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1 UVOD 

Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim zagotavljamo sistematično 

uresničevanje z zakonom in programom dela zavoda predvideno vzgojno 

izobraževalno in drugo delo. Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 je bil 

obravnavan na sestanku učiteljskega zbora in predstavljen na Svetu staršev meseca 

septembra. Svet šole ga je obravnaval in potrdil 3. 10. 2017. 

 

V šolskem letu 2017/18 je bilo na šoli 380 učencev. Razdeljeni so bili v osemnajst 

oddelkov. Pri pouku se je upoštevala ciljna naravnanost pouka in sodobne 

pedagoške oblike in metode, s poudarkom na individualizaciji in diferenciaciji pouka. 

173 učencev je bilo vključenih v podaljšano bivanje. 21 učencev je imelo odločbo. 

Glede na odločbo smo jim omogočali metodično-didaktične prilagoditve ter 

prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 21 učencev je imelo individualno in 

skupinsko pomoč strokovne delavke, ki je bila zaposlena preko projekta "Javna dela". 

16 učencev je imelo individualno učno pomoč strokovne delavke, ki je bila zaposlena 

preko projekta "Asistent". V šolskem letu 2017/18 je bilo na OŠ Medvode 32 

nadarjenih učencev. 

 

Učenci so prihajali v šolo iz šolskega okoliša, ki obsega naselja: Ladja, Zgornja 

Senica, Spodnja Senica, Zbilje od h. št. 1 do vključno h. št. 10 (z vsemi črkovnimi 

oznakami), in ulice v naselju Medvode: Arharjeva ulica, Cesta komandanta Staneta 

razen h. št. 1, 2, 3, 5, 7, Cesta na Senico, Cesta na Svetje, Cesta talcev, Čarmanova 

ulica, Čelesnikova ulica, Dimčeva ulica, Donova cesta, Finžgarjeva ulica, Gorenjska 

cesta razen h. št. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 24, Grajzerjeva ulica, Jamnikova ulica, 

Kebetova ulica, Klanska ulica, Kržišnikova ulica, Kuraltova ulica, Medvoška cesta, 

Ostrovrharjeva ulica, Podvizova cesta, Šetinova ulica, Šlosarjeva ulica, Šmalčeva 

ulica, Štalčeva ulica, Tehovnikova ulica, Trampuževa ulica, Turkova ulica, Ulica 

Ivanke Ovijač, Ulica k studencu, Ulica ob gozdu, Ulica Simona Jenka, Višnarjeva 

ulica in Zbiljska cesta. 

1.1 Realizacija prednostnih nalog 
V šolskem letu 2017/18 smo delovali skladno z vizijo in načrtom izboljšav. Ena od 

prednostnih nalog, zastavljenih z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2017/18  je 

bila postopoma izboljšati bralno pismenost, kar je hkrati naš dolgoročni cilj. Naš 
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cilj je bil v šol. letu 2017/18 posvečati več časa branju v šoli in doma, učencem 

ponuditi različne bralne strategije ter preveriti ali učenci razumejo, kar preberejo. 

Splošna ugotovitev učiteljev je bila, da ima precej učencev težave z razumevanjem 

prebranega besedila. Zlasti pri testih se je izkazalo, da mnogi učenci površno 

preberejo besedilo in zato ne znajo rešiti nalog oz. jih rešijo napačno. Ugotavljamo, 

da predstavlja veliko težavo za razumevanje besedila  tudi skromen besedni zaklad. 

Ugotovili smo, da imajo učenci težave z učenjem/branjem med drugim tudi zato, ker 

nimajo prave strategije, kako se učiti.  Naš cilj je zato nadaljevati v naslednjem 

šolskih letih z aktivnostmi razvijanja bralne pismenosti. 

 

V maju in juniju 2017 so se začele aktivnosti z vpeljevanjem novega 

računalniškega programa - Lopolisov e-dnevnik, ki smo ga začeli prvič vpeljevati 

v šolskem letu 2017/18 (vodstvo šole je hodilo na uvajalne seminarje že prej). Za 

celoten kolektiv smo organizirali uvodno informiranje o računalniškem programu 

konec šolskega leta 2016/17, nato pa smo imeli 20. 9. 2017 še podrobnejše 

računalniško izobraževanje na šoli. Med šolskim letom 2017/18 so imeli učitelji ves 

čas možnost dobiti dodatne informacije in pojasnila pri vodji projekta, pomočnici 

ravnateljice Azri Kajan. Učitelji so tudi medsebojno izmenjevali izkušnje. 

Ugotavljamo, da smo uspešno osvojili delo z računalniškim programom Lopolis. 

 

V šolskem letu 2017/18 smo začeli z izvajanjem nekaterih ostalih izboljšav: 

- iskali smo različne pristope za delo z nadarjenimi učenci in jim skušali čim bolj 

pomagati pri razvijanju njihovih potencialov; 

- večjo pozornost smo namenili strokovnemu delu z učenci s posebnimi potrebami; 

- izvajali smo različne oblike učne pomoči učencem iz drugih držav, ki imajo težave 

z jezikom in socializacijo; 

- večjo pozornost smo namenili pripravi na nacionalno preverjanje znanj, 

samoevalvaciji in analizi NPZ.  

- večjo pozornost smo namenili medgeneracijskemu povezovanju. Povezali smo 

se  z domom starejših občanov in jim pripravili kulturno prireditev; 

- povezovali smo se s starši, ki so nam pomagali izpeljati nekatere šolske 

dejavnosti; dve pomembnejši povezovanji sta bili - projekt leo leo (projekt povezan z 

branjem) ter izvedba evakuacije (pomoč gasilcev). 
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2 ŠOLSKI KOLEDAR 

Plan vzgojno-izobraževalnega dela je potekal po šolskem koledarju. Šolsko leto se je 

pričelo v petek, 1. septembra 2017 in zaključilo v petek, 22. junija 2018. Za učence 

devetih razredov se je šolsko leto končalo v petek, 15. junija 2018. Pouk je bil 

realiziran na osnovi predmetnika in usmeritev Ministrstva za šolstvo in šport ter 

Zavoda za šolstvo. Realizirali smo 184 dni pouka v 9. razredu in 189 dni pouka od 1. 

do 8. razreda. 

 

Ocenjevalna obdobja 

OCENJEVALNO 
OBDOBJE 

TRAJANJE OCENJEVALNE KONFERENCE 

 

PRVO 
 

od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018 
 

sreda, 31. 1. 2018 
 

DRUGO 
 

od 1. 2. 2018 do 22. 6. 2018 
 

(9. r. do 15. junija 2018) 

 

za učence od 1.- 8. r.: torek, 19. 6. 2018 
 

za učence 9. r.:  torek, 12. 6. 2018 
 

 

3 ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV 

Sestava oddelkov (število učencev, razredniki, nadomestni razredniki) 

Razred/ 
oddelek 

 
Dečki 

 
Deklice 

Skupno št. 
učencev 

 
Razrednik  

Nadomestni razrednik/ 
vzgojiteljica (1. r.) 

1. a 12 14 26 Alenka Kuder Gaber Simona Omerzu  

1. b 11 16 27 Marija Čebašek Vlasta Sevčnikar  

1. razred 23 30 53   

2. a 11 14 25 Ana Jurca  

2. b 10 14 24 Ana Kopač  

2. razred 21 28 49   

3. a 11 11 22 Sonja Knez  

3. b 8 16 24 Jelka Janečko Maja Knific Bukovšak- 
spremljevalka gibalno 
ovirane osebe 

3. razred 19 27 46   

4. a 12 9 21 Brigita Svoljšak    

4. b 12 8 20 Irena Humek Kok  

4. razred 24 17 41   

5. a 14 5 19 Majda Šetina Čarman  

5. b 14 10 23 Tatjana Kernič OPOMBA.: Konec šol. 
leta je bilo 24 učencev. 

5. razred 27 15 42  SKUPAJ v 5. r.: 43 
učencev 
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6. a 12 11 23 Andrej Flajnik Igor Turk 

6. b 9 12 21 Rok Jamnik Rok Križaj 

6. razred 21 23 44   

7. a 6 8 14 Katarina Czerny Marija Kržišnik 

7. b 8 7 15 Olga Kočar Alenka Trpin 

7. razred 14 15 29   

8. a 6 9 15 Suzana Oroz   Irena Sonc Šlenc 

8. b 12 5 17 Mojca Pintar Andreja Magdalenc 
Jevnikar 

8. razred 18 14 32   

9. a 9 10 19 Peter Lipavšek    Špela Debenak Hafner 

9. b 14 10 24 Darja Zaplotnik    Marjeta Lavrih 

9. razred 23 20 43   

 

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 379 učencev. Med letom je bilo še nekaj 

prepisov naših učencev na druge šole in iz drugih šol k nam. Konec šolskega leta je 

bilo končno skupno število učencev na šoli 380 (le v 5. b razredu je bil en učenec več 

kot na začetku šol. leta). Učenci so bili razdeljeni v osemnajst oddelkov. 173 učencev 

je bilo vključenih v podaljšano bivanje. Pri pouku se je upoštevala ciljna naravnanost 

pouka in sodobne pedagoške oblike in metode, s poudarkom na individualizaciji in 

diferenciaciji pouka.  

 V šolskem letu 2017/18 je bilo na šoli 21 učencev z odločbo (podatki od junija 

2018). Glede na odločbo smo jim omogočali metodično-didaktične prilagoditve 

ter prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja.  

 21 učencev je imelo individualno in skupinsko pomoč strokovne delavke, ki je 

bila zaposlena preko projekta "Javna dela" (individualna učna pomoč, 

skupinsko reševanje domačih nalog za učence razredne stopnje).  

 16 učencev je imelo individualno učno pomoč strokovne delavke, ki je bila 

zaposlena preko projekta "Asistent". 

 V šolskem letu 2017/18 je bilo na OŠ Medvode 32 nadarjenih učencev. 

Koordinatorica nadarjenih je bila Irena Sonc Šlenc. 

 

4 KADROVSKA ZASEDBA 

Kadrovska zasedba delavcev je bila oblikovana na osnovi sistemizacije delovnih 

mest, ki ga vsako leto potrdi MIZŠ. Nadomeščanje dalj časa odsotnih strokovnih 
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delavcev se je reševalo z nadomeščanjem z lastnimi delavci, kar je pomenilo večjo 

učno in delovno obremenitev.  

 

Strokovni delavci šole 

Ravnateljica: Damjana Šubic. 

Pomočnica ravnateljice: Azra Kajan. 

Svetovalna delavka: Tatjana Šušteršič. 

Specialni pedagog: Igor Turk.   

Mobilni specialni pedagogi: Marija Marenk, Sara Sagadin, Nataša Sitar. 

Asistent DSP: Eva Janečko. 

Spremljevalka gibalno ovirani učenki v 3. b razredu: Maja Bukovšak Knific.  

Spremljevalka učenca s sladkorno (diabetes tipa 1) v 1. a razredu: Marija Purgar 

Učiteljica zdravega življenjskega sloga: Nuša Pust. 

Knjižničarka: Andreja Magdalenc Jevnikar. 

Javna delavka: Martina Šelhaus (do decembra 2017); Jasmina Zanoški (do junija 

2018). 

Učitelji, ki so poučevali učence od 1. do 5. razreda: 

Alenka Kuder Gaber (1. a), Simona Omerzu (vzgojiteljica - pomočnica v 1. a), Marija 

Čebašek (1. b), Vlasta Sevčnikar (vzgojiteljica - pomočnica v 1. b), Ana Jurca (2. a.), 

Ana Kopač (2. b), Sonja Knez (3. a), Jelka Janečko (3. b), Brigita Svoljšak (4. a), 

Irena Humek Kok (4. b), Majda Šetina Čarman (5. a), Tatjana Kernič (5. b), Melita 

Mojca Mušič (PB), Klavdija Prosenc Zemljič (učiteljica TJA v 1., 2., 3. r.). 

 

Učitelji, ki so (večinoma) poučevali učence od 6. do 9. razreda (nekateri učitelji so 

dopolnjevali učno obveznost tudi v PB): 

Katarina Czerny, Andreja Čeru, Špela Debenak Hafner, Andrej Flajnik, Rok Jamnik, 

Tomaž Jenko, Olga Kočar, Rok Križaj, Marija Kržišnik, Marjeta Lavrih, Peter 

Lipavšek, Sonja Nastran, Suzana Oroz, Mojca Pintar, Bernarda Rakar, Irena Sonc 

Šlenc, Franc Špenko, Alenka Trpin, Mojca Velušček, Darja Zaplotnik. 

 

Administrativni delavci 

Tajnik VIZ VI: Tatjana Arčon 

Tajnik VIZ VI: Nataša Sojar                     

Računovodkinja: Darja Babnik Repše 
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Tehnično osebje 

Hišnik: Štefan Kranjec   

Vodja kuhinje: Bernarda Belec  

Kuharja: Matjaž Kržišnik, Milena Gaber 

Kuhinjska pomočnica: Darinka Kocjančič 

Čistilke: Emina Begić, Dragica Kos, Renata Ponikvar, Daliborka Malić 

 

5 UČNI USPEH OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

V šolskem letu 2017/18 ne bo napredovalo v višji razred 7 učencev. Vsem učencem 

je bil ponujen dopolnilni pouk in individualna učna pomoč. 

 

Učni uspeh po razredih (od 1. do 5. r.) ob koncu šolskega leta, 31. 8. 2018 

 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 

Število vseh učencev 26 26 25 23 22 24 21 20 19 24 

Ne napreduje / / 1 / / / / / / / 

Uspeh v % 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 

 

Pojasnilo glede ponavljavca v 2. razredu 

Na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika in v soglasju s starši ne 

napreduje v višji razred učenec 2. a razreda. Učenec je bil v šolskem letu 2017/18 v 

postopku pridobitve odločbe za dodatno strokovno pomoč pri učenju. Enkrat 

tedensko je imel individualno pomoč pri učenju  s specialnim pedagogom, enkrat 

tedensko je obiskoval dopolnilni pouk, vključen je bil v program pomoči asistentke za 

učno pomoč. Kljub vsem prilagoditvam smo že v aprilu 2018 ugotavljali, da je 

napredek pri učencu premajhen. V juniju smo se s starši pogovarjali o možnih 

rešitvah. Z novim šolskim letom bo učenec obiskoval Prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. 

 

Učni uspeh po razredih (od 6. do 9. r.) ob koncu šolskega leta, 31. 8. 2018 

 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b 

Število vseh učencev 23 21 14 15 15 17 19 24 

Ne napreduje 2 2 / / / 1 1 / 

Uspeh v % 91,3 90,48 100 100 100 94,12 94,74 100 
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Pojasnila glede ponavljavcev v 6., 8. in 9. razredu 

Na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika in v soglasju s starši ne 

napredujeta v višji razred dva učenca 6. a razreda. V celotnem šolskem letu je 

razrednik obeh učencev redno sodeloval s šolsko svetovalno službo in starši.  

 Šolska svetovalna služba je glede negativno ocenjene učenke sodelovala z 

multidisciplinarnim timom (MDT) na CSD Medvode, saj je učenka  pogosto 

izostajala od pouka. V MDT je bil vključen tudi osebni zdravnik iz ZD Medvode 

in pedopsihiatrinja iz ZD Škofje Loke. Kljub dogovorom glede neobiskovanja 

pouka, ki jih je oblikoval MDT, se starši le teh niso držali. Na šoli smo pripravili 

načrt dela z učenko, ki pa smo ga pogosto morali spremeniti, ker deklice ni 

bilo v šolo. V načrt pomoči smo vključili individualno učno pomoč javne 

delavke in asistentke, medvrstniško pomoč, pomoč svetovalne službe tako 

učenki kot staršem. Starši se dogovorov niso držali, našim nasvetom pa so 

nasprotovali. Tudi učenka je našo pomoč odklanjala. Zaradi pogostih 

izostankov od pouka ni mogla slediti učni snovi, niti se ni udeleževala rednega 

preverjanja in ocenjevanja znanja. Ker ni pridobila nobenih ocen, je ob 

zaključku šolskega leta neocenjena pri vseh predmetih. Ponavljala bo 6. 

razred. 

 Drugi negativno ocenjen učenec je usmerjen kot dolgotrajno bolan otrok in kot 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V skladu z odločbo je 

učenec imel vse prilagoditve, ki so zabeležene v individualiziranem programu 

za šolsko leto 2017/18, ki je bil oblikovan skupaj s starši v septembru 2017. 

Kljub vsem prilagoditvam smo že ob polletju ugotavljali, da ni opaziti napredka. 

Specialni pedagog in specialna pedagoginja, ki sta delala z učencem, sta 

opazila, da tudi na individualnih urah ne sodeluje po pričakovanjih. Učenec je 

imel težave s pomnjenjem, abstraktnim mišljenjem in medpredmetnim 

povezovanjem različnih snovi. V letošnjem letu je v prvem polletju doživel 

marsikateri neuspeh (negativne ocene), kar je znižalo njegovo samopodobo. 

Posledično je bilo opaziti slabo motivacijo za šolsko delo. Z novim šolskim 

letom bo učenec obiskoval Prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki. 

 

Na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika in v soglasju s starši ne 

napredujeta v višji razred dva učenca 6. b razreda. 
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 En učenec je bil konec šolskega leta negativno ocenjen pri matematiki, pri 

angleščini in slovenščini pa je le s težavo dosegel minimalne standarde znanj, 

kljub temu, da mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 

indiviudalne in skupinske pomoči, ki pa se jih ni redno udeleževal. 

 Drugi učenec, ki ponavlja 6. b razred, je imel učne težave predvsem pri 

matematiki. Kljub ponujeni pomoči za učenje in ponujenim uram dopolnilnega 

pouka, pomoči ni sprejel in se ni udeleževal dopolnilnega pouka. Zaradi 

pogoste dolge odsotnosti od pouka ni imel predelane in utrjene snovi. 

Posledično je bil neocenjen pri matematiki, slovenščini, glasbi in zgodovini. V 

celotnem šolskem letu sta razrednik in šolska svetovalna služba redno 

sodelovala s starši. Na timskih sestankih s starši smo večkrat ponudili 

vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči, 

vendar jih je učenec odklanjal. Šolska svetovalna služba je tekom leta 

sodelovala tudi s CSD Medvode in z Ambulanto za avtizem v Ljubljani.  

 

 Na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika in v soglasju s starši 

ne napreduje v višji razred učenec 8. b razreda. Učenec je v tem šolskem letu 

dobil dva vzgojna opomina. Kljub več pogovorom, dogovorom oz. predhodnim 

vzgojnim ukrepom je večkrat motil delo pri pouku, izkazal je nespoštljivo 

vedenje do učiteljev. Kljub vzgojnemu delovanju razredničarke, učiteljev in 

šolske svetovalne službe, učenec ni izboljšal svojega vedenja in je posledično 

prejel tudi drugi vzgojni opomin. Ob izreku drugega vzgojnega opomina, je 

šola na timski sestanek povabila tudi Center za socialno delo Medvode. Starši 

so bili ves čas obveščeni o dogodkih, sodelovali so na vseh timskih sestankih. 

Ob koncu šolskega leta je imel učenec popravni izpit iz dveh predmetov - 

matematike in fizike. Učenec je v drugem roku naredil popravni izpit iz 

matematike. Znanje iz fizike ni zadoščalo za dosego minimalnih standardov, 

zato učenec ni opravil popravnega izpita. Učenec ponavlja 8. razred.  

 

 Na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika in v soglasju s starši 

ne napreduje v višji razred tudi učenec 9. a razreda. Učenec je ob polletju 

nehal hoditi v šolo. Starši izostanka niso opravičili, zato je v stik z njimi stopila 

šolska svetovalna služba. Izkazalo se je, da ima učenec zdravstvene težave, 

kar je vplivalo na dejstvo, da je učenec šolo začel odklanjati. Po večkratnih 
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pogovorih šolske svetovalne službe s starši, so le ti poiskali pomoč pri 

specialistih. Šolska svetovalna služba in specialni pedagog sta sodelovala na 

timskih sestankih v Zdravstvenem domu Ljubljana (Center za duševno 

zdravje). Starši so ob koncu šolskega leta prosili za izdajo izpisa iz evidence 

(Obvestilo o končani osnovno šolski obveznosti), tako, da je učenec zaključil 

8. razred naše šole. Ob koncu šolskega leta smo na Center za socialno delo 

izdali poročilo o neobiskovanju pouka.  

 

6 REALIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA 

Obvezni program obsega obvezne in izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. Del 

obveznega programa so tudi dnevi dejavnosti. 

V šolskem letu 2017/2018 je prišlo v nekaterih oddelkih, pa tudi v učnih skupinah, do 

nekoliko zmanjšane učne realizacije od predpisane. Do tega je prišlo bodisi zaradi 

izvedbe dni dejavnosti, bodisi praznikov ali odsotnosti učiteljev na določene dni ali 

bolniške odsotnosti. Kljub nižji realizaciji ur so učitelji v poročilih in analizah dela 

navajali, da je bila učna snov predelana do te mere, da so zadostili želenemu 

doseganju standardov znanja. Realizacija ur pouka je bila pri posameznih predmetih 

celo višja od načrtovane. V šol. letu 2018/19 bomo zato še bolj pozorni na to, da bi 

bila realizacija čim boljša pri vseh predmetih. 

 

6.1 Realizacija pouka 
Skupna realizacija pouka in obisk pouka po razredih (v %) 

Razred/oddelek 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 

Realizacija 
pouka  (v %) 

98,64 97,65 98,80 98,25 98,21 98,11 99,05 98,21 98,68 97,75 

 

Razred/oddelek 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b 

Realizacija 
pouka  (v %) 

94,75 96,32 96,61 97,71 97,01 97.70 101,60 101,60 

 

6.2 Realizacija obveznih izbirnih predmetov 
V šolskem letu 2017/2018 smo imeli 15 obveznih izbirnih predmetov (OIP). OIP 

Izbrani šport se je delil na 2 skupini zaradi večjega števila vključenih učencev kot je v 

normativu.  
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Realizacija obveznih izbirnih predmetov 

 Predmet Št. 
učen
cev 

Št. 
skup

in 

Št. ur 
na 

teden 

Učitelj Realizirano 
št. ur/plan. 

št. ur 

Realizacija 
(v %) 

1. Francoščina 2 -  
FI2 (8. r.) 

4 1 2 Andreja Čeru 70/70 100 % 

2. Francoščina 3 -  
FI3 (9. r.) 

4 1 2 Andreja Čeru 64/64 100 % 

3. Likovno snovanje 1 - 
LS1 (7. r.) 

15 1 1 Mojca Pintar 36/35 102,86 % 

4. Likovno snovanje 2 - 
LS2 (8. r.) 

10 1 1 Mojca Pintar 36/35 102,86 % 

5. Sodobna priprava 
hrane - SPH (7.-9.r.)  

15 1 1 Olga Kočar 35/35 100 % 

6. Načini prehranjevanja 
- NPH (9. r.) 

7 1 1 Olga Kočar 32/32 100 % 

7. Nemščina 1 -  
NI1 (7. r.) 

18 1 2 Mojca Velušček 71/70 101,43 % 

8. Nemščina 2 -  
NI2 (8. r.) 

22 1 2 Mojca Velušček 67/70 95,71 % 

9. Nemščina 3 -  
NI3 (9. r.) 

10 1 2 Mojca Velušček 68/64 106,25 % 

10. Šport za zdravje - 
ŠZZ (8. r.) 

10 1 1 Rok Križaj 37/35 105,71 % 

11. Izbrani šport -  
IŠP (9. r.) 

22 2 1 Rok Križaj 28/32 
33/32 

87,50 % 
103,13 % 

12. Obdelava gradiv - 
OG (8. r.) 

9 1 1 Tomaž Jenko 34/35 97,14 % 

13. Obdelava gradiv: les 
- OGL (9. r.) 

8 1 1 Tomaž Jenko 28/32 87,50 % 

14. Urejanje besedil - 
UBE (7. r.) 

10 1 1 Tomaž Jenko 32/35 91,43 % 

15. Računalniška 
omrežja - ROM (9.r.) 

17 1 1 Tomaž Jenko 28/32 87,50 % 

 
 

6.2.1 OIP Francoščina 2, 3  

(poročilo Andreje Čeru) 

 Francoščina 2 

Pri  FI2 so predelali zastavljene vsebine in cilje po letni pripravi. Naredili so celo več, 

kot je učiteljica predvidevala, saj so bile učenke zelo motivirane, nadarjene in so hitro 

napredovale. Vedno so bile vljudne, prijazne in pripravljene postoriti tudi kaj, kar je 

zadevalo učence francoščine nižjih razredov. Pomagale so pri nastopih, se 

pogovarjale z mlajšimi učenci, izmenjavale so izkušnje, zanimala jih je tudi snov, ki ni 

bila v pripravi – civilizacijske in kulturne razlike, glasba, pregovori ipd.  Pri pisnih 

preizkusih znanj so  vedno pisale zelo dobro.  
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- VSEBINE, ki so jih realizirali: 

- izvedli so projekt francoske bralne značke - vse učenke so jo uspešno opravile in 

prejele priznanje (Brali so knjigo: Tonton Jean et les suricates); 

- udeležili so se Frankofonskega festivala, 17. 5. 2018 v Kranju; 

- 27. 9. so se udeležili srečanja z učitelji iz Francije, ko so prišli na šolo z vzgojitelji 

Vrtca Medvode ob zaključku Erasmus projekta; 

- sodelovali so v projektu Erasmus z obiskom šole iz Lievina (Francija). Francoski 

učitelji so opazovali naš pouk, z učenci so komunicirali, predstavili šolo in regijo; 

- sodelovali so pri obisku francoske animatorke Fabienne David, v okviru projekta 

»France voyage!« 

- pekli so palačinke ipd. 

 Francoščina 3 

Izkušnje učiteljice s poučevanjem štirih zelo nadarjenih učencev so pozitivne. Učenci 

so bili motivirani za delo, vedno vljudni, prijazni in pripravljeni pomagati pri nastopih, 

se pogovarjati z mlajšimi učenci, izmenjavati izkušenj ipd.                                                        

Pri FI3 so učenci 9. r. in učiteljica realizirali naslednje vsebine: 

- izvedli so projekt francoske bralne značke: vsi učenci so jo uspešno opravili in 

prejeli priznanje (Brali so knjigo: Tonton Jean et les suricates); 

- izvedli so šolsko tekmovanje iz znanja francoščine za 9. razrede - dva učenca sta 

se uvrstila na državno tekmovanje, kjer sta bila od 56 učencev 26/27, 

- 17. 5. 2018 so se udeležili Frankofonskega festivala v Kranju; 

- 27. 9. so se udeležili srečanja z učitelji iz Francije, ko so prišli na šolo z vzgojitelji 

Vrtca Medvode ob zaključku Erasmus projekta; 

- sodelovali so v projektu Erasmus z obiskom šole iz Lievina, Francija; francoski 

učitelji so opazovali naš pouk, z učenci komunicirali, predstavili šolo in regijo; 

- sodelovali so pri obisku francoske animatorke Fabienne David, v okviru projekta 

»France voyage!« 

 

6.2.2 OIP Likovno snovanje 1, 2 

(poročilo Mojce Pintar) 

Letošnja skupina učencev je bila predvsem v prvi polovici šolskega leta zelo 

motivirana za delo. Skupini sta se pridružila še dva učenca iz 7. razreda, ki sta 

obiskovala predmet in želela ustvarjati.  Zelo dobro je uspel dogodek slikanje v Škofji 

Loki - terenske vaje, kjer so učenci ustvarjali na prostem po opazovanju.                                                            
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Nekaj težav je bilo z izvajanjem zaradi neugodnega urnika. V prihodnje bomo 

pozorni, da ta predmet umestimo v urnik tako, da bo v sklopu dveh ur, saj je ena ura 

premalo za proces likovnega ustvarjanja.  

Učenci so izdelovali izdelke iz vseh likovnih področij ter iz različnih likovnih 

materialov, hkrati so nadgrajevali znanje iz likovne umetnosti. Vsi cilji so doseženi.  

Konec aprila so se predstavili s svojimi izdelki na likovni razstavi v knjižnici. Učenci 

so sami pripravili zanimiv kulturni program. Učenci so na otvoritvi prejeli pohvale in 

priznanja za sodelovanje na mednarodnih likovnih natečajih.  

V skupini LS1 so realizirali vse cilje s področja risanja, slikanja in kiparstva, v LS2 pa 

vse cilje s področja risanja, slikanja, grafike ter kombiniranega področja in 

prostorskega oblikovanja. 

 

6.2.3 OIP Sodobna priprava hrane in OIP Načini prehranjevanja  

(poročilo Olge Kočar) 

 OIP Sodobna priprava hrane  

Realizirani cilji: 

- učenci so nadgrajevali vsebine, ki so jih pridobili v petem razredu gospodinjstva, 

- analizirali so pomen makro in mikro hranil; 

- povezovali so deficitarna stanja organizma v povezavi s pomanjkanjem ali 

preseganjem količin hranil; 

- spoznavali so vzroke kvarjenja živil in posledice zastrupitve s hrano; 

- praktično so se urili v pripravi tehnoloških postopkih hrane; 

- ugotavljali so pomen zdravega zajtrka; 

- ocenjevali so in spreminjali kuharske recepte v smislu priprave zdrave hrane; 

- ugotavljali so, da tehnološki postopki pri pripravi jedi ne smejo bistveno spremeniti 

hranilne vrednosti živil; 

- spoznali so kuhinjsko posodo in pripomočke pri izvedbi posamezne jedi; 

- osvajali so kulturo uživanja – degustiranja jedi; 

- razvijali so lastno ustvarjalnost pri oblikovanju pogrinjkov mize za različne 

priložnosti in praznovanja. 

 OIP Načini prehranjevanja 

Realizirani cilji: 

- učenci so nadgradili znanje o hranilnih snoveh in energijski vrednosti v 

posameznem starostnem obdobju; 
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- spreminjali so recepte iz kuharskih knjig in revij z vidika uporabe manj maščob in jih 

zamenjali z bolj zdravimi; 

- ugotavljali so pomembnost uvrščanja slovenskih narodnih jedi v vsakodnevni in 

praznični jedilnik; 

- jedi so ovrednotili s senzornega, fiziološkega in tehnološkega vidika; 

- odkrivali so prednosti in pomanjkljivosti alternativnih oblik prehranjevanja (surova 

prehrana, bioprehrana, vegetarijanska, makrobiotična prehrana) v posameznem 

starostnem obdobju; 

- načrtovali so prehrano posameznih starostnih skupin prebivalstva (dojenčka -

nosečnice, predšolskega otroka, mladostnika, prehrano ženske in moškega v 

najproduktivnejši delovni dobi, prehrano športnika, prehrano starostnika ); 

- osvajali so tehnike dela pri pripravi jedi in upoštevali varno delo s kuhinjskimi aparati 

in pripomočki; 

- spoznavali so pomen osebne higiene, čistočo živil, pravilno shranjevanje živil v 

hladilniku, čistočo delovnih površin in kuhinjske posode pri pripravi jedi s stališča 

varne prehrane; 

- upoštevali so pravilno sortiranje odpadkov v procesu priprave jedi; 

- pripravljali so pogrinjke za posamezna starostna obdobja. 

 

6.2.4 OIP Nemščina 1, 2, 3  

(poročilo Mojce Velušček)  

Vse predpisane vsebine obveznega izbirnega predmeta nemščina so bile v vseh 

razredih realizirane.  

 Nemščina 1 

Pri NI1 so uresničili cilje pouka. Temo »Meine Schule« je potrebno še utrditi in 

oceniti. Večina učencev je uspešno opravilo bralno značko Bücherwurm. Večina 

učencev se je udeležila terenskih vaj v Celovcu.  

 Nemščina 2 

Uresničili so cilje pouka. Temo »Telo in zdravje« so predelali brez ocenjevanja. 

Učenci so si na temo »Sommerurlaub« dopisovali s sovrstniki iz Poljske. Učenci OŠ 

Medvode so izdelali obsežna in simpatična pisma za vrstnike iz druge države. Nekaj 

najbolj uspešnih učencev je odšlo na ekskurzijo v Nemčijo in Francijo.  
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 Nemščina 3 

Uresničili so cilje pouka. Vsebine na temo »Orientacija v mestu« so izvedli v tujini 

(Strasbourg, München, Stuttgart). Za nadarjene učence so bile dodatne priprave na 

tekmovanja. 

 

POZITIVNE izkušnje:                                                                   

- Delo z učenci je bilo prijetno, učenci so bili motivirani za delo. Manj motivirani 

učenci so potrebovali spodbudo / individualni pristop, da so se uspešno vključevali v 

ocenjevanje.  

- Glede na izvedeno anketo, učenci največ pridobijo  od aktivnih oblik in metod dela. 

Zato poskuša učiteljica pouk izvajati tako, da pri vsaki temi učenci snov pred zapisom 

spoznajo v obliki motivacijskega uvoda, pri čemer so postavljeni v aktivno vlogo, šele 

nato pa snov zapišejo. Na koncu je dobro, da snov učenci utrdijo v obliki vaj in 

krajšega/daljšega zapisa, pri posameznih temah v obliki predstavitev.   

- Zelo všeč je učencem bralna značka, občutek imajo, da pridobijo veliko novega 

besedišča. Bralno tekmovanje Bücherwurm je atraktivno, ker se izvaja preko 

interneta in najbolj uspešne nagradi z zlatim bralnim priznanjem.  

- Devetošolci so sodelovali na tekmovanju iz nemščine za devetošolce. Eni učenki je 

za eno točko ušlo zlato priznanje, tako da se je s srebrnih priznanjem uvrstila na 24 

do 36 mesto v Sloveniji.  

- Učenci so dobro sodelovali na terenskih vajah v Celovcu, vendar to zanje pomeni 

dodatna učna obremenitev (sobota).  

- Učenci z učnimi težavami so z dodatnimi nalogami uspeli uspešno nadoknaditi 

sprotno neopravljeno delo.  

 

NEGATIVNE izkušnje: 

Nekaj osmošolcev in en devetošolec je z obveznostmi odlašalo do zadnjega dne 

pred ocenjevalno konferenco.  

 

6.2.5 OIP Šport za zdravje in OIP Izbrani šport   

(poročilo Roka Križaja) 

 OIP Šport za zdravje 

Vsebinsko je bil program naravnan k oblikam dela v naravi in zunanjim športnim 

aktivnostim. V okviru programa Šport za zdravje, so bile izvedene naslednje vsebine: 
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- Splošna kondicijska priprava: vaje za vzdrževanje moči, hitrosti, atletska 

abeceda, koordinacije gibanja, gibljivosti in vzdržljivosti. 

- Atletika: udeležba na Ljubljanskem maratonu. 

- Odbojka: izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov, učenje zahtevnejših 

tehničnih in taktičnih elementov, igra 6:6). 

- Badminton: seznanitev z  osnovnimi pravili in igro posameznikov. 

- Hokej v dvorani: osnovna  pravila  hokeja, tehnični in taktični elementi igre. 

Skupina učencev je bila zaradi slabših vedenjskih vzorcev nekaterih posameznikov 

zahtevna, a prijetna za delo. Učenci so bili aktivni in predani delu. Cilji programa so 

bili v celoti realizirani.  

 

 OIP Izbrani šport 

V okviru programa Izbrani šport – odbojka, so bile vsebine izvedene v dveh skupinah 

zaradi normativa učencev. Izvedene so bile naslednje vsebine:  

- Izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov: zgornji in spodnji odboj. 

- Učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov: podaja, sprejem servisa, 

spodnji in zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok, sistem igre »center 

naprej«. 

- Igralne različice 2:2, 3.3 in igra 6:6.  

 

Skupina učenk v 1. skupini je bila izjemno vodljiva in prijetna za delo. Bile so zavzete 

in zelo motivirane za pridobivanje novih znanj. Med seboj so zelo rade sodelovale. 

Cilji programa so bili v celoti realizirani.  

 

Skupina učencev v 2. skupini je bila zahtevna. Znotraj skupine so bili nekateri učenci 

v celoti vodljivi, poslušni in pripravljeni za delo, medtem ko so posamezni učenci, tudi 

zaradi slabših vedenjskih vzorcev, večkrat pristopili k vsebini ure neodgovorno in 

nezrelo.  

 

6.2.6 OIP Obdelava gradiv: les (8. r.) in OIP Obdelava gradiv (9. r.) 
(poročilo Tomaža Jenka) 

OIP Obdelava gradiv: les in OIP obdelava gradiv sta naravoslovno-tehnična izbirna 

predmeta, pri katerih učenci usmerjajo svojo radovednost v izdelavo določenega 
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predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini. Vsebinsko se predmet veže na predmet 

tehnika in tehnologija (TIT). Program je prilagojen otrokovim sposobnostim. Zajema 

poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko 

obdeluje. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga lahko kombiniramo z 

drugimi gradivi. Pouk poteka v šolski delavnici. 

Vsak učenec je sam s pomočjo strojev in naprav izdelal 4 uporabne izdelke, ki jih je 

lahko odnesel domov. Prav tako je za vse izdelke pripravil in izdelal celotno tehnično 

dokumentacijo. Znanje in ročne spretnosti, katere so učenci pridobili pri omenjenem 

izbirnem predmetu, jim bodo več kot dobrodošle pri njihovem nadaljnjem šolanju, pa 

tudi v vsakdanjem življenju. 

 

6.2.7 OIP Urejanje besedil, OIP Računalniška omrežja  
(poročilo Tomaža Jenka) 

 OIP Urejanje besedil 

Izbirni predmet Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični predmet, pri katerem učenci 

pridobijo temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v 

življenju in pri nadaljnjem izobraževanju. Predmet je prilagojen predznanju učencev 

in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z 

računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. 

Učna snov je bila predelana, prav tako so vsi učenci uspešno izdelali in zagovarjali 

svoje seminarske naloge. Nižja realizacija je posledica dni dejavnosti, organiziranih 

na dan, ko je bil predmet po urniku. 

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela 

seminarsko nalogo, pri kateri si temo izbere sam. Največ tematik je bilo ponovno s 

področja živalskega sveta in športa. Svoje naloge so učenci na koncu šolskega leta 

tudi osebno predstavili pri različnih predmetih v okviru pouka ali pri ostalih izbirnih 

vsebinah. Naloge so bile spete s spiralno vezavo, kar delu daje še dodatni estetski 

izgled. 

 OIP Računalniška omrežja 

Računalništvo – računalniška omrežja, je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri 

katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja, pridobljena pri prejšnjih dveh 

izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo. Poudarek predmeta je na izdelavi 

spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. 
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Vsak učenec je samostojno izdelal spletni sestavek, katerega je nato objavil na 

brezplačnih spletnih straneh brskalnika Google. Veliko časa so učenci porabili tudi za 

iskanje različnih informacij na spletu ter za elektronsko pošto. Najbolj so uživali pri 

poslušanju glasbe s spleta ter pri medsebojnem komuniciranju na daljavo preko 

računalnika. Prav tako so obnovili znanje programa PowerPoint in izdelali svoje 

predstavitve za predmet glasbene vzgoje in geografije. Ob koncu šolskega leta so se 

učenci na kratko tudi seznanili z osnovami programa Excel. Znanje, katero so 

pridobili pri tem predmetu, lahko učenci uporabijo pri izdelavi osebne spletne strani. 

 

6.3 Realizacija neobveznih izbirnih predmetov 

Realizacija neobveznih izbirnih predmetov 

 Predmet Št. 
učenc-

ev 

Št. 
skupin 

Št. ur 
na 

teden 

Učitelj Realizirano 
št. ur/plan. 

št. ur 

Realizacija 
(v %) 

1. Angleščina -  
NIP-ANG (1. r.) 

52 2 4 Klavdija 
Prosenc Z. 

70/70 100 

2. Nemščina 1 -  
NIP-NEM1 (4. r.) 

20 1 2 Mojca 
Velušček 

67/70 95,71 

3. Nemščina 2 -  
NIP-NEM2 (5. r.) 

20 1 2 Mojca 
Velušček 

67/70 95,71 

4. Nemščina 3 -  
NIP-NEM3 (6. r.) 

25 1 2 Mojca 
Velušček 

68/70 97,14 

5. Francoščina -  
NIP-FI1 (4., 5., 6. r.) 

11 1 2 Andreja 
Čeru 

71/70 101,43 

6. Šport -  
NIP-ŠPO (4., 5., 6.r.) 

20 1 1 Darja 
Zaplotnik  

29/35 82,86 

7. Umetnost -  
NIP-UME (4., 5.,6.r.) 

15 1 1 Mojca Pintar 37/35 105,71 

 

6.3.1 NIP angleščina  
(poročilo Klavdije Prosenc Zemljič) 

NIP angleščina se je izvajal v 1. razredu. Vključeni so bili vsi učenci. Celotna učna 

snov je bila realizirana. CILJI, ki so jih realizirali: 

- razumevanje pogosto rabljenih navodil za delo v razredu in odzivanje nanje; 

- razumevanje posameznih preprostih in znanih besed, besednih zvez in povedi ob 

nebesedni podpori (npr. slike, predmeti); 

- poimenovaje konkretnih stvari v okolici (osebe, števila, barve, igrače, živali, šolske 

predmete), na slikah ipd.; 
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- sporazumevanje po vzorcih; pritrjevanje, zanikanje, izražanje počutja, izrekanje 

zahvale, voščila in dobrih želja, vljudnostnih fraz; 

- petje, recitiranje pesmi, izrekanje izštevank. 

Kljub začetni skeptičnosti nekaterih staršev, so se vsi starši odločili za vključenost 

otrok v NIP angleščina. Učenci so kljub pozni uri zmogli sodelovati in delo je potekalo 

kot je bilo zastavljeno. Morda bi v prihodnje veljalo za prve razrede razmisliti o 

prostornejši učilnici oz. telovadnici, kjer bi učenci imeli več prostora za gibanje.  

 

6.3.2 NIP Nemščina 1, 2, 3  
(poročilo Mojce Velušček) 

 NIP NEM1 (4. r.), NIP NEM2 (5. r.), NIP NEM3 (6. r.) 

 Učni načrt za izvajanje nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta je 

pripravljen za 2. triado. V smislu formativnega pristopa učiteljica učencem 

ponudi, da letno izbirajo tematike. Odvisno od učne skupine predelajo 5 ali več 

tem. Sproti se odzivajo na aktualne dogodke. Letos so tako v mesecu juniju 

2018 dobili Dessert-Koffer (paket gradiv v kovčku), kjer so tematike iz učnega 

načrta povezano obdelali preko materialov (iger, filmov, knjig) iz projekta.  

 NIP-nemščina se je izvajal v treh skupinah, pri čemer je bila skupina v 4. 

razredu homogena, t. j. vsi učenci so bili začetniki. V 5. in 6. razredu pa je bila 

skupina po letih učenja heterogena, zato je morala učiteljica vsebine 

posameznim učencem nekoliko prilagajali (1. leto učenja – manjši obseg snovi 

v sklopu teme, 2. leto učenja – nekoliko bolj zahteven nivo, 3. leto učenja – 

komunikativno bolj prosto pripovedovanje).  

 Slovnico v 2. triadi obdelujejo zgolj informativno-pojasnjevalno.  

 V 4. razredu so učenci ob koncu leta izvedli nastop za starše. 

 V 5. razredu so v sklopu Erasmus projekta vrtca Medvode pripravili nastop za 

učitelje iz Francije.  

 V 6. razredu so uporabili jezikovno znanje preteklih treh let v naravni situaciji, 

t. j. odšli so na terenske vaje v Celovec. 
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6.3.3 NIP Francoščina 1 
(poročilo Andreje Čeru) 

 NIP FI1 (4., 5. r.) 

Pri NIP FI1 so predelali  vse zastavljene vsebine in cilje. Niso delali po učbeniku, 

ampak po priporočilih učnega načrta za NIP. Učenci so bili motivirani za delo, vedno 

vljudni, prijazni in pripravljeni dodatno ostajati v šoli zaradi številnih vaj pred nastopi. 

Učenci so uživali v dramatizaciji, igri, pripravljanju rekvizitov, učenju pesmi. So pa bili 

zelo živahni. 

 

- VSEBINE, ki so jih realizirali: 

- izvedli so projekt francoske bralne značke; vsi učenci so jo uspešno opravili in 

prejeli priznanje (brali so knjigo: La cigale et la fourmi); 

- 17. 5. 2018 so se udeležili Frankofonskega festivala v Kranju  in tam tudi nastopali; 

- udeležili so se srečanja z učitelji iz Francije in nastopali, ko so le ti 27. 9. 2017 prišli 

na OŠ Medvode z vzgojitelji Vrtca Medvode ob njihovem zaključku Erasmus projekta; 

- sodelovali so v projektu Erasmus z obiskom šole iz Lievina, Francija; francoski 

učitelji so opazovali naš pouk, z učenci komunicirali, predstavili šolo in regijo ipd.; 

- sodelovali so pri obisku francoske animatorke Fabienne David v okviru projekta 

»France voyage!«; 

- 16. 5. 2017 so nastopali s programom ob odprtju Medvoškega kulturnega festivala; 

- 11. 6. 2018 so izvedli zaključni nastop za starše, z dramatizacijo Ezopove basni »La 

cigale et la fourmi«, pevskimi točkami, recitacijami, » pokaži, kaj si se naučil«. 

 

6.4 Realizacija dni dejavnosti 
Dnevi dejavnosti so bilo realizirani po planu. Evidenca je razvidna v dnevnikih. 

 

Dnevi dejavnosti po razredih 

 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. 

kulturni dnevi  4 4 4 3 3 3 3 3 3 

naravoslovni dnevi  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

športni dnevi  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

tehniški dnevi  3 3 3 4 4 4 4 4 4 

število dni skupaj  15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 



23 
 

7 REALIZACIJA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA 
Razširjeni program obsega dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, 

podaljšano bivanje, jutranje varstvo in šolo v naravi. 

7.1 Dopolnilni in dodatni pouk 
Dodatni pouk se organizira za učence, ki pri posameznih predmetih presegajo 

zahtevane standarde znanja, dopolnilni pouk pa za učence, ki potrebujejo pomoč pri 

učenju. 

Dopolnilni in dodatni pouk  se je izvajal glede na urnik v času pred ali po pouku. Ure 

dodatnega in dopolnilnega pouka so elementi za sistemizacijo delovnih mest 

strokovnih delavcev. Za vse učence od 6. do 9. razreda, za vse predmete, je bilo 

glede na predmetnik namenjenih le 8 pedagoških ur tedensko. Dopolnilni in dodatni 

pouk za učence nista obvezna. 

1.-5. r.: dopolnilni pouk je potekal pri pouku slovenščine in matematike. 

6.-9. r.: dopolnilni pouk je potekal pri pouku slovenščine, matematike, angleščine, 

fizike in kemije. 

1.-5. r.: dodatni pouk je potekal pri pouku slovenščine, matematike in naravoslovja. 

6.-9. r.: dodatni pouk je potekal pri pouku slovenščine, matematike, kemije, fizike in 

angleščine. 

 

7.2 Interesne dejavnosti 
Interesne dejavnosti so se izvajale tedensko od začetka oktobra 2017 do konec maja 

2018. Učitelji so imeli na voljo določeno število ur, ki jih je določilo vodstvo šole. 

 

Interesne dejavnosti v šol. letu 2017/18 

INTERESNA 
DEJAVNOST 

Mentor/-ica 
 

Razred Realizirano št. 
ur/plan. št. ur 

Realizacija (v 
%) 

Pravljični krožek 
 

Maja Knific 
Bukovšak 
 

1., 2. r. 30/28 93,33 % 

Likovne delavnice 
 

Katarina Czerny, 
Alenka Kuder 
Gaber 

1., 2., 3., 4. r. 40/42 105 % 

Beremo, 
poslušamo, 
ustvarjamo  

Ana Jurca 3., 4., 5. r.  38/50 76 % 

Igre z žogo 
 
 

Brigita Svoljšak 4., 5. r. 31/30 103 % 
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Vesela šola 
 

Majda Šetina 
Čarman 

4., 5., 6. r. 18/18 100 % 

Vesela šola 
 

Suzana Oroz 7., 8., 9. r. 19/19 100 % 

Šahovski krožek 
 

Alenka Trpin * 4. - 9. r. 
* 1., 2., 3. r. 

62 ur vključeno s tekmovanji. 

Ekipa prve pomoči 
 

Andrej Flajnik 6., 7., 8., 9. r. 40/35 114,3 % 

Čebelarski krožek 
 

Andrej Flajnik 6., 7.,8., 9. r. 30/35 85,7 % 

Nemške urice 
 

Mojca Velušček 4.- 9. r. 31/30 103 % 

Šport za dekleta 
 

Darja Zaplotnik 9. r. 36/36 100 % 

Odbojka dečki 
 

Rok Križaj 5., 6. r. 23/28 82,1 % 

Odbojka dečki 
 

Rok Križaj 7., 8., 9. r 13/16 81,2 % 

Francoščina 
 

Andreja Čeru 7., 8., 9. r. 63/70 90 % 

Gledališki klub Špela Debenak 
Hafner 

6.r.  
7. r. 

20/20 
10/10 

100 % 
100 % 

Likovne dejavnosti 
 

Mojca Pintar 6., 7.,8. r. 67/70 96 % 

 

Učenci so se v okviru interesnih dejavnosti pripravljali tudi na različna tekmovanja, 

pripravljali kulturni program za šolske proslave in javne nastope izven šole.  

 

Interesna dejavnost šolski radio (poročilo Roka Jamnika) 

V šolskem letu 2017/2018 smo prvič izvedli interesno dejavnost ŠOLSKI RADIO. 

Med poletnimi počitnicami smo pregradili del računalniške učilnice in tako pridobili 

manjši prostor za studio. S pomočjo finančnih sredstev iz papirnih akcij smo dokupili 

nekaj opreme za potrebe šolskega radia. Tako smo v mesecu oktobru 2018 lahko 

pričeli z izvajanjem. 

Na interesno dejavnost se je vpisalo 27 učencev. Razdeljeni so bili v tri skupine, ki so 

jih vodili Rok Jamnik, Mojca Velušček in Irena Sonc Šlenc. Skupaj je bilo prijavljenih 

27 učencev, vendar se je število spreminjalo glede na oddaje in teme. 

Učenci so seveda lahko prihajali v različne skupine, glede na čas interesne 

dejavnosti. Prva skupina je obiskovala interesno dejavnost ob ponedeljkih 7. šolsko 

uro, oziroma so se sproti dogovarjali za termine. Učenci so zelo redno in z 

navdušenjem obiskovali te ure. V 1. skupini so se veliko ukvarjali z osnovami tonske 

tehnike, obdelavo zvoka, inštalacijo ozvočenja, jakosti zvoka, zvočno frekvenco, z 



25 
 

razmerjem jakosti govora in glasbe, spoznali so lastnosti mešalne mize in nekaj 

tehnik govora v mikrofon. Sestavljali so play liste ter programe za oddaje.  

Učitelji so bili zelo zadovoljni z izvedbo te interesne dejavnosti in si želijo, da bi bila 

tudi v prihodnje ta interesna dejavnost še naprej tako obiskana. Nekaj težav so imeli 

s termini oddaj, saj so nekajkrat odpadle zaradi mladinskih delavnic v 8. r., ki so se 

pogosto izvajale v času oddaj šolskega radia. 

 

Knjižničarski krožek (poročilo Andreje Magdalenc Jevnikar) 

V knjižničarskem krožku je sodelovalo sedem učenk 8. a razreda. Sestajale so se ob 

sredah prvo šolsko uro v šolski knjižnici, poleg tega so pomagale tudi mlajšim 

učencem pri izposoji med odmori. Urejale so vrnjeno gradivo, spoznavale osnovna 

pravila postavitve, spremljale novosti, urejale oglasno desko in sestavljale jesensko, 

božično, zimsko, spomladansko in letno uganko. Periodične publikacije so urejale po 

številkah in letnikih, preizkušale so tudi delo izposojevalca knjižničnega gradiva. 

 

Članice knjižničarskega krožka so spoznavale sistem COBISS, spoznale osnovne 

veščine iskanja gradiva ter pomagale pri podaljševanju izposoje knjig, vračilu in 

izposoji gradiva. 

 

Bralna značka (poročilo knjižničarke Andreje Magdalenc Jevnikar) 

Bralno značko je uspešno opravilo 246 učencev. Preverjali so jo:  

- vzgojiteljici v prvem razredu, 

- razredničarke v drugem, tretjem in četrtem razredu, 

- knjižničarka v petem razredu ter 

- Špela Debenak Hafner na predmetni stopnji. 

 
Za uspešno opravljeno bralno značko so prejeli: 

 48 prvošolčkov mapo in priznanje 
 39 drugošolcev priznanje 
 40 tretješolcev priznanje 
 26 četrtošolcev mapo in priznanje 
 31 petošolcev priznanje 
 20 šestošolcev priznanje 
 15 sedmošolcev mapo in priznanje 
  9 osmošolcev priznanje 
 18 devetošolcev priznanje. 
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18 učencev 9. razreda je prejelo SPOMINSKO priznanje za devetletno zvestobo lepi 

knjigi. Učenci so se udeležili nagradne ekskurzije »Medvode – Lipica – Miramar – 

Gradež – Medvode« v organizaciji Zveze prijateljev mladine. 

7.3 Podaljšano bivanje  
Šola v okviru razširjenega programa izvaja različne oblike vzgojno-izobraževalnega 

dela z učenci. Ena izmed njih je podaljšano bivanje, ki je organizirano po pouku za 

učence od 1. do 5. razreda in traja do 17.00. Glede na prijavljeno število učencev 

smo imeli v šolskem letu 2016/17  sedem oddelkov podaljšanega bivanja. Program  

podaljšanega bivanja je bil v celoti realiziran.  

 

Skupine oddelkov PB in učitelji 

Oddelek PB Učitelj/-ica Število učencev 

1. oddelek PB:  

1. a 

Andreja Čeru (od torka do petka) 
Simona Omerzu (pon.)   
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2. oddelek PB:  

1. b 

Vlasta Sevčnikar (ponedeljek), 
Katarina Czerny (torek, sreda in petek), 
Simona Omerzu (čet.) 
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3. oddelek PB:  

2. a 

Špela Debenak Hafner (ponedeljek in četrtek) 
Bernarda Rakar (torek, sreda in petek) 

 

24 

4. oddelek PB:  

2. b 

Azra Kajan (ponedeljek, torek in sreda) 
Mojca Pintar (četrtek in petek) 
 

 

23 

5. oddelek PB:  

3. a in del 4. b 

Alenka Trpin (ponedeljek) 
Andrej Flajnik (torek in petek) 
Olga Kočar (sreda) 
Tomaž Jenko (četrtek) 

 

24 

6. oddelek PB:  

3. b 

Melita Mojca Mušič (ponedeljek, sreda, 
četrtek, petek), Czerny Katarina (ponedeljek) 
Andreja Magdalenc Jevnikar (torek) 

 

23 

7. oddelek PB:  

4. a in del 4. b 

Frenk Špenko (ponedeljek) 
Mojca Pintar (torek)  
Rok Križaj (četrtek)  
Meta Lavrih (četrtek)  
Darja Zaplotnik (sreda, petek)          
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SKUPAJ: 173 učencev v PB 

 

7.4  Jutranje varstvo  
Jutranje varstvo je namenjeno učencem od 1. do 3. razreda. Pričelo se je ob 6.00.  
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Skupina učencev je bila prijavljena na šolski zajtrk, katerega so imeli v šolski jedilnici. 

Učence je na zajtrk spremljala ena od učiteljic, ki je poskrbela za kulturno uživanje 

obroka. Učenci so imeli v času jutranjega varstva možnost proste igre, saj preko nje 

dobivajo različne socialne izkušnje, razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dogovarjanja, 

medsebojno komunikacijo. Učenci so se igrali v kotičkih, risali, brali,  poslušali 

pravljice ipd. 

7.5 Varstvo vozačev 
V šolskem letu 2017/18 se je uvedel nov način spremljanja vozačev. Začelo se je 

označevanje in štetje učencev, ki se vsakodnevno vozijo s šolskim avtobusom, ki je 

organiziran za otroke, ki so doma na poti proti vasi Zbilje in Senici. Prvi avtobus 

odpelje ob 13.30, drugi pa ob 15.00. Učiteljice razredne stopnje so izvajale varstvo 

vozačev (za učence od 3. do 5. r.) v času od 13.00 do 13.30, Eva Janečko pa je 

vodila seznam prisotnosti za vse vozače od 2. do 9. razreda. Učenci - vozači so  se 

zbirali v avli šole (nekateri učenci imajo kosilo), nato jih je dežurna učiteljica ob 13.15 

pospremile do avtobusne postaje pri Športni dvorani. Od 14.30 do 15.30 je dežurstvo 

pri vozačih izvajala Eva Janečko. 

Otroci so se pri čakanju na avtobus in na avtobusu primerno obnašali. Vozniki so 

opozorili le na to, da otroci občasno pozabijo na pozdrav in da si želijo, da bi jih pri 

vstopu in izstopu na avtobus pozdravili in odzdravili. To smo tekom leta uredili. 

 

7.6 Šola v naravi, tabori, tečaj plavanja 

V šolskem letu 2017/18 smo izvedli pet  šol v naravi. 

Vrsta šole v naravi Kraj izvedbe razred datum vodja 

Pohodna šola v naravi CŠOD Trilobit 8. od 25. 9. do  

29. 9. 2017 

Darja Zaplotnik 

Zimska šola v naravi CŠOD Bohinj 6. od 12. 2. do 16. 2. 

2018 

Darja Zaplotnik  

Plavalni teden za  5. 
razred   

CŠOD Murska 
Sobota 

5. od 12. 3. do 16. 3. 
2018   

Tatjana Kernič 

Naravoslovni tabor  CŠOD Dom 
Medved   

4. od 19. 3. do 23. 3. 
2018 

Brigita Svoljšak 

Naravoslovni tabor CŠOD Kavka 7. od 14. 5. do 18. 5. 

2018 

Andrej Flajnik 

 

 



28 
 

Tečaj plavanja v 1. razredu.  

Javni zavod Sotočje je v šolskem letu 2017/18 organiziral 10-urni tečaj plavanja za 

prvošolce v okviru nacionalnega programa Naučimo se plavati v pokritem 

olimpijskem bazenu v Kranju. Koordinatorica tečaja plavanja na OŠ Medvode je bila 

Alenka Kuder Gaber. Tečaj plavanja za prvošolce je bil zelo uspešno izpeljan s strani 

strokovnega kadra Zavoda za šport Kranj (Smrkolj Luka) in v organizaciji Javnega 

zavoda Sotočje (Kolarič Špela). Stroškov pri izvedbi ni bilo. 

CILJI tečaja plavanja: 

- učenci izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti, 

- prilagodijo se na vodo do stopnje drsenja, 

- se privajajo na vodo z izbranimi elementarnimi igrami v vodi, 

- poznajo in upoštevajo osnovna načela varnosti v bazenu,  

- poznajo vsebine« nevarnosti v vodi«, še zlasti pri skokih v vodo, pravila varnosti in 

reda na plavališču, 

- upoštevajo pravila za vzdrževanje higiene v vodi ter zunaj nje. 

 

Tečaj plavanja v 3. razredu.  

Tečaj plavanja za učence 3. razreda je bil zelo uspešno izpeljan. Potekal je v 

pokritem olimpijskem bazenu v Kranju, pod vodstvom strokovnega kadra Plavalnega 

kluba Triglav Kranj  in našega vodje tečaja plavanja Roka Križaja. Učenci so bili 

razdeljeni v 4 plavalne skupine: 3 skupine plavalcev in eno skupino neplavalcev. 

Skupine plavalcev je vodil strokovni kader Plavalnega kluba Triglav Kranj, medtem ko 

je skupino neplavalcev, v kateri  je bilo 8 otrok, vodil Rok Križaj. 

 

7.7 Kolesarski izpit  

(poročilo Tatjane Kernič) 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo v pripravo na kolesarski izpit vključenih  19 učencev 

5. a razreda in 24 učencev 5. b razreda, skupaj 43 učencev.  Izpit je opravilo 41 

učencev, kar je 95,3%. Dve učenki izpita nista opravili, zato bosta to skušali opraviti v 

naslednjem šolskem letu. 

Za pripravo je bilo namenjenih: 

- 20 ur za 5. a razred / izvedenih je bilo 34 ur in 

- 25 ur za 5. b razred / izvedenih je bilo 31 ur. 
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 Mentorica je opravila 20 ur več, kot jih je bilo na voljo. Na ta način je poskrbela, da je 

bila snov utrjena in da učenci ne bi imeli težav pri opravljanju kolesarskega izpita. 

V zimskem času so se z učenci ukvarjali s teorijo o cestnoprometnih predpisih. Snov 

so predelali frontalno v razredu, nato pa so snov utrjevali v računalniški učilnici. 

Učenci so preko interaktivnih vaj utrdili snov. Teoretični del izpita so učenci opravljali 

v marcu, aprilu in maju 2018. V maju so izvedli tudi vajo na kolesarskem poligonu in 

vajo v prometu, kot pripravo na kolesarski izpit. 

Prvi del praktičnega dela izpita – vožnja po poligonu, je bil izveden 29. 5.2018 kot 

tehniški dan. Praktična vožnja je bila izvedena v dveh delih. Prva skupina je 

opravljala izpit  29. 5. 2018, druga pa  31. 5. 2018 v popoldanskih urah. Letos policisti 

niso bili prisotni. 

 

V juniju 2018 je ga. Kernič povabila na izpit tudi tiste učence 6. razredov, ki jim v 

lanskem šolskem letu ni uspelo narediti izpita. Povabilu so se odzvali trije učenci.  

Enemu učencu ni uspelo opraviti teoretičnega in praktičnega dela izpita. Dva učenca 

pa sta praktično vožnjo v prometu opravila. 

 

7.8 Projekti, prireditve in ostale dejavnosti  

V šolskem letu 2017/18 je bilo na OŠ Medvode izvedenih veliko večjih in manjših 

projektov, prireditev in ostalih dejavnosti.  

Večji projekti  

 Strokovni delavci šole smo v šolskem letu 2017/18 uvajali vodenje e-dnevnika 

in redovalnice z novim računalniškim programom - Lopolis (vodja Azra 

Kajan).  

 Celo leto smo izvajali aktivnosti povezane s projektom bralna pismenost - v 

vseh razredih v okviru pouka in različnih dni dejavnosti. 

 Projekt Rastem s knjigo je bil za učence 7. r. (vodja Andreja Magdalenc 

Jevnikar). 

 Za učence od 1. do 5. r. smo izvajali dejavnosti povezane s projektom 

Španska bralna značka Leo, leo (koordinatorica Ana Jurca):  

           - dve delavnici z bralnimi strategijami pod vodstvom Barbare Pregelj;  

           - obisk španskega pisatelja  Juana Kruza Igerabide (27. 10. 2017); 

           - obisk ilustratorke Mojce Fo (25. 4. 2018), ki je imela delavnico risanja stripov. 
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 Na podlagi javnega razpisa Zavoda za šport RS Planica smo izvajali projekt 

Zdrav življenjski slog (vodja Nuša Pust). 

 Na podlagi javnega razpisa MIZŠ, sofinanciranega s sredstvi evropskega 

socialnega sklada, smo zaposlili asistentko (Evo Janečko) za delo z otroki s 

posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih (vodja Tatjana 

Šušteršič). 

 Skozi vse šolsko leto smo izvajali dejavnosti povezane s projektom Zdrava 

šola - (tradicionalni slovenski zajtrk, rekreativni odmori, čisti zobje, zdrava 

prehrana, ekološko osveščanje ipd. - vodja Irena Sonc Šlenc). 

 Mednarodni projekt Eratostenov eksperiment - meritve sence septembra in 

marca (vodja Meta Lavrih; učenci 7. r.) 

 Projekt Varno s soncem smo izvajali v 1. a r. (vodja Andreja Čeru, Simona 

Omerzu) - izvajanje preventivnih dejavnosti v šoli z namenom ozaveščanja 

učencev, staršev in učiteljev o škodljivih vplivih prekomernega izpostavljanja 

soncu. 

 

Projekti povezani z lokalno skupnostjo  

 Evropski teden mobilnosti (16. - 22. september 2017) - Katarina Czerny in 

Rok Križaj. 

 Teden vseživljenjskega učenja (maj 2018) - Vlasta Sevčnikar in Irena Sonc 

Šlenc. 

 Medvoški kulturni festival (16. 5. 2018) - otvoritev s programom: Špela 

Debenak Hafner, Mojca Velušček, Andreja Čeru, Klavdija Prosenc Zemljič, 

Bernarda Rakar. 

 Sodelovanje z domom starostnikov Medvode - koordinatorice so bile: 

Majda Šetina Čarman, Tatjana Kernič, Špela Debenak Hafner. 

 

Projekti povezani z Javnim zavodom Sotočje  

 Izvedli smo dve miniolimpiadi v organizaciji z Olimpijskim komitejem 

Slovenije in Javnega zavoda Sotočje Medvode in Športne zveze Medvode. 

Prva je bila 25. 9. 2017 za učence od  1. do 5. r. Koordinatorici sta bili Majda 

Šetina Čarman in Brigita Svoljšak. Druga miniolimpiada je bila  1. 6. 2018 za 

učence od 1. do 3. razreda. Koordinatorica je bila Sonja Knez. 
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Prireditve in ostale dejavnosti  

 Šolski pevski zbor: cicibani, kitica, mladinski pevski zbor (vodja Bernarda 

Rakar) je sodeloval: 

           - pri projektu v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka: Medeni zajtrk –                   

             Ustvarimo najštevilčnejši čebelarski pevski zbor in zapojmo Slakovo pesem Čebelar. 

            - pri prižigu luči pred občino Medvode - 6. 12. 2017, 

            - na reviji OPZ Pesem pomladi na OŠ Smlednik - 10. 4. 2018, 

            - na letnem koncertu šolskih pevskih zborov za starše - 5. 6. 2018, 

            - na vseh šolskih proslavah (22. 12. 2017, 7. 2. 2018, 22. 6. 2018). 

 Slavnostna otvoritev dvigala - 1. 9. 2017; 

 Tradicionalni slovenski zajtrk (17. 11. 2017) je bil za vse učence od 1. do 9. 

r. (Andrej Flajnik, kuhinja); 

 Dan preventive (17. 11. 2017) je zelo dobro organiziral in izvedel tim Zdrave 

šole: Irena Sonc Šlenc, Suzana Oroz, Tatjana Šušteršič, vodja Andreja Čeru; 

 Miklavžev sejem - 4. 12. 2017; 

 Okrogla miza za najstnike o nevarnostih interneta - v izvedbi kluba Jedro + 

španska BZ Leo, leo - 2. 3. 2018; 

 Predavanje za starše in učitelje: varna uporaba interneta (23. 5. 2018) 

 Mladinske delavnice za 8. r. so bile od oktobra 2017 do junij 2018 - Pintar 

Mojca, Suzana Oroz, koordinator Tatjana Šušteršič; 

 Izlet za zlate bralce – 18. 5. 2018, vodja Andreja Magdalenc Jevnikar. 

 Valeta – 14. 6. 2018, razredniki 9. razredov: Darja Zaplotnik, Peter Lipavšek. 

 Delavnice, ankete o varnem internetu za učence od 1. do 9. r. - v okviru 

računalniškega opismenjevanja; 

 Frankofonski festival -17. 5. 2018 , vodja Andreja Čeru; 

 Likovna razstava izbirnega predmeta LS v knjižnici Medvode, maj /junij 2018, 

vodja Mojca Pintar; 

 Likovna kolonija na Šmarni gori, maj/junij 2018, vodja Mojca Pintar; 

 Dve papirni akciji (7. 10. 2017 in 7. 4. 2018) - vodja Azra Kajan. 

 

Proslave, nastopi 

 22. 12. 2017: proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti - P. Lipavšek, 

S. Knez; 
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 7. 2. 2018:  proslava pred slovenskim kulturnim praznikom  in obisk pisateljice 

Anje Štefan - vodja Špela Debenak Hafner, Peter Lipavšek, Alenka Kuder 

Gaber, Irena Humek Kok; 

 22. 6. 2018: Proslava pred dnevom državnosti - Andreja Čeru, Simona 

Omerzu; 

 Prireditev ob otvoritvi dvigala - 1. september 2017; 

 Nastop v domu starejših občanov Medvode - 10. 5. 2018 (Majda Šetina 

Čarman, Tatjana Kernič, Špela Debenak Hafner); 

 Prireditev za bodoče prvošolce - 7. 6. 2018 Tatjana Šušteršič. 

Opomba: Pri vseh nastopih in prireditvah so bili oblikovani timi sodelujočih učiteljev, 

ki so pomagali vodjem oz. koordinatorjem prireditev. 

 

Ekskurzije 

 Geografsko-zgodovinska ekskurzija za učence predmetne stopnje – 5. 

10. 2017, vodja Marija Kržišnik: 

            6. r.: Cerkniško jezero, Notranjska – koordinator Špela D. Hafner,  

           7. r.: Vipavska dolina – vodja Mojca Kržišnik,  

           8. r.: Posočje  - koordinator Suzana Oroz,  

           9. r.: Prekmurje – koordinator Andreja M. Jevnikar. 

 Po poteh literarno-zgodovinske in kulturne dediščine (ekskurzija za 

učence od 6. do 9. r. - 17. 4. 2018, vodja Peter Lipavšek:  

      6. r.: Cerkljanski muzej, ogled Bevkove domačije, vodja Peter Lipavšek, 

           7. r.: Stična, Muljava, Rašica, Velike Lašče, koordinator Alenka Trpin, 

           8. r.: Gorenjska, koordinator Tomaž Jenko, 

           9. r.: Zamejska Koroška, koordinator Špela Debenak Hafner. 

 Ekskurzija po Sloveniji za učence od 1. do 5. r.:  Primorska – Soline, Koper 

(junij 2018, koordinatorici Ana Jurca, Ana Kopač); 

 Terenske vaje: Celovec za učence IP nemščina in francoščina - 5. 5. 2018 in 

9. 6. 2018, vodja Mojca Velušček; 

 Ekskurzija v Strasbourg: München-Strasbourg-Stuttgart – strokovna 

ekskurzija za učence 7., 8., 9. razredov (izbirni predmet nemščina in 

francoščina): vodji Mojca Velušček, Andreja Čeru (14. 3.-16. 3. 2018) 
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8 TEKMOVANJA 

Tekmovanja smo izvedli na šolskem nivoju, učence pa smo usmerjali tudi na 

področna in državna tekmovanja (slovenščina, matematika, angleščina, fizika, 

biologija, športna tekmovanja, naravoslovna tekmovanja - kresnička, tekmovanja iz 

vesele šole, tekmovanja o sladkorni, tekmovanja iz prve pomoči, ex tempore, revija 

pevskih zborov ipd.) 

 

Tekmovanje iz logike (4.-9. r.) 

Na šolskem tekmovanju iz logike (28. 9. 2017) je bronasto priznanje osvojilo 19 

učencev. Državnega tekmovanja v znanju logike (21. 10. 2017) so se udeležili 3 

učenci. Zlato priznanje je  osvojil  učenec iz 9. b razreda. 

Tekmovanje iz logike 

Razred  Število 
tekmovalcev 

Število bronastih 
priznanj 

Število uvrščenih na 
državno tekmovanje 

4. 12 5  
5. 11 6  
6. 6 2  
7. 7 2 1 
8. 7 2 1 
9. 6 2 2 

skupaj 49 19 4 
 
 
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (8., 9. r.) 

Na šolskem tekmovanju (13. 10. 2017) so dobile bronasto priznanje 3 učenke. 

Na državnem tekmovanju (18. 11. 2017) sta dobili srebrno priznanje 2 učenki. 
 

Tekmovanje v znanju angleškega jezika za 8. razred 

Šolsko tekmovanje je potekalo 16. 10. 2017. Udeležilo se ga je 6 deklet. Bronasto 

priznanje sta osvojili dve učenki. 

Državno tekmovanje je potekalo 20. 11. 2017. Udeležili sta se ga dve učenki. Ena 

učenka je z uvrstitvijo na 75. mesto prejela srebrno priznanje. 

 
Tekmovanje v znanju angleškega jezika za 9. razred 

Šolsko tekmovanje je potekalo 15. 11. 2017. Udeležili so se ga 4 učenci. Bronasto 

priznanje sta osvojila dva učenca. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v 

znanju iz angleščine je osvojila ena učenka. 
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Tekmovanje v znanju nemškega jezika za 9. razred  

Šolsko tekmovanje je potekalo 22. 11. 2017. Bronasto priznanje so osvojili 3 učenci. 

Državno tekmovanje v znanju nemškega jezika je bilo 13. 3. 2018. ena učenka je 

prejela srebrno priznanje. 

 

Tekmovanje iz znanja zgodovine  

Letošnja tema tekmovanja je bila: Podobe življenja ljudi v predmarčni dobi na 

slovenskem. 

Razred  Število 
tekmovalcev na 

šolskem 
tekmovanju 

(5. 12. 2017) 

Število 
bronastih 
priznanj 

Število 
uvrščenih na 

področno 
tekmovanje 
(1. 2. 2018) 

Število srebrnih 
priznanj 

Število 
uvrščenih na 

državno 
tekmovanje 

(17. 3. 2018) 
8. 9 4 2   
9. 9 2 1 1 1 

skupaj 18 6 3 1 1 
 
 

Cankarjevo tekmovanje za 2. in 3. vio - šolsko tekmovanje je bilo 12. 12. 2017  

Razred  Število tekmovalcev Število priznanj 
4. 7 5 
5. 17 6 
6. 3 2 
7. 4 1 
8. 9 3 
9. 9 3 

skupaj 49 20 
 

Kresnička - šolsko tekmovanje iz naravoslovja: 6. 2. 2018 

Razred  Število tekmovalcev Število priznanj 
1. 23 9 
4. 13 5 
5. 11 4 

skupaj 47 18 
 

Tekmovanje iz ZNANJA KEMIJE za 8. razred - 15. 1. 2018 

Razred  Število tekmovalcev Št. bronastih priznanj 
8. 13 2 
9. 4 1 

skupaj 17 3 
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Vidnejši športni rezultati v šolskem letu 2017/2018 

Občinsko prvenstvo v jesenskem krosu – 10.10. 2017 

1. a - 1. mesto, 2. b - 2. mesto, 5. b - 1. mesto, 6. b - 3. mesto, 6. a - 3. mesto, 7. b - 

1. mesto, 8. b - 3. mesto, 8. b - 3. mesto, 9. a - 3. mesto, 9. a - 3. mesto 

 

1. mesto - občinsko prvenstvo v košarki za starejše dečke – 8. in 10. 11. 2017 

3. mesto - občinsko prvenstvo v odbojki za starejše dečke – 11. in 14. 12. 2017 

1. mesto - občinsko prvenstvo v odbojki na mivki za starejše učence – 5. 6.  2018 

3. mesto - področno prvenstvo v odbojki na mivki za starejše učence – 18. 6. 2018 

 

Občinsko prvenstvo v šahu – 17. 11. 2017- učenci do 15 let: 1. in 3. mesto  

Občinsko prvenstvo v badmintonu posamično – 16. 11. 2018 

Starejši dečki – nekategorizirani: 2. mesto  

Starejši dečki – kategorizirani: 1. in 3. mesto  

 

Področno prvenstvo v atletiki – 21. maj 2018 

Mlajši učenci – daljina (cona odriva): 2. mesto  

Starejši učenci – daljina (cona odriva): 2. mesto  

 

17. 11. 2017 je bil za šahiste uspešen dan: 

2. mesto: F – 12, 4. mesto: F – 12 

1. mesto: F – 15, 3. mesto: F – 15 

2. mesto: D – 12, 3. mesto: D – 12 

1. mesto: D – 15, 2. mesto: D – 15 

 

17. 11. 2018 je potekalo področno tekmovanje: 

4. mesto: F-12 

6. mesto: Podgoršek Žiga  F-12, 6. mesto: Rupar Živa D-12 

 

9 URESNIČEVANJE VZGOJNEGA NAČRTA 

V okviru vzgojnega načrta naše šole uresničujemo temeljne vrednote in vzgojna 

načela, sodelovanje s starši, vzgojne dejavnosti šole, vzgojne postopke, ukrepe in 

opomine, pohvale, priznanja in nagrade. 
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Na razredni stopnji so učiteljice reševale vzgojne probleme večinoma s sprotnimi 

pogovori z vsemi vpletenimi. Kadar pogovor ni zadostoval, so razredničarke napisale 

staršem pisno obvestilo v beležko ali pa so jih povabile na individualne razgovore. Na 

razredni stopnji je dobil vzgojni opomin en učenec 4. razreda. 

 

Na predmetni stopnji so prav tako sproti reševali vzgojno problematiko s pogovori z 

vpletenimi. Opravljeni so bili razgovori bodisi z razrednikom, s svetovalno službo ali 

ravnateljico in s starši. Razredniki so posameznikom izrekli ustne opomine ali jim dali 

različne zadolžitve, kot npr. čiščenje okolice šole, opravljanje dobrih del, dežuranje 

pri zbiralni akciji starega papirja. 7 učencem je bil zaradi ponavljajočih kršitev hišnega 

reda (kljub opozorilom) izrečen vzgojni opomin. 

 

Skozi vse leto smo organizirali timske sestanke znotraj šole, izvajali individualne 

pogovore s posameznimi učenci, ki imajo učne ali vedenjske težave ter redno 

sodelovali z zunanjimi institucijami (opomba: glej poročilo šolske svetovalne delavke 

v poglavju 10). V šolskem letu 2017/18 je bilo izrečenih vsega skupaj 8 vzgojnih 

opominov. 

 

V šolskem letu 2017/18 smo strokovni delavci šole, v okviru aktivov in ožje skupine, 

začeli s pregledovanjem, analiziranjem učinkovitosti in dopolnjevanjem oziroma 

posodabljanjem Vzgojnega načrta, Pravil šolskega reda in Hišnega reda. Z delom 

bomo nadaljevali v šolskem letu 2018/19 

 

Razredniki so že med šolskim letom, predvsem pa konec šolskega leta, pohvalili 

najbolj prizadevne učence in učence, ki so se kakorkoli izkazali s svojim delom, 

zgledom. Izrekli so jim ustne in pisne pohvale, dali knjižne nagrade. Dvanajst 

učencev devetega razreda je bilo izbranih zaradi svojih izjemnih učnih uspešnosti, da 

so šli na obisk k županu in od njega prejeli posebna priznanja. 
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10 SVETOVALNO DELO  

(poročilo šolske svetovalne delavke Tatjane Šušteršič) 

Delo šolske svetovalne službe je obsegalo z zakonom in programskimi smernicami 

določena področja dela, znotraj katerih je posebna pozornost namenjena delu z 

nadarjenimi učenci, področju šolske kulture, klime in šolskega reda, karierni 

orientaciji, učenju in poučevanju, reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev in 

njihovih družin, učencem s posebnimi potrebami in učencem z učnimi težavami, 

učencem priseljencem, sodelovanju s starši, vpisu bodočih prvošolcev ter drugemu 

strokovnemu delu. 

10.1 Delo z nadarjenimi učenci 
Izpeljan je bil postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev 4. razreda (3 

učenci), 5. razreda (1 učenec) in 6. razreda (1 učenka). Testiranje je potekalo v 

mesecu marcu 2018, v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva d.o.o. 

Družba za svetovanje in založništvo iz Ljubljane. Testirala jih je mag. Marjeta 

Trstenjak, univ. dipl. psih. Po končanem postopku identifikacije so bili pridobljeni 

rezultati predstavljeni staršem. Prav tako jim je bil predstavljen program dela z 

nadarjenimi učenci.  

Nadarjenim učencem je bil celo leto namenjen del oglasne table, kjer so lahko dobili 

različne informacije o taborih/dodatnih aktivnostih v času počitnic, o projektih in 

vsebinah, ki so dostopne preko spleta.  

 

Koordinatorica nadarjenih Irena Sonc Šlenc, svetovalna delavka Tatjana Šušteršič in 

asistentka Eva Janečko so za nadarjene učence pripravile dve srečanji. 

 Novembra 2017 so učenci na delavnici izdelovali rebuse in slikovne križanke v 

sklopu akcije Rdečega križa »Drobtinica 2017«. 32 učencev je pripravilo 19 

izdelkov za starostnike v domovih za ostarele.  

 Marca 2018 je bilo organizirano srečanje za učence z odličnim uspehom. V 

uvodu delavnice je ravnateljica razdelila učencem pohvale. Nato smo skušali 

razvozlati kar največ miselnih ugank. Na koncu so učenci izdelali plakat, 

kamor so zabeležili kaj jim pomeni »znanje«.  

Učitelji so z nadarjenimi učenci skušali razvijati njihove potenciale skozi vse šolsko 

leto preko različnih aktivnostih v okviru interesnih dejavnosti, projektov in 
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raziskovalnih nalog ter priprav za udeležbo na tekmovanjih, ustvarjalnih delavnic in 

diferenciacije znotraj pouka. 

10.2 Področje šolske kulture, klime in šolskega reda 
Šolska svetovalna delavka je izvajala preventivne aktivnosti za preprečevanja 

neželenega vedenja med učenci, svetovala učencem z vzgojno-disciplinskimi 

težavami, se posvetovala z njihovimi učitelji in svetovala njihovim staršem pri 

oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic. 

Opravila je več individualnih razgovorov z učenci z vzgojno-disciplinskimi 

težavami, njihovimi razredniki in starši. 12 učencev je potrebovalo občasno 

individualno pomoč v obliki svetovanja. Poleg sodelovanja z njihovimi razredniki, 

spremljanja učencev tekom pouka, je opravila tudi več pogovorov s temi učenci in z 

njihovimi starši.  

11 učencev je spremljala zaradi specifičnih učnih težav. Ti so potrebovali program 

pomoči za premagovanje bralno napisovalnih težav, zaradi disleksije ali diskalkulije 

ter motnje pozornosti. Organizirala je različne oblike individualne ali skupinske 

pomoči, sodelovala z razredniki in drugimi strokovnimi delavci (z javno delavko, 

asistentko, s specialnimi pedagogi) ter z zunanjimi institucijami, ki ponujajo učno 

pomoč v Občini Medvode. 

 

5 učencev je v tem šolskem letu potrebovalo poglobljeno individualno učno pomoč. 

Te učence je svetovalna delavka spremljala tedensko, nekatere prvo ocenjevalno 

obdobje, druge v drugi polovici leta. Z njimi je tedensko spremljala njihov napredek. 

Skupaj s tremi učenci so izdelali individualni načrt dela, ki so ga tedensko evalvirali. 

Prav tako se je s starši teh učencev pogosteje srečevala na timskih sestankih in z 

njimi ocenjevala delo v šoli in doma. Na timskih sestankih so sodelovali razredniki, 

specialni pedagog in občasno vodstvo šole.  

 

Trije učenci so v tem šolskem letu potrebovali dnevno spremljanje na šoli, 

vendar kljub vsemu vloženemu trudu niso izdelali razreda. Dva učenca sta bila iz 6. 

razreda in en iz devetega. Učencem smo oblikovali individualne načrte pomoči, jim 

organizirali individualni pouk, prilagodili smo učni proces, v prepričanju, da jim bo to v 

korist, vendar so ti učenci pogosto zavračali pomoč in bili pogosto odsotni od pouka 

dlje časa. Svetovalna delavka je pri iskanju možnih rešitev sodelovala tako z 
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razrednikom, starši, šolskim zdravnikom (ZD Medvode), s Centrom za duševno 

zdravje (ZD Ljubljana Center) kot tudi s CSD Medvode. Starši se žal niso držali naših 

priporočil in priporočil strokovnjakov. Na zadnjem timskem sestanku v juniju 2018 

smo staršem obeh učencev 6. razreda predstavili podlago za ponavljanje razreda, 

kar so sprejeli. Staršem učenca 9. razreda smo predstavili možne načine, da bi 

učenec zaključil osnovnošolsko obveznost, kar so sprejeli. 

 

Šolska svetovalna delavka je sodelovala z razredniki, ki so izrekli vzgojne opomine 

v šolskem letu 2017/18. Sodelovala je pri nastajanju šestih indiviudaliziranih vzgojnih 

načrtov po izreku vzgojnega opomina in pomagala pri izvajanju ukrepov, ki jih je 

pripravila šola ter pri evalvaciji ob zaključku individualiziranega vzgojnega načrta. Bila 

je pri vseh timskih sestankih ob izrekih vzgojnih opominov, ki so jih organizirali 

razredniki.   

 

V pisarno šolske svetovalne službe so med šolskim letom pogosto prihajali učenci z 

različnimi bolezenskimi/zdravstvenimi težavami, zato smo tja namestili počivalnik. 

Uporabljali so ga učenci, ki so čakali, da jih pridejo iskat starši (v primeru nenadne 

bolezni). Prav tako je šola priskrbela nov termometer in merilec krvnega tlaka. V 

pisarni tako z bolničarjem oskrbijo bolnika v času, ko čakamo ali na reševalce ali na 

starše.  

10.3 Poklicna orientacija 
Učenci 9. razreda so bili seznanjeni z izobraževalno ponudbo   srednjih šol  v 

osrednje - slovenski in gorenjski regiji ter spoznali postopek vpisa v srednje šole. V 

začetku šolskega leta so dobili rokovnik vpisa v SŠ, kjer so bili nazorno navedeni vsi 

pomembni datumi in dogodki za celo šolsko leto. Vse informacije, ki jih je svetovalna 

delavka izročila učencem, je dala tako na spletno stran (pod novi zavihek 9. razred – 

poklicna pot), kot tudi na oglasno desko. Natančneje so analizirali lastne sposobnosti 

in interese za lažjo izbiro ustreznega poklica oziroma srednje šole. Po obisku 

kariernega središča v Ljubljani, so učenci s pomočjo programa »Kam in Kako?«, 

našli smernice za poklicno pot. V mesecu decembru 2017 so učenci na šoli reševali 

spletni vprašalnik o poklicni poti in spoznali portal »Moja.izbira.si«. Učenci so imeli v 

mesecu januarju 2018 na voljo 14 dni, ko so imeli možnost priti v prostore ŠSS in se 

individualno pogovarjati o nadaljnjem izobraževanju.  
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V mesecu februarju 2018 smo na šolo povabili predstavnike Gimnazije Škofja Loka. 

Ravnatelj in strokovna delavka sta učencem prestavila gimnazijske programe na zelo 

nazoren in zanimiv način. Učenci so dobili vpogled v različne programe, ki jih nudi 

gimnazija Škofja Loka.  

Pred informativnimi dnevi je šolska svetovalna delavka pripravila roditeljski sestanek, 

kjer je staršem devetošolcev predstavila programe srednjih šol. Predstavila jim je 

vpisni postopek in jih seznanila z novostmi razpisa za vpis v SŠ. Vse pomembne 

informacije in kratek povzetek predstavitve so starši dobili tudi v pisni obliki. 

Informacije o štipendijah je učencem posredovala v začetku junija 2018.  

Učencem je razdelila obrazce za vpis v SŠ, ki so jih doma izpolnili, na šoli so jih 

pregledali skupaj s svetovalno delavko in tudi odposlali. Vpisni postopek so korektno 

izpeljali za vse učence 9. razreda. Za vse učence, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, 

smo pripravili Poročilo učenca o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter 

dosežkih v osnovni šoli.  

10.4 Učenje in poučevanje 
Šolska svetovalna delavka, Tatjana Šušteršič, je letošnjem šolskem letu preko 

šolskega projekta »Bralna pismenost« skušala učencem približati branje. Z učencem 

4. razreda se je tedensko srečevala v času od decembra 2017 do marca 2018. Brala 

sta knjigo: »Nesrečko!« - zgodbe za otroke, ki ne marajo  brati, avtorice Tereze 

Žerdin. Knjigo je izdal Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Na 

skupnem srečanju sta brala zgodbe, naredila priporočene vaje in nalogo. Poleg tega 

sta se pogovarjala o načrtu dela tudi v domačem okolju. Učenec je ob koncu projekta 

povedal, da so knjigo prebrali tudi doma ter, da opaža, da mu je lažje brati. Kljub 

temu, da je bilo nekaj nihanj zbranosti in interesa, svetovalna delavka ocenjuje njuno 

delo kot uspešno, saj je učenec po koncu srečanj samoiniciativno izrazil željo, da bi s 

tovrstnimi srečanji še nadaljevala.  

 

Svetovalna delavka je skozi vse leto koordinirala delo, načrtovala urnike (včasih jih je 

dnevno/tedensko spreminjala) za javno delavko in asistentko ter se prilagajala 

potrebam učencev in učiteljev glede učne pomoči. Na oglasno desko je tekom 

šolskega leta izobesila nekatere nasvete za kvalitetno učenje.   
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10.5 Reševanje socialno-ekonomskih stisk učencev in njihovih 
družin 
Svetovalna delavka Tatjana Šušteršič je celo šolsko leto sodelovala pri oblikovanju 

programov pomoči učencem, ki so imeli zaradi neprimernih socialno-ekonomskih 

razmer težave z učenjem, pri zagotavljanju pomoči v primeru finančnih težav s 

subvencioniranjem prehrane in šole v naravi, zagotavljanju šolskih potrebščin in 

organizaciji letovanj ter se po potrebi povezovala z zunanjimi institucijami. Na podlagi 

predloga razrednikov, učiteljev, staršev ali drugih oseb, je nudila podporo pri 

organizaciji pomoči za te učence in njihove družine.  

Sodelovala je pri dveh družinskih zadevah, kjer so iz centrov za socialno delo 

potrebovali naše mnenje.  

 

Sodelovali smo z društvom Petka za nasmeh pri pridobivanju finančne pomoči za 

financiranje šolske prehrane. Pripravili smo 7 vlog za kritje šolske prehrane.  

 

Preko ZPMS smo na brezplačno letovanje prijavili 3 učence. Preko projekta Botrstvo 

v Sloveniji  je ga. Šušteršič pripravila dve vlogi za prijavo k projektu.  

 

Pri Miklavževem sejmu je s specialnim pedagogom Igorjem Turkom pripravila 

stojnico za prodajo rabljenih igrač, didaktičnih in družabnih iger.  

 

Z Jelko Janečko, ki koordinira sodelovanje z Rdečim Križem Slovenije, je izvedla 

aktivnost z nadarjenimi učenci za akcijo »Drobtinica«. Na srečanju so z nadarjenimi 

učenci izdelovali rebuse in slikovne križanke za starostnike.  

 

Sodelovali smo z društvom DPOM dom Kropa in skupaj podelili 6 mobilnih telefonov, 

41 kart za Prešernovo Gledališče Kranj in 10 kart za Kino Cineplexx Kranj. 

 

S subvencijami iz Sklada šolske skupnosti smo pomagali staršem pri plačilu raznih 

taborov, ekskurzij, šol v naravi. 24 učencem je Sklad šolske skupnosti pomagal pri 

sofinanciranju šol v naravi. Dvema učencem je pomagal pri plačilu kulturnega dne, 

enem učencu pa pri plačilu športnega dne. Dvema učencem smo sredstva iz donacij 

podjetja »Ustanova Danu filantropija« namenili za plačilo prehrane. Trem učencem je 

šola priskrbela komplet delovnih zvezkov ob začetku šolskega leta.  
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10.6 Učenci s posebnimi potrebami in učenci z učnimi težavami 
V začetku šolskega leta je šolska svetovalna delavka v strokovnih skupinah 

koordinirala delo pri pripravi individualiziranih načrtov za 19 učencev, ki so bili 

usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami. Sodelovala je na timskih sestankih s 

starši. Skupaj so izvedli evalvacijo ob polletju in ob koncu šolskega leta.  

Z njeno pomočjo smo pripravili 5 novih vlog za uvedbo postopka usmerjanja: za 

učence 2., 3., 5., 6. in 9. razreda. Za potrebe postopka usmerjanja, je pripravila za 

učenko 6. razreda poročilo VIZ o otroku. 

Za učence, ki so bili v 9. razredu, in so s tem zaključili raven izobraževanja, je starše 

usmerjala za pridobitev nove odločbe o usmerjanju. Za 4 učence je pripravila 

»Poročilo VIZ o otroku« ter zbrala celotno strokovno dokumentacijo.  

Tekom šolskega leta so trije učenci dobili odločbo o usmerjanju. Svetovalna delavka 

je koordinirala delo strokovne skupine ob sestavi individualiziranega načrta in 

zaključni evalvaciji.  

Z učitelji in strokovnimi delavci (specialni pedagog, socialni pedagog) je sodelovala 

pri upoštevanju prilagoditev iz naslova odločb. Na timskih sestankih v začetku 

šolskega leta je pregledala prilagoditve skupaj s starši. Tim DSP učiteljev je pripravil 

»Preglednico prilagoditev za preverjanje in ocenjevanje znanja za učence z 

odločbami«. Na ta način so imeli učitelji bolj nazoren vpogled v prilagoditve. 

Svetovalna delavka je pripravila tudi zbirnik prilagoditev za učence brez odločb. Oba 

dokumenta so imeli učitelji vedno na voljo.  

 

10.7 Učenci priseljenci 
Ob začetku šolskega leta 2017/18 smo od MIZŠ prejeli 90 ur za dodatno strokovno 

pomoč za učence priseljence v šolskem letu 2017/18.  

V tem šolskem letu so prišli štirje učenci, ki so imeli status tujcev. Trije učenci so bili 

deležni dodatnih prilagoditev tudi v drugem letu šolanja. Pomeni, da je tudi njim 

pripadlo določeno število ur za učenje slovenskega jezika.  

V tretji razred je prišel z začetkom šolskega leta deček iz Velike Britanije. Glede na 

to, da ni znal slovenskega jezika, smo zanj oblikovali poseben individualni načrt. 

Učenec je imel dnevno vsaj 3 ure individualnega pouka slovenskega jezika, ki ga je 

izvajala strokovna delavka, ki je zaposlena preko javnih del. Učenec je izredno hitro 

napredoval, tako, da z mesecem februarjem 2018 ni več potreboval individualne 

učne pomoči. Učenec je sledil pouku tako kot njegovi sošolci.   
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Cilj za naslednje šolsko leto: Pozitivne izkušnje iz letošnjega šolskega leta, pri delu z 

učencem iz 3. razreda, bomo uporabili tudi pri drugih učencih, v kolikor pridejo iz 

drugega jezikovnega območja. Poudarek bo na pripravi individualiziranega 

programa, kjer bomo bolj natančni pri oblikovanju ciljev pri vsakem predmetu. 

Poudarek bo na ocenjevanju napredka za učence priseljence iz drugih držav.   

10.8 Sodelovanje s starši 
Sodelovanje s starši je bila ena najpomembnejših nalog. Pomembna je bila ustrezna 

komunikacija s starši, še zlasti takrat, ko so se njihova razmišljanja in utemeljeni ali 

neutemeljeni dvomi zelo razlikovali od razmišljanj strokovnih delavcev šole (krivična 

ocena, stigmatizacija učenca,  neupoštevanje prilagoditev pouka in poučevanja ter 

preverjanja in ocenjevanja znanja za posamezne učence …). Svetovalna delavka se 

je pri delu ravnala po načelu zaupnosti in prostovoljnosti; delovala  je po  načelu 

celostnega pristopa in po načelu sodelovanja v svetovalnem odnosu. Zelo ji je 

pomagal sklop seminarjev predavateljice Nine Ane Jäger, ki je v svojih predavanjih 

vključevala primere ustrezne komunikacije s starši v kritičnih situacijah.  

 

10.9 Vpis bodočih prvošolcev 
V februarju 2018 je svetovalna delavka dva dneva namenila vpisu bodočih 

prvošolcev. Za boljše počutje otrok in staršev (ki čakajo na vpisni postopek) je pred 

vrati pripravila igralni kotiček z nekaj didaktičnimi igrami, slikanicami, barvicami. Za 

starše je na oglasni deski pripravila več člankov na temo prehod iz vrtca v osnovno 

šolo, izobesila je nekaj letakov in propagandnega materiala, ki smo ga prejeli na šolo 

na to temo. Pri organizaciji vpisnega postopka je vse bodoče prvošolce razdelila na 

dva termina, kar se je izkazalo za odlično odločitev, saj je tako vpis potekal bistveno 

bolj kakovostno. Tovrstno prakso bi veljalo obdržati tudi v naslednjem šolskem letu.  

 

V mesecu juniju 2018 je organizirala srečanje bodočih prvošolcev in staršev.  

 

10.10 Drugo strokovno delo  
Svetovalna delavka je opravljala v šolskem letu 2017/18 še veliko drugega 

strokovnega dela. 
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 Vodila je projekt MIZŠ »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s  posebnimi 

potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. V osnovi je projekt odlično 

zasnovan, saj na šoli opažamo največjo praznino na področju dela z učenci, ki 

so v postopkih pridobivanja odločbe za usmerjanje. Proces pridobivanja 

odločbe je dolgotrajen proces, učenec pa potrebuje pomoč takoj. Prav tako so 

v podobnem položaju učenci, ki redko ali občasno potrebujejo umiritev. Na teh 

področjih vidimo največjo korist tega projekta. Koordinirala je delo asistentke, 

se povezovala z drugimi strokovnimi delavci na šoli. Spremljala je delo 

asistentke, z njo načrtovala in izvajala evalvacijo opravljenega dela.  

 Koordinirala je delo javne delavke, načrtovala njen urnik, spremljala delovni 

proces, evalvacijo opravljenih nalog.  

 Opravljala je preventivno delo na področju preprečevanja odvisnosti in 

zasvojenosti z organizacijo delavnic za učence na temo zdravega načina 

življenja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Medvode (Akcijska skupina – 

preventiva), sodelovanje z Vrtcem Medvode (Šola za starše), Društvom za 

preventivno delo Ljubljana (projekt Mladinske vrstniške delavnice za 8. 

razred), projektom Zdrava šola (urejanje oglasne deske v avli šole, vodenje 

rekreativnih odmorov). 

 Sodelovala je z drugimi šolami in ostalimi institucijami, kot so: svetovalna 

služba na OŠ Smlednik in OŠ Preska, ZPMS Ljubljana Šiška, Območno 

združenje RK Ljubljana. Intenzivno je sodelovala s CSD Medvode zaradi 

reševanja družinske problematike in težav zaradi zavračanja obiskovanja šole.  

Intenzivno smo sodelovali tudi z Vrtcem Medvode zaradi prehoda otrok iz 

vrtca v šolo.  

 Strokovno se je izpopolnjevala v okviru študijskih skupin, strokovnih 

seminarjev in samoizobraževanja.   
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11 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Učenci 6. razreda so opravljali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, 

matematike in angleščine. Učenci 9. razreda so opravljali nacionalno preverjanje 

znanja iz slovenščine, matematike in glasbene umetnosti. 

 

NPZ ob koncu drugega obdobja 2018 (6. razred) 

Predmet  Povprečno št. % točk za 

Slovenijo  

Povprečno št. % točk za 

našo šolo  

Slovenščina  46,09  44,14  

Angleščina  50,96  50,20 

Matematika  52,39  50,62 

 

Analiza uspeha 6. razreda na NPZ iz slovenščine v šolskem letu 2017/18 

Strokovni aktiv šteje rezultat iz predmeta slovenščine za zelo dober uspeh v okviru 

šole, saj je uspeh na državni ravni (46,09%) zelo slab, za kar je več razlogov: 

NPZ ne igra bistvene vloge pri vpisu v srednje šole, zato med učenci ni zadostne 

motivacije za uspešnost pri tovrstnem preizkusu ter ocenjevanju v okviru predmeta 

slovenščine. 

Aktiv meni, da je sestava preizkusa iz leta v leto obsežnejša in razmeroma 

neprimerna sposobnostim reševanja takšnih nalog pri dvanajstletnikih – naloge NPZ 

so torej v tem smislu neustrezne. Poudarjajo, da se pri ocenjevanju nalog ne 

upoštevajo utemeljeni predlogi popravkov interpretacij vrednotenja, kar pogosto vodi 

v nižje vrednotenje ocenjevanih nalog.   

 

Analiza uspeha 6. razreda na NPZ iz angleščine v šolskem letu 2017/18 

Učiteljici angleščine ugotavljata, da učenci z zelo nizkim rezultatom tudi pri pouku 

dosegajo le minimalna znanja, med njimi sta dva učenca s posebnimi potrebami in 

ena učenka iz tujine, ki šolo pri nas obiskuje drugo leto in je prišla k nam brez 

kakršnegakoli predznanja. Večjih odklonov ne opažata. V 6. a sta učencem najtrši 

oreh predstavljali nalogi slušnega razumevanja, saj te vrste nalog pri pouku redko 

kdaj rešujejo. V 6. b razredu pa učiteljica ugotavlja, da so se naši učenci  odrezali 

bolje od slovenskega povprečja pri slušnem razumevanju in ustreznem zapisu besed 

in besednih zvez ter njihovem razumevanju, podpovprečni pa so bili bralnem 

razumevanju in pisnem sporočanju. 
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Analiza uspeha 6. razreda na NPZ iz matematike v šolskem letu 2017/18 

Učitelji matematike menijo, da so rezultati NPZ pri matematiki pričakovani. Nekaj 

slabši rezultat od slovenskega povprečja je zlasti posledica slabih rezultatov 

nekaterih učencev, ki neodgovorno in neresno pristopajo k pisanju NPZ. Učitelji bi si 

želeli, da bi vsebovale naloge NPZ uporabne podatke, življenjske naloge in ne zgolj 

statistične podatke, ki ne koristijo nikomur. Nezadovoljni so ker morajo učitelji način 

poučevanja prilagajati nalogam, ki se pojavljajo v NPZ, da bi se učenci kasneje v 

testih bolje znašli. Razlog za slabše rezultate vidijo tudi v nemotiviranosti in slabo 

osvojenem predznanju, kar je še posebno opazno v zadnjih nekaj letih. 

 

NPZ ob koncu drugega obdobja 2018 (9. razred) 

Predmet  Povprečno št. % točk za 

Slovenijo  

Povprečno št. % točk za 

našo šolo  

Slovenščina  50,79  54,34 

Matematika  52,91  51,31 

Glasbena umetnost 58,85  66,65 

 
Analiza uspeha 9. razreda na NPZ iz slovenščine v šolskem letu 2017/18 

Glede na razmeroma visoko število učencev z odločbami oziroma priporočili za 

prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja, strokovni aktiv šteje rezultat iz 

predmeta slovenščine za zelo dober uspeh v okviru šole; treba pa je poudariti, da je 

uspeh na državni ravni (komaj zadostno) zelo slab, za kar gotovo obstaja veliko 

razlogov. Med slednjimi velja omeniti vsaj dva:  

 NPZ ne igra bistvene vloge pri vpisu v srednje šole, zato med učenci ni realne 

motivacije za uspešnost pri tovrstnem preizkusu; 

 sestava preizkusa je iz leta v leto preobsežna, razmeroma neprimerna 

sposobnostim načrtovanja reševanja takšnih nalog pri petnajstletnikih – naloge 

NPZ so torej v tem smislu neustrezne. 

Ne nazadnje je treba reči še, da se s strani RIC-a ne upošteva časovnica obravnave 

učnih vsebin, ki si sledijo po UN za SLJ po logičnem med seboj nezamenljivem 

zaporedju. 

Lahko torej sklenemo, da je za nami še en opravljen ter ocenjen NPZ, pri katerem so 

devetošolci – kot vsakič doslej – dosegli višji rezultat od državne ravni, a hkrati realno 

zelo nizkega, iz takšnih ali drugačnih razlogov. 
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Analiza uspeha 9. razreda na NPZ iz matematike v šolskem letu 2017/18 

Učitelji matematike menijo, da so rezultati NPZ pri matematiki pričakovani. Nekaj 

slabši rezultat od slovenskega povprečja je zlasti posledica slabih rezultatov 

nekaterih učencev, ki neodgovorno in neresno pristopajo k pisanju NPZ.  

Dokler bodo NPZ sami sebi namen, ki ne dajejo pametnih in uporabnih podatkov in 

so zgolj statistični podatki, ki ne koristijo nikomur, vse do tedaj ne moremo pričakovati 

drugačnih rezultatov. Nezadovoljni so, da morajo način poučevanja prilagajati 

nalogam, ki se pojavljajo v NPZ, da bi se učenci kasneje v testih bolje znašli.  

 

Analiza uspeha 9. razreda na NPZ iz glasbene umetnosti v šolskem letu 2017/18 

Dosežki na NPZ 2018 so za 9. razred pri predmetu glasbena umetnost nad 

pričakovanimi. Nizka pričakovanja so bila predvsem zaradi nemotiviranosti učencev 

pri rednem pouku in disciplinsko težavnih učencev, ki so pouk motili. Zaradi 

dolgotrajnejše bolniške  odsotnosti učiteljice na začetku šolskega leta ter da bi 

omogočili učencem kar najboljšo pripravo, smo NPZ za GUM predstavili staršem na 

roditeljskem sestanku, 14. februarja 2018, učencem pa omogočili sistematično 

pripravo na dodatnih urah v marcu in aprilu. V petih tednih je bilo izvedenih 5 

dodatnih popoldanskih ur v dveh izvedbah, torej skupaj 10 dodatnih ur.  

Rezultati:  

Državno povprečje doseženih odstotnih točk za GUM je 58,85. 

Šolsko povprečje doseženih odstotnih točk za GUM je    66,65,  

kar pomeni, da je rezultat za   7,80 % nad državnim povprečjem.   

Preverjanja se ni udeležilo 5 učencev (0 točk). Če šolski rezultat delimo s celotno 

populacijo učencev, bi bil šolski rezultat (58,7) enak slovenskemu povprečju (čeprav 

predvidevamo, da bi učenci, ki niso pisali, dosegli vsaj nekaj točk).  

 

12 ŠOLSKI SKLAD  

Prvenstvena naloga Šolskega sklada je urejanje nakupa nadstandardne opreme, ki 

je namenjena zviševanju standarda pouka. Šolski sklad pridobiva sredstva iz 

prispevkov staršev in raznih donacij. Upravni odbor Šolskega sklada sestavlja 

7 članov: 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole. 

Na Svetu staršev, z dne 7. 6. 2017, so prisotni izglasovali nov Upravni odbor 

šolskega sklada za obdobje od 16. 9. 2017 do 15. 9. 2019 v naslednji sestavi:  
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- predstavniki staršev: Kralj Klemen, Knific Terze Urša, Cergolj Andrej, Bergant Anja; 

- predstavniki šole: Jenko Tomaž, Kernič Tatjana, Pintar Mojca. 

Šolski sklad vodi Mojca Pintar. Člani šolskega sklada vodijo in nadzorujejo zbiranje 

finančnih sredstev in odločajo o njihovi porabi. 

 

13 EVAKUACIJSKA VAJA  

(poročilo Damjane Šubic) 

Na evakuacijo, ki smo jo izvedli 20. 6. 2018 s pomočjo Prostovoljnega gasilskega 

društva Preska, smo se predhodno ustrezno pripravili. Zaposlene in učence smo 

seznanili s požarnim načrtom, poznavanjem zgradbe, z evakuacijskimi potmi in 

zbirnim mestom. Seznanili smo jih tudi z načinom alarmiranja in s postopki ob 

evakuaciji. Odgovorne smo seznanili z njihovimi nalogami, z učenci pa na razrednih 

urah govorili o različnih nesrečah in načinih reševanja. Z učenci smo predhodno 

naredili vajo, kako se evakuirati iz zgradbe. Na ta način smo videli, kje smo dobri in 

kaj moramo še izboljšati. 

 

Pri vaji evakuacije je sodelovalo 40  zaposlenih in 298  učencev. 

Vaja evakuacije je bila izvedena po smernicah, ki jih je pripravilo pooblaščeno 

podjetje za varstvo pred požari Borštnar & CO. Ljubljana, objavljenih na spletni strani 

www.varnost-solstva.com.  

Analiza vaje: 

 Alarmiranje smo izvedli z ozvočenjem. Ravnateljica Damjana Šubic je ob 

določeni uri (ob 10.00) učence po zvočniku obvestila, da se je potrebno zaradi 

" manjšega požara v kuhinji" v najkrajšem možnem času evakuirati iz zgradbe, 

pri čemer je učence opozorila na varnost med samo evakuacijo in upoštevanje 

navodil nadzornih učiteljev. 

 Vsi zaposleni in učenci smo stavbo zapustili v 3 minutah in 12 sekundah. 

Videli smo, kje imamo težave ("zamašek" na zgornjem stopnišču, kjer se 

združujejo učenci iz dveh hodnikov), na kar bomo pozornejši v prihodnosti. 

 Učenci so upoštevali navodila učiteljev in se na šolskem dvorišču postavili po 

razredih v kolonah, kot smo se na predhodnih vajah dogovorili. Izkušnje so 

nam pokazale, da imamo tako manj težav pri pregledu prisotnosti/odsotnosti 

učencev in zaposlenih. Hitreje smo lahko ugotovili, kdo je pogrešan. 
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 Problem z dnevniki oz. seznami prisotnih učencev smo rešili tako, da imamo v 

vsaki učilnici obešeno mapo s seznami razredov/oddelkov (računalnika 

namreč ne moreš odnesti iz učilnice). Učence, ki bi lahko bili v učilnici in bi se 

morali evakuirati, bi lahko tako vsak učitelj hitreje preveril, zlasti v primeru, ko 

jih ne bi dobro poznal. 

 Poslovna sekretarka, ki že po dolžnosti vsak dan preverja prisotnost in 

odsotnost zaposlenih, je bila zadolžena, da ob evakuaciji iz stavbe preveri, ali 

je kdo od zaposlenih pogrešan. Tudi ona ima vedno na določenem mestu 

seznam zaposlenih. 

 Poverjenik civilne zaščite na šoli je hišnik Štefan Kranjec. Takoj po objavi po 

zvočniku o začetku evakuacije, je poklical štab civilne zaščite in jim sporočil: 

kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje in kdaj. Ko mu je ravnateljica sporočila, katere 

osebe so pogrešane, je poklical ponovno, povedal je, da imamo 3 

ponesrečence in kakšne so njihove domnevne poškodbe. Ob prihodu gasilcev 

je odgovorni osebi takoj poročal o stanju na šoli, o pogrešanih osebah ter, kje 

bi se te osebe lahko nahajale.  

 Vodja prve pomoči na naši šoli je Andrej Flajnik. Ima zelo dobro usposobljeno 

ekipo učencev, s katerimi hodijo na različna tekmovanja prve pomoči. S temi 

učenci je na vaji v evakuaciji, pa tudi že pred samo vajo, poskrbel, da je 

reševanje "ponesrečencev" uspešno potekalo, da so ponesrečence primerno 

in ustrezno oskrbeli, seveda pod nadzorom gasilcev, ekipe PP OZRK 

Ljubljana in dežurnega zdravnika ZD, ki so ponesrečence iznesli ter poskrbeli 

za strokovno oskrbo.  

 Menimo, da je zelo pomembno osveščati učence, kako poskrbeti za lastno 

varnost v primeru nesreče. Učence osveščamo o pomenu dela gasilcev, 

poudarjamo njihovo prostovoljno požrtvovalno delo in jih pozivamo, naj se tudi 

sami vključilo v različna prostovoljna gasilska društva. Na šoli imamo ekipo 

prve pomoči, ki s pomočjo mentorja vadi različne načine oskrbovanja 

ponesrečencev pa tudi samega oživljanja. Ekipo smo prosili, da tudi ostalim 

učencem demonstrirajo svoje znanje. 

 Kljub zavedanju, da je to zgolj vaja v evakuaciji, so lahko učenci nižjih 

razredov zelo vznemirjeni, prestrašeni, saj se nekateri zelo vživijo v dogajanje, 

pa čeprav je to "namišljeno dogajanje". Zaposlene je potrebno opozoriti, naj 
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tega dejstva ne zanemarijo, ter naj prestrašenim učencem namenijo dodatna 

pojasnila. V "resnični situaciji" bi morali psihološkim težavam, pomoči otrokom, 

pa tudi odraslim, najbrž posvetiti več pozornosti. Morda bi malo več pozornosti 

lahko namenili še odstranitvi učencev s kraja nesreče oz. z zbirnega mesta na 

neko drugo varnejše mesto. Zbirno meso je namreč zgolj za začetek, ko se 

pregledamo, ali smo vsi, ali koga pogrešamo.  

Vaja evakuacije je v celoti uspela.   

Med evakuacijo učencev in zaposlenih iz stavbe (požar v šolski kuhinji) smo izvedli 

tudi reševalno akcijo gibalno ovirane učenke. Učenko so gasilci prestavili z 

invalidnega vozička na pomožni stol. Reševanje gibalno ovirane osebe je v celoti 

uspelo. 

 

14 ZAKLJUČEK 

Ocenjujem, da je bilo šolsko leto 2017/18 uspešno realizirano.  

Zaradi daljših odsotnosti posameznih učiteljev, pa tudi zaradi izvedbe dni dejavnosti 

na iste dneve v tednu, so imeli nekateri učitelji na koncu šolskega leta slabšo 

realizacijo ur, vendar pa so se potrudili, da so bile vsebine predelane.  

 

Veseli me, da smo prešli na elektronsko vodenje pedagoške dokumentacije brez 

večjih težav in da je kolektiv novost dobro sprejel. Menim, da smo v naše strokovno 

delo vnesli precej novosti, nadgradili in obogatili smo obstoječe dejavnosti. V 

naslednjih šolskih letih bomo nadaljevali z razvijanjem bralne pismenosti in spodbujali 

bralno kulturo. Učence bomo osveščali s pastmi interneta. Skušali jih bomo usmerjati 

v medsebojno komunikacijo " v živo", zdrav način življenja in v gibanje. Hkrati bomo 

skušali skrbeti za zdravje zaposlenih in zdravo preživljanje prostega časa z različnimi 

organiziranimi dejavnostmi. 

Pri izvajanju letnega delovnega načrta bom spodbujala ustvarjalnost in inovativnost 

zaposlenih, pozitivno komunikacijo in dobre medsebojne odnose.  

 

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta je bilo predstavljeno in obravnavano 

na seji sveta šole dne 26. 9. 2018. 

                                                                                       Mag. Damjana Šubic,                                                                                        
                                                                                       ravnateljica 


