

5. maj 2019 7. maj 2019 11. maj 2019 

Slovenščina Matematika Angleščina 

 

9. razreda 

 

5. maj 2019 7. maj 2019 11. maj 2019 

Slovenščina Matematika Tretji predmet 

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/20 

Učenci 7., 8., in 9. razreda imajo poleg predmetov obveznega 

predmetnika možnost izbirati tudi pouk obveznih izbirnih 

predmetov. Od izbranih predmetov se pouk drugega tujega 

jezika izvaja dve uri na teden, ostali predmeti pa po eno uro na 

teden. Pri vseh predmetih je ocenjevanje številčno. 

 

Obvezni izbirni predmet Učitelj/ica 

Izbrani šport: Šport za sprostitev                  Uroš Jenko 
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Poskusi v kemiji 

Okoljska vzgoja 

Kmetijsko gospodarstvo 

Sodobno kmetijstvo 

Klavdija Sotlar 

Likovno snovanje Jožef Knafelc 

Logika Petra Valenčič 

Ansambelska igra Nives Pirih 

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program. 

Od izbranih predmetov se pouk drugega tujega jezika izvaja 

dve uri na teden, ostali predmeti pa po eno uro na teden. Pri 

vseh predmetih je ocenjevanje številčno. 

Šolska svetovalna služba 

Med šolskim letom se učenci, učitelji in starši včasih znajdejo v 

situaciji, ko ne vedo, kako ravnati. Svetujemo vam, da se 

obrnete na razrednika ali šolsko svetovalno službo. Delo v šolski 

svetovalni službi vodi in organizira pedagoginja Maja Sedej. V 

sodelovanju s Centrom za korekcijo sluha in govora Portorož je 

organizirana tudi logopedska dejavnost. Logopedinja pomaga 

učencem  pri težavah s pisanjem, branjem in govorom.  

Logopedinja je Maja Hrvatin Gorjanc.  

Delo defektologinje bo opravljala Anja Frank, zaposlena na 

CIRIUS Vipava, psihologinja bo Ana Sedmak, zaposlena na 

CIRIUS Vipava. 

 

 

Neobvezni izbirni predmeti Učitelj/ica 

Šport Uroš Jenko 

Tuji jezik – angleščina 1. r. Simona Pezdir 

Umetnost Jožek Knafelc 
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Šolski novinci 

V mesecu februarju poteka vpis šolskih novincev za naslednje 

šolsko leto. Starši vpisujejo v 1. razred otroke, ki bodo v letu, v 

katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.   

 

Šolska knjižnica 

V knjižnico je mogoče priti vsak dan od 730 do 1400 ure, urnik za 

izposojo pa je obešen na vhodu v knjižnico, na šolski oglasni 

deski in spletni strani šole. 

V knjižnici morajo vsi upoštevati knjižnični red. 

Knjižničarka je Martina B. Jenko. 

 

Učbeniški sklad 

Na šoli imamo učbeniški sklad, ki vsem učencem nudi možnost 

brezplačne izposoje vseh izbranih učbenikov. 

Skrbnica učbeniškega sklada je Martina B. Jenko. 

 

Učbeniki za na klop 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v okviru aktivnosti zmanjševanja 

teže šolske torbice šolam omogočilo nakup učbenikov za 

uporabo pri pouku zato, da učenci svoje učbenike lahko 

puščajo doma. Učbeniki za na klop se uporabljajo pri pouku 

slovenščine, matematike, naravoslovja,  tehnike in tehnologije in 

naravoslovja in tehnike. Prav tako se pri pouku zgodovine in 

geografije uporabljajo zgodovinski in geografski atlasi. 

 

Šolski sklad 

V šolskem letu 2005/06 (28. februarja 2006) je bil v Svetu šole 

sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Šole sklade se 

ustanavlja zato, da zberejo sredstva za nadstandarne programe 

in za pomoč socialno ogroženim otrokom.  

Starši, če želite prispevati v  šolski sklad, lahko sredstva nakažete 

na transakcijski račun 01238–6030653021 in na sklicno številko 00 

100 s pripisom »Za šolski sklad«. 
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Stiki med šolo in starši 

Želimo si, da bi bili starši o napredovanju svojih otrok pravočasno 

in sproti obveščeni. Temu namenjamo roditeljske sestanke in 

govorilne ure. 

Razpored tedenskih dopoldanskih govorilnih ur za posameznega 

učitelja  posredujejo razredniki na razrednih urah, objavljeni pa 

bodo tudi na šolski spletni strani in na oglasni deski pri vhodu v 

šolo. 

Starši lahko učitelje pokličejo pred začetkom pouka, to je od 

7.45 do 7.55 na telefon 05/788 00 02  in v času dopoldanskih 

govorilnih ur. 

 

Popoldanske govorilne ure z razrednikom in učitelji, ki poučujejo 

v oddelkih  bodo potekale od 17. do 18. ure. 

Razpored popoldanskih in skupnih govorilnih ur: 

 

1. ocenjevalno 

obdobje 

2. ocenjevalno 

obdobje 

8. oktober 2019 11. februar 2020 

12. november 2019 10. marec 2020 

10. december 2019  14. april 2020 

 14. januar 2020 12. maj 2020 

 

O datumih roditeljskih sestankov, planiramo jih v septembru in 

marcu, bodo starši obveščeni najmanj pet dni prej. Pred 

odhodom v šolo v naravi bodo predvidoma tudi informativni 

sestanki. 

 

Pogovorne ure za učence 

Namenjene so učencem, ki potrebujejo nasvet in razgovor z 

učiteljem. Učitelji bodo učencem na razpolago izven rednih 

šolskih ur, to je pred poukom in po njem. 
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Dopolnilni in dodatni pouk 

Učencem, ki imajo vrzeli v znanju ali težje in počasneje 

sprejemajo učno snov, je namenjen dopolnilni pouk, kjer lahko 

ob pomoči učitelja utrjujejo svoje znanje. 

Dodatni pouk je namenjen razširjanju in poglabljanju vsebin 

posameznega področja in je organiziran za učence, ki jih 

posamezno področje še posebej zanima in na katerem 

dosegajo dobre rezultate.  

Dopolnilni in dodatni pouk sta organizirana izmenično, v 

dogovoru z učiteljem. 

Zdravstveno varstvo 

Šola sodeluje z Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica pri izvajanju 

zdravstvenega varstva učencev. Ta vključuje sistematične 

preventivne preglede šolskih novincev pred vstopom v šolo, 

sistematične preglede  v 1., 3. in 5. razredu. Sistematični pregled 

z medicinskim poklicnim svetovanjem pa je v 8. razredu. Pregledi 

in cepljenje učencev se izvajajo v zdravstveni ustanovi v Il. 

Bistrici.  

Na razredni stopnji opravljamo učenje čiščenja in nege zob.  

Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in 

posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, 

spolnega nadlegovanja ter nasilja. Seznanja učence z njihovimi 

pravicami in dolžnostmi ter načini iskanja ustrezne pomoči. V te 

namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih 

dejavnostih šole, tudi pri teh vsebinah sodelujemo z 

Zdravstvenim domom Il. Bistrica.  

 

Projekti in natečaji 

Posamezni razredi in učenci se prijavljajo in sodelujejo na raznih 

likovnih, literarnih…natečajih po izboru učiteljev in učiteljic 

posameznih predmetov in mentorjev.  

Že več let smo vključeni v projekte: Zdrava šola, Simbioza, 

Obnovljivi viri energije, Rastem s knjigo, Policist Leon svetuje. S 

temi projekti bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. 
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Zbiralne akcije 

V šoli že več let uspešno organiziramo akcije, kot so zbiranje 

starega papirja, baterij, tonerjev in kartuš.  

Vključeni smo v različne humanitarne akcije zbiranja denarnih 

sredstev in potrebščin. Zbrana sredstva so  v celoti namenjena 

dejavnostim učencev. 

 

Tekmovanja v znanju 

Namenjena so vsem, ki se želijo s svojimi vrstniki na šoli in v širšem 

okolju pomeriti v znanju  na različnih predmetnih področjih. 

Učenci se pripravljajo na tekmovanja v okviru dodatnega pouka 

in tudi pri dodatnem delu izven šolskega časa. Učitelji 

spodbujajo učence k sodelovanju. Datumi tekmovanj so 

navedeni na straneh šolskega koledarja. 

 

Interesne dejavnosti 

Šola organizira različne interesne dejavnosti, ki jih vodijo strokovni 

delavci šole in zunanji sodelavci.  

Šolska prehrana 

Učencem v šoli nudimo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko 

malico. Šola lahko ponudi tudi dietno prehrano, vendar je za to 

potrebno predložiti potrdilo lečečega zdravnika ali specialista in 

s strani stroke predpisani jedilnik. 

 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši 

odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. 

Prehrana se odjavi poslovnemu sekretarju. Starši odjavijo 

prehrano ustno, po elektronski pošti ali pisno.  

Tel.:05/788 00 02 , fax: 05/788 20 16 ali e- mail: 

metka.frank@guest.arnes.si 

 

Vodja šolske prehrane je Klavdija Sotlar.   

 

 

 

mailto:metka.frank@guest.arnes.si
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Subvencioniranje šol v naravi 

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 10. seji dne, 14. 2. 2012 

sprejel Pravilnik o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine 

Ilirska Bistrica. S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek 

dodelitve sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v 

naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica. Letna šola v naravi je 

subvencionirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport. 

Prevozi učencev, prometna varnost 

Prevoze šolarjev  izvaja podjetje, s katerim Občina Ilirska Bistrica 

sklene pogodbo. Prevoznik pripelje in odpelje učence po 

dogovorjenem urniku. Učence, ki so vključeni v podaljšano 

bivanje in varstvo vozačev, spremlja do avtobusa učitelj. Po 

sklepu Občine Ilirska Bistrica imajo vsi učenci - vozači brezplačen 

prevoz. Šola ima izdelan načrt varnih poti. 

Jutranji prevozi 

RELACIJA ODHOD PRIHOD ŠOLA 

Šembije – OŠ Knežak 6.52 7.10 

Koritnice – OŠ Knežak 7.01 7.10 

Bač – OŠ Knežak 7.06 7.10 

Bač – OŠ Knežak 7.13 7.17 

 

Popoldanski prevozi 

RELACIJA ODHOD ŠOLA PRIHOD 

OŠ Knežak - Bač 13.45 

14.55 

13.47 

14.57 

OŠ Knežak - Koritnice 13.45 

14.55 

13.53 

15.03 

OŠ Knežak - Šembije 14.00 

15.10 

14.05 

15.15 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=86687
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Podaljšano bivanje in varstvo vozačev 

V vse oblike varstva se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo 

staršev v okviru pravil, ki jih  določa šola. 

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. 

razreda. Poteka od 11.35 do 15.45. V tem času potekajo tudi 

interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in zunanji sodelavci. 

Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole, lahko učitelj v 

podaljšanem bivanju predčasno spusti učenca iz šole samo s 

pisnim dovoljenjem staršev. 

Varstvo vozačev je za učence organizirano pred poukom in od 

zaključka pouka do odhoda šolskega avtobusa. 

 

Jutranje varstvo 

Od 6.30 do 7.55 je za učence organizirano varstvo.  V tem času  

se učenci prve triade zbirajo v učilnici podaljšanega bivanja, 

ostali pa v pritličju šole, kjer so prisotni dežurni učitelji in drugi 

delavci šole.  

Varnost učencev 

Na šoli imamo izdelan varnostni načrt, v skladu s katerim 

zagotavljamo maksimalno varnost otrok tako v času pouka kot 

pri drugih dejavnostih, ki jih organizira šola: 

- dežurstva učiteljev pred poukom in med odmori, 

- upoštevanje normativov za spremstvo učencev pri  

dejavnostih izven šole (ekskurzije, šole v naravi  …) 

 

Odsotnost od pouka 

Starše prosimo, da bolezensko odsotnost učenca sporočijo v 

tajništvo šole, pisno opravičilo pa pošljejo razredniku najkasneje 

v petih dneh po prihodu učenca v šolo. 

V šolskem letu lahko učenci izjemoma izostanejo od pouka do 

pet dni, vendar je potrebno izostanek razredniku vnaprej pisno 

napovedati. Izjemne odsotnosti odobri ravnateljica. 
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Šolski koledar 

Začetek pouka – ponedeljek, 2. 9. 2019 

 

POČITNICE  

JESENSKE 28. 10. 2019  – 1. 11. 2019 

NOVOLETNE 25. 12. 2019 -  2. 1. 2020 

ZIMSKE 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020 

PRVOMAJSKE 27. 4. 2020 – 1. 5. 2020 

 

Petek, 15. 6. 2020 Zaključek pouka za učence  9. razreda  

ter razdelitev spričeval 

Ponedeljek, 24. 6. 2020 Zaključek pouka za učence ostalih 

razredov ter razdelitev spričeval 

Prazniki in drugi pouka prosti dnevi: 

 četrtek, 31. 10. 2019, dan reformacije 

 petek, 1. 11. 2019, dan spomina na mrtve 

 sreda, 25. 12. 2019, božič 

 četrtek, 26. 12. 2019, dan samostojnosti in enotnosti 

 sreda - četrtek, 1. 1. – 2. 1. 2020, novo leto 

 sobota, 08. 2. 2020, Prešernov dan, kulturni praznik  

 ponedeljek, 22. 4. 2020, velikonočni ponedeljek  

 ponedeljek, 27. 4. 2020, dan upora proti okupatorju 

 petek - sobota, 1. in 2. 5. 2020, praznik dela  

 četrtek, 25. 6. 2020 – dan državnosti 
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Posebnosti šolskega koledarja 

 petek, 3. 1. 2020, pouka prost dan 

Ocenjevalna obdobja: 

 Prvo ocenjevalno obdobje od 2. 9. 2019 do 31. 01. 2020 

 Drugo ocenjevalno obdobje od 1. 2. 2020 do 24. 6. 2020, 

za učence 9. razreda pa do 15. 6. 2020 

Informativna dneva v srednjih šolah: 

 petek, 14. 2. 2020 in sobota, 15. 2. 2020 

Roki za predmetne, razredne in popravne izpte  

 od 16. 6. do 29. 6. 2020 prvi rok za učence 9. razreda, 

 od 26. 6. do 9. 7. 2020 prvi rok za ostale učence 

 od 18. 8 – 31. 8. 2020 drugi rok za vse učence 
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NEKAJ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA 

Dolžnosti in odgovornosti učencev so, da: 

 

 spoštujejo hišni red in pravila šolskega reda,  

 varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter 

lastnino učencev, zaposlenih in zunanjih delavcev šole, 

 sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice ter imajo 

spoštljiv odnos do narave, 

 imajo odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja, 

 spoštujejo pravice učencev, zaposlenih in zunanjih 

delavcev šole,  

 imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, 

človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, 

veroizpovedi, rase in spola,  

 ne ovirajo in motijo učencev in učiteljev pri delu, 

 skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja 

in varnosti drugih,  

 redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-

izobraževalne dejavnosti, 

 izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti, 

 primerno zastopajo šolo pri vseh oblikah, ki jih šola 

organizira, 

 v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega 

takoj obvestijo strokovne delavce šole.  

 

OBNAŠANJA 

 

V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna 

pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo 

strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos do: 

 sošolcev, 

 delavcev in  

 obiskovalcev. 
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RAVNANJA 

 

Prihajanje učencev in izvajalcev programov v šolo 

 Učenci morajo priti v šolo pravočasno in najmanj 10 

minut pred določenim časom za pričetek pouka oz. 

programa. 

 

Odpiranje učilnic 

 Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske 

ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno 

izobraževalni proces. 

 Učilnice odpirajo učitelji. Če učitelji zaklepajo učilnice v 

času petminutnih odmorov, morajo zagotoviti, da se 

pouk prične točno po urniku. 

 

Prihajanje učencev v šolo  

 Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila 

prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti. Učence 1. 

razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga 

oseba starejša od 10 let, ki so jo za to pooblastili starši in o 

tem pisno obvestili šolo. 

 V šolo prihajajo učenci ob določeni uri, razen učencev, ki 

so vključeni v jutranje varstvo in učenci vozači. Ob 

prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v 

copate in odložijo oblačila.  

 Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom, morajo imeti 

opravljen kolesarski izpit in po predpisih opremljeno kolo. 

Učenci kolesa parkirajo na določenem mestu za kolesa. 

Šola za kolesa ne prevzema odgovornosti. 

 Vstop v šolske prostore (tudi v garderobo) je z rolerji, skiroji 

ali kotalkami prepovedan. Če učenec v šolo pride tako, 

mora imeti s seboj obutev, ker se del pouka lahko izvaja 

tudi v okolici šole. 
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Odhajanje učencev iz šole 

 Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnosti učenci zapustijo 

šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih 

prostorih ali v garderobah po končanem pouku ali 

drugih vzgojno izobraževalnih dejavnostih ni dovoljeno. 

 Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno 

samo učencem vključenim v organizirano varstvo, 

učencem vozačem, obiskovalcem popoldanske učne 

pomoči, obiskovalcem popoldanskih interesnih 

dejavnosti ali drugih, v šoli dogovorjenih dejavnostih. 

 Po končani zadnji šolski uri pouka in ob koncu drugih 

dejavnosti učitelj pospremi učence v garderobo ali do 

avtobusa. 

 

Izjemni odhodi učencev med poukom 

 Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za 

odhod pisno ali ustno zaprosijo starši. 

 V primeru, da ima učenec v šoli zdravstvene težave 

(vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora 

razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima 

učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti šolsko 

svetovalno delavko ali ravnateljico. 

 Šolska svetovalna delavka ali ravnateljica obvesti starše, 

s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca 

domov.  

 Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz 

šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani 

staršev pooblaščene osebe. 

 Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki 

odsotnosti učencev. Učitelj vpiše vzrok odhoda učenca 

iz šole in dogovor s starši o tem, kdaj in kako odide. 
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Varstvo vozačev 

 Učenci, ki odhajajo domov s šolskim prevozom, so lahko 

vključeni v varstvo vozačev ali v druge oblike varstva. 

 V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le na 

območju šole. 

 Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev. 

 Učenci so dolžni opozoriti učitelje na dogajanje, ki ni v 

skladu s hišnim redom šole. Učitelje ali vodstvo šole 

obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj 

neobičajnega. 

 

Spoštovanje šolske in tuje lastnine  

 Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. 

 V šolskih prostorih in pri izven šolskih dejavnostih, ki jih 

organizira šola, varujejo in  spoštujejo učenci svojo, tujo in 

šolsko lastnino. 

 Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo v šolo, 

naj učenci ne nosijo seboj.  

 Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih 

pripomočkih, o tem obvestijo učitelje. 

 Če učenci namerno povzročajo škodo na šolskem 

inventarju ali tuji lastnini, morajo nastalo škodo 

odpraviti/povrniti njihovi starši/skrbniki. 

 

Nenasilno vedenje 

V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni 

dovoljeno: 

 kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno), 

 kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil in/ali prinašanje 

le-teh. 

 uporabljati kakršnekoli nevarne predmete, s katerimi 

lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.  

Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter 

o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega 

nadlegovanja in zlorabe ter nasilja. V ta namen 
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organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih 

dejavnostih šole. 

 

Uporaba garderobe 

 Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu 

iz šolske stavbe preobujejo v garderobi. 

 Učenci odložijo obutev, vrhnjo garderobo /in telovadno 

opremo/ v garderobi.  

 Šola ne odgovarja za predmete, ki jih učenci prinašajo ali 

hranijo v šoli. 

 

Uporaba mobilnih telefonov 

 V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov 

med poukom prepovedana. 

 V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj 

tudi v celoti odgovarja, šola pa meni, da ga ima učenec 

v šoli z vednostjo staršev. 

 Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to 

velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, 

ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame.  

 Odvzeti mobitel učitelj preda ravnatelju, kjer telefon 

lahko prevzamejo učenčevi starši. O odvzemu 

mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti 

starše. 

 Strogo je prepovedana uporaba mobitelov z namenom 

fotografiranja ali snemanja v šoli. 

 Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne 

telefone ne odgovarja. 
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Časovni razpored ur 

 

 

Predu. 7.30 – 7.55   

1. ura  8.00 – 8.45 1. odmor   8.45 – 8.50 

2. ura  8.50 – 9.35 glavni 

odmor 

  9.35 – 10.00 

3. ura  10.00 – 10.45 3. odmor 10.45 – 10.50 

4. ura 10.50 – 11.35 4. odmor 11.35 – 11.40 

5. ura 11.40 – 12.25 5. odmor 12.25 – 12.30 

 

6. ura  12.30 – 13.15 6. odmor 13.15 – 13.20 

7. ura  13.20 – 14.05   

8. ura 14.05 – 14.50   
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