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1 UVOD  

 

Šolsko leto 2018/19 je bilo uspešno, realizirane so bile vse naloge, ki smo si jih zastavili 

v Letnem delovnem načrtu 2018/19. Redno smo spremljali potek dela skozi celo šolsko 

leto in z analizo dosežkov vzgojno-izobraževalnega dela ob zaključku ugotovili, da smo 

program dela v celoti realizirali. Dosegli smo dobre rezultate na mnogih področjih. Pri 

delu ni bilo posebnih motenj. Največ težav je bilo z realizacijo zimskega športnega dne 

za prvo triado, vendar smo s fleksibilnostjo tudi to nalogo uspešno izpeljali. Vsebino 

vzgojno-izobraževalnega programa smo skozi šolsko leto tudi dopolnjevali in ga 

kvalitativno izboljševali z aktualnimi programi, ki so se odvijali v neposrednem okolju 

ali v širšem slovenskem prostoru. Časovna razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela 

na dve ocenjevalni obdobji, z vmesnimi počitnicami, prazniki in drugimi prostimi dnevi, 

se je odvijala v skladu s šolskim koledarjem, ki je bil sprejet z letnim delovnim načrtom. 

Posebej je potrebno izpostaviti, da smo v lanskem šolskem letu prejeli najvišje 

priznanje na področju šolstva v RS. Zavod republike Slovenije za šolstvo je razvojni 

skupini na naši šoli podelil »Kumerdejevo priznanje« za odlično partnerstvo v 

preteklih šolskih letih. Priznanje je podelil minister za šolstvo dr. Jernej Pikalo in 

direktor zavoda dr. Vinko Logaj.  

Za različne aktivnosti na področju prostovoljstva je šola iz rok predsednika vlade 

Marjana Šarca prejela priznanje in zastavo »Junaki našega časa«.     

Zavod izvaja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje, druge 

oskrbe s hrano, storitve menz, prevozov otrok za lastne potrebe, oddajanje in 

obratovanje lastnih nepremičnin in obratovanja športnih objektov. Dejavnost šole šteje 

kot javna služba, ki se izvaja v javnem interesu. 

 

VIZIJA 

 

V Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše v sodelovanju s starši vzgajamo in usposabljamo 

učence za vseživljenjsko učenje, sodelovanje in sožitje v skupnosti ter samostojnost 

in odgovornost. 

Opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela je eno od najodgovornejših področij dela 

naše družbe. Odgovorni smo za razvoj naših otrok, za napredek njihove kakovosti 

znanja, zato učiteljski poklic zahteva nenehna prilagajanja, preverjanja in 

izpopolnjevanja strokovnih znanj. Šolsko leto 2019/20 je bilo vsebinsko bogato, z 

nekaterimi novimi in drugačnimi vsebinami in prepleteno z dogodki, ki so nas bogatili. 

Pričujoče poročilo je pregled našega celoletnega vzgojno-izobraževalnega dela. 

Naloge, ki smo jih načrtovali v LDN, smo realizirali, jih analizirali in evalvirali.  Veliko 

je bilo različnih aktivnosti, doseženih uspehov, realiziranih  projektov, drugačnih oblik 

dela z učenci, zanimivih delavnic, medsebojnih srečanj ter kakovostnih izobraževanj. 

Vsakdo izmed zaposlenih je na svoj način prispeval k dvigu kakovosti naše šole. 

Posebej smo ponosni na izvedbo 3. mednarodnega znanstvenega posveta za 

nadarjene, ki je aprila potekal na naši šoli. Organizirali smo ga z željo, da se primeri 

dobrih praks dela z nadarjenimi predstavijo širši javnosti. Posvet je potekal 13. aprila 
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in je bil razdeljen na tri dele. Na plenarnem delu smo prisluhnili kvalitetnim 

prispevkom:  

- dr. Grozdanke Gojkov iz Srbije: KOGNITIVNI STIL KOT FAKTOR 

PERSONALIZACIJE DIDAKTIČNIH POSTOPKOV V RAZVOJU KREATIVNOSTI 

NADARJENIH – IZZIVI IN PERSPEKTIVE 

- dr. Ljiljane Krneta iz Bosne in Hercegovine: PERCEPCIJA SEDANJOSTI IN 

VIZIJA PRIHODNOSTI NADARJENIH - TRENDI IN PERSPEKTIVE 

- dr. Marie Aleksandrovich iz Poljske: NADARJENOST IN POT K USPEHU 

- dr. art. Antonije Balić Šimrak iz Hrvaške: NADARJENI UČENCI IN OTROCI – 

VODILA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESAV.  

V znanstvenem delu so svoje prispevke  predstavili strokovnjaki s področja dela z 
nadarjenimi iz Makedonije, Srbije, Hrvaške, Avstrije, Poljske, Norveške in Slovenije.  
Vse naloge v LDN, ki smo si jih zadali, so plod timskega načrtovanja celotnega 

kolektiva. Učencem smo ob rednem pouku nudili bogat nabor interesnih dejavnosti, 

pestro vsebinsko nadgradnjo na področju obveznih ter neobveznih izbirnih predmetov. 

Šolsko leto so zaznamovali številni nastopi naših učencev, ki so popestrili kulturni utrip 

šole, lokalne skupnosti ter širše. Letos smo že drugič pripravili zaključno prireditev ob 

koncu šolskega leta v popoldanskem času. Prireditev je bila  20. 6. 2019 v športni 

dvorani Ruše. Prvotno namero o organizaciji na Letnem odru Ruše smo morali zaradi 

slabega vremena spremeniti. Najuspešnejše učence smo nagradili za njihove uspehe. 

Podelitev smo popestrili s kulturnim programom. Pestro in plodno je bilo delo na 

področju številnih projektov, ki so se izvajali tekom celega šolskega leta. Učenci so 

svoje znanje obogatili še v odlično izpeljanih šolah v naravi za 3., 5. in 7. razrede. 

Ponosni smo na veliko priznanj na najrazličnejših tekmovanjih iz znanja ter na dobre 

dosežke na športnem področju. 

Sprotno smo spremljali realizacijo letnega delovnega načrta. Spremljava  

uresničevanja ciljev, zastavljenih v letnem delovnem načrtu, je razvidna iz zapisnikov 

sveta zavoda in sveta staršev ter pedagoških konferenc in sestankov aktivov in 

delovnih skupin.  

V zaključnem poročilu za šolsko leto 2018/19 smo zajeli najpomembnejše dejavnosti 

in naloge, ki so se zgodile v preteklem šolskem letu. Priloge zaključnemu poročilu so 

ostala poročila strokovnih delavcev. 

Na vzgojnem področju se pojavljajo posamezni primeri motenja pouka,  zamujanja, 

neopravičenega izostajanja in neprimernega odnosa do sošolcev. Kljub temu, da se je 

število izostankov nekoliko zmanjšalo, ti še vedno predstavljajo velik problem. Veliko 

je dvomljivega opravičevanja izostankov, pojavljajo se dolge odsotnosti zaradi bolezni.  

Učenci so se udeleževali različnih tekmovanj, sodelovali so na natečajih doma in v 

tujini, prirejali razstave in skupaj z društvi v kraju sodelovali na različnih prireditvah.
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2 POMEMBNEJŠE  AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

3  September 2018 

3 PO Začetek pouka 

6 ČE Dan oddelčnih skupnosti, fotografiranje učencev 

7 PE Izlet za devete razrede na Primorsko 

10 PO Začetek poletne šole v naravi za 3. razrede 

11 TO Srečanje s starši 

15 SO Medpredmetna ekskurzija v Kostanjevico  

22 SO Delovna sobota – planinski športni dan (nadomeščanje 24. 12. 2018) 

26 SR Evropski dan jezikov – prireditev na šoli 

 

 Oktober 2018 

1 PO Izmenjava Celovec – 4.r, začetek zbiralne akcije starega papirja, seja šolskega 

sklada in sveta staršev 

2 TO Sistematski pregled za 8.a razred 

3 SR Športni dan – jesenski kros, srečanje v okviru projekta Erasmus – Lipnica 

9 TO Sistematski pregled za 8.b razred, pedagoška konferenca ob 17.00 

10 SR Dan dejavnosti 

12 PE Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (šolsko) 

15 PO Angleščina 8. razred (šolsko) 

16 TO Srečanje s starši (kostanjev piknik) 

17 SR Biologija (šolsko) 

26 PE Komemoracija 

29 PO Jesenske počitnice 

30 TO Jesenske počitnice 

31 SR Dan reformacije – pouka prosto 

 

 November 2018 

1 ČE Dan spomina na mrtve – pouka prosto 

2 PE Jesenske počitnice 

6 TO Zdravniški pregled za 6. b razred, ekskurzija 3. razred - Ptuj 

8 ČE Ekskurzija za 5. razrede v Postojnsko jamo 

10 SO Ekskurzija v Muenchen 

14 SR Angleščina 9. razred (šolsko) 

16 PE Tradicionalni slovenski zajtrk, koncert KARITAS v cerkvi v Rušah 

17 SO Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (državno) 

19 PO Angleščina 8. razred (državno) 

20 TO Srečanje s starši 

22 ČE Nemščina 9. razred (šolsko) 

23 PE Poklicni sejem v Selnici ob Dravi, intenzivne pevske vaje 
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24 SO Intenzivne pevske vaje 

25 NE Intenzivne pevske vaje 

30 PE Prižiganje prazničnih luči – Svetlice 2018 

 

 December 2018 

1 SO Delovna sobota, dan dejavnosti 

3 PO Dan dejavnosti, obisk devetošolcev GSKŠ Ruše, ekskurzija - Graz 

4 TO Kulturni dan – gledališka predstava (1. – 6. r), zgodovina (šolsko) 

6 ČE Astronomija (šolsko) 

10 PO Kulturni dan – gledališka predstava (7. - 9. r) 

11 TO Slovenščina (šolsko) 

18 TO Srečanje s starši (prednovoletna prireditev v razredih) 

21 PE Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

24 PO Pouka prosto (nadomeščali v soboto, 22. 9. 2018) 

25 TO Božič – pouka prosto 

26 SR Dan samostojnosti in enotnosti – pouka prosto 

27 ČE Novoletne počitnice 

28 PE Novoletne počitnice 

31 PO Novoletne počitnice 

 

 Januar 2019 

1 TO Novo leto – pouka prosto 

2 SR Novo leto – pouka prosto 

5 SO Spominska slovesnost pri Treh žebljih ob 11.00  

7 
PO Začetek zimske šole v naravi na Arehu za 5. razrede, proslava ob obletnici padca 

Pohorskega bataljona ob 17.00 v Domu kulture v Rušah 

8 TO Pedagoška konferenca ob 17.00 

15 TO Srečanje s starši, geografija (šolsko) 

17 ČE Angleščina 9. razred (regijsko) 

21 PO Kemija (šolsko) 

23 SR Slovenščina (regijsko) 

28 PO Redovalna konferenca od 1. do 5. razreda ob 13.15 

29 TO Redovalna konferenca od 6. do 9. razreda ob 14.00 

30 SR Športni dan 

31 ČE Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

 

 Februar 2019 

2 SO Delovna sobota (ponedeljkov urnik) 

4 PO Vpis novincev 

5 TO Vpis novincev, zgodovina (regijsko) 

6 SR Vpis novincev, fizika (šolsko) 

7 ČE Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 
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 Februar 2019 

8 PE Slovenski kulturni praznik – pouka prosto 

15 PE Informativni dan za vpis v SŠ za učence 9. razredov 

16 SO Informativni dan za vpis v SŠ za učence 9. razredov 

18 PO Zimske počitnice 

19 TO Zimske počitnice 

20 SR Zimske počitnice 

21 ČE Zimske počitnice 

22 PE Zimske počitnice 

 

 Marec 2019 

4 PO Srečanje s starši sedmošolcev pred odhodom v šolo v naravi 

5 TO Pust – obisk kurentov 

6 
SR Začetek pohodništva za 2. razrede – CŠOD Škorpijon, območno srečanje otroških 

gledaliških in lutkovnih skupin v Selnici, geografija (regijsko) 

11 PO Začetek šole v naravi za 7. razrede, dan dejavnosti  

12 TO Dan dejavnosti 

14 ČE Lutkovna predstava za 1. triado 

15 PE Začetek plesnih vaj za devetošolce, fizika (regijsko) 

18 PO Začetek zbiralne akcije starega papirja 

19 TO Srečanje s starši 

21 ČE Rojstni dan Janka Glazerja, kulturni dan, matematika (šolsko) 

23 SO Območno srečanje otroških folklornih skupin v Pesnici, ekskurzija v London 

27 SR Testiranje za ŠVK 

28 ČE Testiranje za ŠVK 

29 PE Testiranje za ŠVK 

30 SO Kemija (državno) 

 

 April 2019 

1 PO Začetek 10-urnega plavalnega tečaja za 1. razrede 

2 TO Srečanje Zdravih šol 

4 ČE Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Selnici ob Dravi 

5 PE Slovenščina za 1. triado (šolsko) 

8 PO Začetek 20-urnega plavalnega tečaja za 2. razrede 

9 TO Pedagoška konferenca ob 18.00 

10 SR Vesela šola (državno) 

12 PE Čistilna akcija, geografija (državno) 

13 SO 3. mednarodni znanstveno strokovni posvet o nadarjenih, matematika (državno) 

21 NE Velika noč 

22 PO Velikonočni ponedeljek – pouka prosto, mednarodna izmenjava – Beograd  
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27 SO Dan upora proti okupatorju 

29 PO Prvomajske počitnice 

30 TO Prvomajske počitnice 

 

 Maj 2019 

1 SR Praznik dela – pouka prosto 

2 ČE Praznik dela – pouka prosto 

3 PE Pouka prosto (nadomeščali v soboto, 1. 12. 2018) 

7 TO NPZ – SLO za 6. in 9. razred 

9 
ČE NPZ – MAT za 6. in 9. razred, dan dejavnosti, nastop mladinskega pevskega zbora  

pri predsedniku države – DAN EVROPE 

13 
PO NPZ – TJA – 6. razred, FIZ – 9. razred, dan dejavnosti, začetek mednarodne 

izmenjave z Mohorjevo šolo iz Celovca (2., 3. in 4. razred) 

14 
TO Zaključek bralne značke – Adi Smolar, izmenjava učencev s pobrateno občino 

Tešany – Češka  

16 ČE Varnostna olimpijada – 4. razred 

17 PE Ekskurzije 

21 TO Predstavitev Konservatorija za glasbo za učence 1. triletja, srečanje s starši 

29 SR Marko Soršak – Soki, predaja instrumentov 

 

 Junij 2019 

3 PO Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu 

4 TO Vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu 

5 SR Vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu, svet staršev ob 19.00 

6 ČE Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. razredu 

7 
PE Vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu, dobrodelni 24-urni vzpon na 

Martnico 

8 SO Dobrodelni 24-urni vzpon na Martnico 

10 
PO Vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu, sprememba dosežkov 

učencev po poizvedbah v 9. razredu 

12 SR Redovalna konferenca za 9. razrede ob 7.40 

13 ČE Športni dan, generalka za valeto 

14 PE Zaključek pouka za učence 9. r, razdelitev spričeval in obvestil, valeta 

17 
PO Sprememba dosežkov učencev po poizvedbah v 6. razredu, objava analiz dosežkov 

poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu 

18 TO Redovalna konferenca od 1. do 4. razreda ob 13.15 

19 SR Redovalna konferenca od 5. do 8. razreda ob 13.15 

20 ČE Zaključna prireditev, proslava pred dnevom državnosti 

21 PE Praznik občine Ruše – svečana seja v Domu kulture ob 18.00 

24 PO Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in obvestil, 
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4 ORGANIZACIJSKI PODATKI 

Šolo je v lanskem šolskem letu obiskovalo 462 učencev. Razporejeni so bili v 21 

oddelkov. Po končanem rednem pouku so se učenci od 1. do 5. razreda lahko vključili 

v 8 skupin podaljšanega bivanja. V podaljšano bivanje je bilo vključenih 178 učencev, 

ki so potrebovali varstvo do 16.30. Jutranje varstvo je bilo od 6.00 do 8.15. 

Pregled števila učencev po razredih in po spolu: 

 

Oddelek 

 

 

Razrednik 

 

 

Vseh 

 

 

Dečkov 

 

 

Deklic 

 

1. a Stanka Kramer 23 11 12 

1. b Kristina Miklič 20 10 10 

2. a Natalija Prednik Burič 20 14 6 

2. b Rajka Kranjc 20 8 12 

2. c Kaja Krivonog 20 10 10 

3. a Irena Jelenc 20 10 10 

3. b Martina Šumer 20 7 13 

3. c Denisa Trafela 17 9 8 

4. a Marija Koper 19 11 8 

4. b Nevenka Berglez 18 11 7 

4. c Žiga Duh 19 11 8 

5. a Vladka Potočnik 25 13 12 

5. b Dr. Andreja Kljajič 22 12 10 

6. a Karin Magdič 25 16 9 

6. b Sonja Črešnik 26 16 10 

7. a Lilijana Merc 23 11 12 

7. b Suzana Špindler 25 12 13 

8. a Ljiljana Mićović Struger 26 12 14 

8. b Ksenija Župevc 24 11 13 

9. a Anton Cencič 26 17 9 

9. b Tatjana Lubej 24 14 10 

     

                                                       SKUPAJ: 462 

 

Kadrovski pogoji za izvedbo programov so bili ustrezni. Zaposleni so bili naslednji 

delavci: 

 

Ravnatelj: Pepelnik Ladislav 

Pomočnik ravnatelja: Jaušovec Miro 

Učitelji OPB , jutranjega varstva in dodatne strokovne pomoči učencem: 

Terbuc Jana 

Deželak Urška 

Štritof Renata 
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Poš Milojka 

Vidovič Manja 

Bevc Tjaša 

Žvikart Olga 

Jug Aljaž 

Ostali strokovni delavci: 

Bizjak Slanič Katarina 

Črešnik Sonja 

Frank Ferdinand 

Germič Erika 

Golob Urška 

Jakoš Franc 

Jesenko Darinka 

Kladnik Melita 

Krampl Florjanja 

Magdič Karin 

Osojnik Leonida 

Pirš Rosana 

Podlesek Mateja 

Ravnjak Boštjan 

Soršak Aleksander 

Srnko Marijana 

Župevc Ksenija 

Knjižničarka: Aleksandra Rožič 

Pedagog: Ravnjak Boštjan 

Psihologinja: Kuder Andreja 

Ostali zaposleni:  

Tajništvo: Aleksandra Gričnik 

Računovodstvo: Šmid Dominika, Ana Holcman 

Organizator šolske prehrane: Ozbič Kirijakopulos Barbara 

 

KUHINJA HIŠNIK ČISTILKE 

Valerija BRIŠNIK Dušan Krampl Antonija VUTE 

Rastko Zdravković  Darja POTOČNIK 

Cvetka ŠIKMAN  Majda ŠUMANDL 

Marija REPOLUSK  Suzana GORSKI 

Štefka POTOČNIK  Andreja PLIBERŠEK 

Darja POTOČNIK  Zdenka STEINER 

Džemila ADROVIĆ  

 

Od meseca septembra 2018 do konca junija 2019 smo imeli v programih javnih del 

zaposlenih pet delavcev (informator, dva delavca za učno pomoč, dva za pomoč pri 

izvajanju dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov). 
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V mesecu juliju in avgustu 2019 sta bila zapolsena dva javna delavca na programu 

izvajanje dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov.   

 

5 REALIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN ŠOLSKEGA 

KOLEDARJA 

 

Obvezni program po predmetniku in učnih načrtih (pouk, dnevi vzgojno-izobraževalnih 

dejavnosti ob pouku, dopolnilni in dodatni pouk, pevski zbor, oddelčna skupnost) ter 

zagotovljeni program interesnih dejavnosti smo uspešno izvedli. Realizacija obveznih 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti po predmetniku je v skladu s pričakovanji, saj je v 

vseh oddelkih v povprečju 100-odstotna in tudi več. Realizacija predmetnika, učnih 

programov in programov dejavnosti ob pouku na razredni stopnji po posameznih 

predmetih in predmetnih področjih ni nikjer pod 95 %. Pri določenih predmetih pa je 

realizacija nad planiranim številom ur (realizacija nad 100 %).  

Druge oblike pouka,  kot so DOP in DOD, so bile realizirane po zastavljenem načrtu 

posameznega učitelja in bile v večini 100-odstotno realizirane. DOP in DOD sta 

potekala pri slovenščini, matematiki in angleščini. 

Pri vseh predmetih so učni programi predelani in temeljno znanje utrjeno. Določene 

učne teme so v dogovoru znotraj predmetnih aktivov prenesene v višji razred. 

Komentarji o posebnostih pri uresničevanju učnih programov za posamezni predmet 

so zabeleženi v zaključnih pedagoških poročilih posameznega učitelja. Učitelji so pri 

svojem vzgojno-izobraževalnem delu v okviru veljavnega predmetnika upoštevali 

predpisane učne načrte s posodobitvami, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno 

izobraževanje, in vsa navodila za vnašanje sprememb, ki jih je Zavod RS za šolstvo 

posredoval v obvestilih osnovnim šolam za delo ter v prejšnjem letu oblikovana 

priporočila študijskih skupin za posamezno strokovno področje. V pedagoško delo so 

učitelji vnašali nova teoretična spoznanja in izkušnje, ki so si jih pridobili v različnih 

oblikah in vsebinah permanentnega izpopolnjevanja ter usposabljanja in nenazadnje 

v okviru internega izobraževanja na pedagoških konferencah, v šolskih strokovnih 

aktivih in s samoizobraževanjem ob sledenju in prebiranju strokovne literature. 

Pri svojem delu so učitelji vključevali tudi alternativna priporočena gradiva, zbirke vaj 

in vrsto didaktičnih pripomočkov, s katerimi so popestrili učno in vzgojno delo, 

vzpostavljali pogoje za učno individualizacijo, diferenciacijo učno-vzgojnega procesa 

in vzbujali ter razvijali notranjo motivacijo učencev ob doseženih etapnih ciljih. Učenci 

so doživljali uspehe, samopotrditev in s tem oblikovali in utrjevali pozitivno 

samopodobo. Le na ta način in z izdelavo različnega didaktičnega gradiva in 

pripomočkov so učitelji v veliki meri uspeli premostiti težave, ki jih poraja vedno večja 

zahtevnost učnih vsebin. Uspelo jim je doseči zastavljene cilje pri uresničevanju 

učnega in vzgojnega programa, kvalitetno znanje pri učencih ter temu primerne učne 

in vzgojne uspehe. 

Učenci so uporabljali učbenike in delovne zvezke ter pripomočke, ki jih vsako leto 

potrdi svet zavoda, svoje mnenje pa poda svet staršev.   Učenci od 2. do 9. razreda so 

imeli možnost brezplačne izposoje učbenikov v okviru učbeniškega sklada. Učenci 1. 

razredov so prejeli brezplačna gradiva.
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6 PRISOTNOST PRI POUKU 

Tudi letos je bila opravljena analiza prisotnosti pri pouku za učence v posameznem 

razredu. V preglednici je prikazano število opravičenih in  neopravičenih ur. 

ANALIZA IZOSTANKOV UČENCEV  2010/2019 

 

ŠOLSKO LETO OPRAVIČENE URE NEOPRAVIČENE URE 

2010/11 15519 754 

2011/12 12632 651 

2012/13 30976 969 

2013/14 25553 1189 

2014/15 26590 660 

2015/16 26363 468 

2016/17 28647 569 

2017/18 31137 669 

2018/19 29067 858 

 

Razred 

št. 

učencev opravičene neopravičene skupaj 

po 

učencu / 

op 

po 

učencu/ 

neop 

povprečno 

učenec odsoten 

dni pouka 

1.a 23 962 0 962       

1.b 20 737 0 737       

2.a 20 950 0 950       

2.b 21 811 0 811       

2.c 20 755 0 755       

3.a 20 1362 0 1362       

3.b 20 793 0 793       

3.c 18 1372 0 1372       

1. triada 162 7742 0 7742 48 0,00 10,86 

4.a 19 925   925       

4.b 19 1195 8 1203       

4.c 19 731 3 734       

5.a 25 2435 0 2435       

5.b 22 1227 24 1251       

6.a 25 913 80 993       

6.b 26 1462 25 1487       

2. triada 155 8888 140 9028 57 0,90 11,03 

7.a 24 1334 26 1360       

7.b 25 2345 45 2390       

8.a 26 2511 310 2821       

8.b 24 1539 51 1590       

9.a 26 2782 28 2810       

9.b 24 1926 258 2184       

3. triada 149 12437 718 13155 83 4,82 13,91 

SKUPAJ 466 29067 858 29925       
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Skupaj so učenci imeli 858 neopravičenih ur ter 29067 opravičenih ur. Vzroki za 

neopravičeno izostajanje od pouka so: izostajanje pri izbirnih predmetih, pogosto 

jutranje zamujanje. To se izkazuje skozi neurejene družinske razmere, nemoč staršev 

pri vzgoji, posledično s tem tudi neodgovornost učencev. Izjemno veliko je opravičenih 

ur, predvsem na predmetni stopnji. Starši bi morali bolj selektivno presoditi, kdaj je 

otrok bolan in kdaj manjka zaradi drugih razlogov. Precej  učencev je neodgovornih pri 

prinašanju opravičil. Zmanjšanje števila neopravičenih ur bo ena od prednostnih nalog 

šole tudi v letošnjem šolskem letu.  
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7 FAKULTATIVNI POUK NEMŠKEGA JEZIKA 2018/2019 

 

1. razred 

 

število učencev načrtovanih ur realiziranih ur  % 

20 35 35 (100%) 

 

Analiza dela: 

Učenci 1. razredov so obiskovali pouk nemščine 1-krat na teden. Osnovni cilj je bil 

postaviti jih v realni stik s tujim jezikom in jim omogočiti individualni napredek na 

posameznih področjih. Ob koncu šolskega leta so za starše pripravili nastop. 

Na področju poslušanja in slušnega razumevanja: 

 razumeti temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi, zahvala) in se nanje odzivati,  

 se nebesedno odzivati z mimiko in gestami, 

 se besedno odzivati (krajši besedni odzivi), 

 pozorno poslušati, razumeti navodila in glavne ideje.  

 razumeti in se odzivati na pogosto rabljeno besedišče, 

 spoznavati izvirna besedila v tujem jeziku (pesmi, izštevanke, pravljice, opisi 

dogajanj, navodila).  

Na področju govorjenja: 

 uporabljati nebesedno podporo v govoru,  

 se besedno odzvati na slišano oziroma videno (enobesedni ali večbesedni 

odgovori), 

 preizkušati spretnosti  izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika, 
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 razvijati osnovne spretnosti govornega sporazumevanja in sporočanja v skladu z 

obravnavanimi vsebinskimi področji – petje primernih izvirnih besedil v tujem jeziku, 

poimenovanje predmetov, opis dogajanja na slikah. 

Pri pouku so bile s pomočjo lutke Hans Hase obravnavane naslednje vsebine: 

 Ich und meine Familie (Jaz in moja družina), 

 Gemüse, Tiere, Spielzeug (Zelenjava, živali in igrače), 

 Zahlen und Farben (Števila in barve), 

 Verkehrsmittel (Prevozna sredstva), 

 Winteraktivitäten (Zimske aktivnosti), 

 Jahreszeiten (Letni časi), 

 Feste feiern (Praznovanja). 

2. razred  

število učencev načrtovanih ur realiziranih ur  % 

28 70 69 (99%) 

Učenci 2. razreda so poleg dela po letnem načrtu učitelja opravili nastop za starše ob 

koncu šolskega leta. Pri delu so uporabljali delovni učbenik Das ABC mit Brummi. Pri 

njih je bil na praksi študent Filozofske fakultete Maribor in nekaj študentov je imelo 

nastope. Učenci so napredovali po individualnih zmožnostih in dosegli različne cilje. 

Cilji na področju poslušanja in slušnega razumevanja: 

 prepoznati, da je besedilo v tujem jeziku,  

 razumeti pogosto rabljena in z gestami oziroma mimiko podprta navodila za delo v 

razredu, prepoznati jasno izražena čustva govorcev, 

 izluščiti glavno temo slušnega besedila, 

 razumeti izbrane podatke in nekatere podrobnosti (besed, besednih zvez, fraz) v 

govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor. 

Cilji na področju govorjenja: 

 poimenovati konkretni svet okoli sebe (stvari, osebe, dejanja, lastnosti, živali, 

predmete), 

 se sporazumevati po vzorcih in odgovarja na vprašanja, 

 pritrjevati, zanikati, izražati počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne 

fraze, navezovati stik, se opravičiti, se posloviti, 

 peti, recitirati pesmi, povedati izštevanke.  

Cilji na področju bralnega razumevanja: 

 prepoznati zapis osnovnega, pogosto rabljenega besedišča ter pomen besednih 

zvez v okviru znanih tem, 
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 razumeti posamezne preproste in znane besede in  besedne zveze ob nebesedni 

podpori (npr. slikah, predmetih), 

 prebrati in razumeti posamezne znane besede in besedne zveze z nebesedno 

podporo. 

Vsebine: 

 Ich und du; Zahlen und Farben; Meine, deine, seine und ihre Familie; Die Brummi 

Uhr. 

3. razred 

  

število učencev načrtovanih ur realiziranih ur  % 

23 70 74 (105%) 

Učenci 3. razreda so poleg dela po letnem načrtu učitelja opravili še nastop za starše 

ob koncu šolskega leta. Pri delu so uporabljali delovni učbenik Das ABC mit Brummi. 

Pri njih je imelo nekaj študentov Filozofske fakultete Maribor nastope. Učenci so v 

mesecu maju imeli tudi ekskurzijo v čokoladnico Zotter v Avstriji. Učenci so napredovali 

po individualnih zmožnostih in dosegli različne cilje.  

Cilji na področju poslušanja in slušnega razumevanja: 

 razumeti z gestami oziroma mimiko podprta navodila za delo v razredu,  

 prepoznati jasno izražena čustva govorcev, 

 izluščiti glavno temo slušnega besedila, 

 razumeti izbrane podatke in podrobnosti (besed, besednih zvez, fraz) v govorjenih 

besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor in deloma brez njih. 

Cilji na področju govorjenja: 

 poimenovati konkretni svet okoli sebe (stvari, osebe, dejanja, lastnosti, živali, 

predmete), 

 se sporazumevati po vzorcih in odgovarjati na vprašanja, 

 pritrditi, zanikati, izraziti počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne fraze, 

navezovati stik, 

 peti, recitirati pesmi, povedati izštevanke, 

 predstaviti plakat, kjer izraža svoje mnenje, 

 analizirati svoje delo in delo sošolcev. 

Cilji na področju bralnega razumevanja: 

 prepoznati zapis pogosto rabljenega besedišča ter pomen besednih zvez v okviru 

znanih tem, 

 razumeti posamezne besede, besedne zveze ob nebesedni podpori (npr. slikah, 

predmetih) ali brez nje, 
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 prebrati in razumeti posamezne znane povedi,  

 razumeti kratka in ustrezno zahtevna besedila ob nebesedni podpori  ali deloma 

brez nje. 

Cilji na področju pisnega sporočanja: 

 prepisati/zapisati besede, fraze, povedi, 

 prepisati imena za šolske potrebščine, 

 dopolniti povedi z manjkajočimi črkami, 

 napisati voščila ob prazniku. 

Vsebine: 

 Jahreszeiten; Meine Schule; Mein Essen; Meine Ferien. 

4. razred  

 

število učencev načrtovanih ur realiziranih ur  % 

16 70 71 (101%) 

Učenci 4. razreda pri delu niso uporabljali učbeniškega gradiva. Delo je potekalo po 

načelih formativnega spremljanja pouka in obravnavane so bile naslednje vsebine: 

Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Učenci so opravili tudi bralno značko. V okviru 

ekskurzije so obiskali čokoladnico Zotter v Avstriji in izvedli nastop za starše ob koncu 

šolskega leta. Pri njih je imelo nekaj študentov Filozofske fakultete Maribor nastope. 

Cilji na področju poslušanja in slušnega razumevanja: 

 razumeti navodila pri pouku,  

 razumeti opis osebe,  

 razumeti opis predmetov, 

 razumeti kratka sporočila.  

 

Cilji na področju govorjenja: 

 v pogovoru pozdraviti in odzdraviti ter se zahvaliti,  

 postavljati vprašanja in nanja odgovarjati, 

 izražati svoje mnenje, 

 predstaviti govorni nastop. 

 

Na področju bralnega razumevanja: 

 razumeti pogosta poimenovanja, navodila pri pouku ter opise slik, 

 znati poiskati določeno informacijo, 

 razumeti navodila za delo. 

Cilji na področju pisnega sporočanja: 
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 opisati sebe in druge, 

 zapisati besede, stavke, 

 po vzorcu tvori kratko pisno besedilo – dialog, 

 izdelati plakat, 

 zapisati svoje cilje. 

5. in 6. razred  

 

število učencev načrtovanih ur realiziranih ur  % 

13 70 72 (102%) 

 

Učenci 5. in 6. razreda so poleg obravnavanih tem  iz letnega načrta učitelja pripravili 

še nastop za starše ob koncu šolskega leta in se udeležili ekskurzije v decembru in 

maju. Pri delu niso uporabljali učbeniškega gradiva. Delo je potekalo po načelih 

formativnega spremljanja učenčevega napredka z razvijanjem veščine komunikacija 

in sodelovanje. Pri njih je imelo nekaj študentov Filozofske fakultete Maribor nastope. 

Cilji na področju poslušanja in slušnega razumevanja: 

 razumeti bistvo kratkega, vsakodnevnega pogovora,  

 razumeti učiteljeve izjave, navodila, vprašanja v zvezi s predstavljanjem in nanje 

ustrezno reagirati, 

 razumeti kratka dialogična besedila in razumeti posamezne podrobnosti ter bistva 

pokazati z nebesednim odzivom oz. z govornimi ali pisnimi dejavnostmi, 

 razlikovati glasove, intonacijo in izgovorjavo. 

 razumeti bistvo krajših in daljših besedil brez vizualne podpore, 

 poslušati in razumeti učiteljeve navodila za projektno delo, vprašanja in nanje 

ustrezno reagirati, 

 razumeti predstavitve sošolcev. 

Cilji na področju govorjenja: 

 s preprostimi vprašanji sodelovati v pogovoru o stvareh, ki ga zanimajo, 

 na preprost način izraziti svoje želje, se opravičiti, povedati, kaj mu je všeč in česa 

ne mara, 

 sodelovati v pogovoru z učiteljem in sošolci, pozdraviti prijatelje, predstaviti sebe, 

postavljati preprosta vprašanja, se posloviti, pravilno izgovarjati določene glasove, 

 izražati svoje mnenje, 

 predstaviti govorni nastop in podati povratno informacijo (v maternem in tujem 

jeziku). 

Cilji na področju bralnega razumevanja: 

 v javnih obvestilih ob pomoči slik poiskati podatek, ki ga zanima, 

 razumeti bistvo in tudi kakšno podrobnost kratkega besedila,  

 razumeti kratka in preprosta navodila, 

 razumeti avtentična besedila povezana s hobiji. 

Cilji na področju pisnega sporočanja: 

 tvoriti preprosto pisno besedilo na podlagi predloge ali navodil, 
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 opisati sebe in druge, 

 zapisati besede, stavke, 

 po vzorcu tvoriti kratko pisno besedilo – dialog, 

 izdelati plakat, 

 zapisati svoje cilje. 

Vsebine: 

 Mein Haus, Wetter und Kalender, Tiere auf dem Baurnhof und im Zoo, 

 Projektarbeit 

 Feiertage 

 

 

8 ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Izvajali smo projekt RAP, potekal je od 1. do 9. razreda. 

Na razredni stopnji smo izvedli tekmovanje za ZLATI SONČEK in KRPAN. Vsi vključeni 

otroci so osvojili predpisana znanja in veščine.  

Ostale načrtovane in realizirane dejavnosti so bile naslednje: 

 10-urni tečaj plavanja za učence prvih razredov,  

 20-urni tečaj plavanja za učence tretjih razredov, 

 udeležba na različnih športnih tekmovanjih, 

 rekreativni odmori, 

 sodelovanje v projektu ŠKL – TEE BALL (4. r), 

 sodelovanje v programih ŠPR (Športnega parka Ruše), 

 športni popoldnevi, 

 mladi planinci,  

 plesni tečaji, 

 interesne dejavnosti s športno vsebino. 

 

9 POUK V MANJŠIH SKUPINAH 

V 8. in 9. razredih smo izvajali pouk v manjših heterogenih učnih skupinah pri SLJ, 

MAT in TJA.  

 

10 IZBIRNI PREDMETI  

V šolskem letu 2018/19 so učenci obiskovali naslednje izbirne predmete: 

PREDMET RAZRED 

Francoščina 7., 8. in 9. razred 

Klaviatura in računalnik 7., 8. in 9. razred 

Likovno snovanje II., III. 8. in 9. razred 

Multimedija 8. razred 
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Načini prehranjevanja 9. razred 

Nemščina 7. in 8. razred 

Poskusi v kemiji 8. in 9. razred 

Sodobna priprava hrane 7., 8. in 9. razred 

Šport 7., 8. in 9. razred 

Urejanje besedil 7. razred 

Verstvo in etika 8. in 9. razred 
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11 UČNI USPEH  

V  šolskem letu 2018/19 je bil dosežen naslednji učni uspeh za posamezne razrede: 

 

RAZRED 

ŠT. 

UČENCEV IZDELA 

NE 

IZDELA 

IZDELA 

% 

1. A 23 23 0 100 

1. B 19 19 0 100 

2. A 20 20 0 100 

2. B 21 21 0 100 

2. C 20 20 0 100 

3. A 20 20 0 100 

3. B 20 20 0 100 

3. C 18 18 0 100 

SKUPAJ 1. 

TRIADA 161 161 0 100 

 

 

RAZRED 

ŠT. 

UČENCEV IZDELA 

NE 

IZDELA 

IZDELA 

% 

4. A 19 19 0 100 

4. B 19 19 0 100 

4. C 19 19 0 100 

5. A 25 25 0 100 

5. B 22 22 0 100 

6. A 25 25 0 100 

6. B 26 26 0 100 

SKUPAJ 2. 

TRIADA 155 155 0 100 
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RAZRED 

ŠT. 

UČENCEV IZDELA 

NE 

IZDELA 

IZDELA 

% 

NE 

IZDELA 

% 

7. A 24 24 0 100 0 

7. B 25 25 0 100 0 

8. A 26 24 2 92,3 7,7 

8. B  24 24 0 100 0 

9. A 26 26 0 100 0 

9. B  24 24 0 100 0 

SKUPAJ 3. 

TRIADA 149 147 2 98,7 1,3 

 

Razred 3. A 3. B 3. C 

Povprečna ocena 

razreda 

4.57 4.37 4.39 

 

Razred 4. A 4. B 4. C 

Povprečna ocena 

razreda 

4.46 4.09 4.20 

 

Razred 5. A 5. B 

Povprečna ocena razreda 4.18 4.26 

 

Razred 6. A 6. B 

Povprečna ocena razreda 4.18 4.03 

 

Razred 7. A 7. B 

Povprečna ocena razreda 4.02 3.77 

 

 

Razred 8. A 8. B 
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Povprečna ocena razreda 3.64 3.75 

 

Razred 9. A 9. B 

Povprečna ocena razreda 4.05 3.63 

 

12 PREGLED VPISA NAŠIH UČENCEV V NADALJNJE IZOBRAŽEVALNE 

PROGRAME: 

 

PREGLED VPISA V SREDNJO ŠOLO  

leto 2019 

 

RAZREDI POKLICNI 

PROGRAM 

( 3-LETNI ) 

STROKOVNO- 

TEHNIŠKI 

PROGRAM 

( 4-LETNI ) 

GIMANZIJSKI 

PROGRAM 

( 4-LETNI ) 

SKUPAJ 

9.a 4 10 12 26 

9.b 6 15 3 24 

SKUPAJ 10 ( 20,0 % ) 25 ( 50,0 % ) 15 ( 30,0 % ) 50 ( 100% ) 

 

PREGLED IZBRANIH SREDNJIH ŠOL  

2019 

SERŠ Maribor: 11 

Srednja šola za oblikovanje Maribor: 6 

II. gimnazija Maribor: 6 

TŠC Maribor: 5 

GSKŠ Ruše: 5 

Prva gimnazija: 4 

Srednja gradbena šola Maribor: 3 

Srednja ekonomska šola: 2 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor: 2 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: 2 

III. gimnazija Maribor: 1 

Prometna šola Maribor: 1 

Srednja trgovska šola Maribor: 1 

Izobraževalni center PIRAMIDA: 1 
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13 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

 

V mesecu maju so učenci 9. razreda opravili preverjanje z nacionalnim preizkusom 

znanja. 

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  9. r – SLOVENŠČINA 

Slovenščina – NPZ v 9. r. maja 2019 

 

Prijavljenih učencev: 50  

Opravljali NPZ: 49  

Povprečno število % točk na šolski ravni: 49,87  

Povprečno število % točk na državni ravni: 48,48 

Standardni odklon na šolski ravni: 18,31 

Standardni odklon na državni ravni: 18,16 

Primerjava kaže na preseganje števila % točk za 1.39 nad državnim povprečjem. 

 

Preizkus 

Preizkus iz slovenščine na NPZ je dvodelen: v I. delu so naloge povezane z 

umetnostnim besedilom, v II. pa z neumetnostnim besedilom. Razmerje v deležu točk 

obeh delov je enako, kot je razmerje med književnostjo in jezikom pri pouku oz. kot ga 

določa učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (v nadaljevanju UN), tj. 40 % za 

književnost in 60 % za jezik. 

Izhodiščni besedili v I. delu sta bili pesmi Odkar vem zanjo Ivana Minattija in Ona 

Toneta Pavčka. Naloge v I. delu preizkusa preverjajo učenčevo zmožnost sprejemanja 

književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob njih. 

Izhodiščno neumetnostno besedilo v II. delu je bil intervju z Gojmirjem Lešnjakom 

Gojcem z naslovom Dan ima žal le 24 ur. Besedilo je napisala Jana Zirkelbach, 

objavljeno je bilo na spletni strani revije PIL (http://www.pil.si/2018/03/02/gojmir-lesnjak-

gojc/, objavljeno: 2. 3. 2018), za potrebe preizkusa pa je bilo nekoliko prirejeno. Naloge 

ob neumetnostnem besedilu preverjajo učenčevo zmožnost kritičnega sprejemanja in 

tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter jezikovno, metajezikovno in slogovno 

zmožnost. 

 

Analiza – uspešnost učencev naše šole  

I. del – naloge ob umetnostnih besedilih 

Učenci so imeli težave z nalogo, ki je preverjala njihovo literarnovedno in 

literarnozgodovinsko znanje, npr. poimenovanje slovenskih avtorjev, njihovih del in 

literarnih obdobij, z ločevanjem med lirsko in epsko pesmijo, z razumevanjem celote in 

posameznih prvin besedila (izpisanih verzov).  

II. del – naloge ob neumetnostnih besedilih 

Učenci so imeli težave pri nalogi, v kateri so morali povezati naslov intervjuja z vsebino, 

pri preverjanju poimenovalne zmožnosti na ravni znanja in razumevanja. Slabše so 

reševali naloge, ki so preverjale skladenjsko zmožnost na ravni znanja, razumevanja in 

uporabe. Od povprečja so odstopali tudi pri nalogah, ki so preverjale metajezikovno 
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znanje (besedne vrste, vrsta odvisnika).   Ostajajo še težave predvsem pri  zapisu 

jezikovno pravilnih besedil.  

Sklep 

Učence naslednje generacije bo potrebno še bolj usmerjati k poglobljeni obravnavi 

pesmi in jih spodbujati k branju tovrstnih umetnostnih besedil. Več pozornosti se mora 

nameniti tudi delu za zapomnitev: literarnovedno in literarnozgodovinsko znanje. 

Podobno velja tudi za področje jezika – skladenjska zmožnost, metajezikovna 

zmožnost. Učence bo treba še bolj ozaveščati o pomenu jezikovne pravilnosti besedil 

(predvsem pravopisne), ki jih tvorijo.  

Vodja aktiva: Ksenija Župevc 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  6. r – SLOVENŠČINA 

Slovenščina – NPZ v 6. r. maja 2019 

Prijavljenih učencev: 51  

Opravljali NPZ: 49 

Povprečno število % točk na šolski ravni: 50,25  

Povprečno število % točk na državni ravni: 49, 43 

Standardni odklon na šolski ravni: 15,67 

Standardni odklon na državni ravni: 18, 46 

Primerjava kaže na preseganje števila % točk za  0. 82 nad državnim povprečjem. 

 

Preizkus 

Preizkus iz slovenščine na NPZ za učence 6. razreda je dvodelen: v I. delu so naloge 

povezane z neumetnostnim besedilom, v II. delu pa z umetnostnim besedilom. 

Razmerje v deležu točk obeh delov je enako, kot je razmerje med književnostjo in 

jezikom pri pouku oz. kot ga določa učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (v 

nadaljevanju UN), tj. 40 % za književnost in 60 % za jezik. Izhodiščno neumetnostno 

besedilo Raziskovalci je bilo prirejeno po dveh virih (Philip Wilkinson, Najlepša knjiga o 

raziskovalcih, Učila, 2002, in National Geographic Junior, maj 2013, str. 32). Naloge ob 

neumetnostnem besedilu preverjajo učenčevo zmožnost kritičnega sprejemanja in 

tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter jezikovno, metajezikovno in slogovno 

zmožnost. V II. delu je bilo izhodiščno besedilo odlomek iz knjige Dima Zupana Trije 

dnevi Drekca Pekca in Pukca Smukca. Naloge ob umetnostnem besedilu preverjajo 

učenčevo zmožnost sprejemanja književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih 

besedilih in ob njih. 

 

Analiza – uspešnost učencev naše šole  

I. del – naloge ob umetnostnih besedilih 

Slabše rešena je bila naloga, ki je preverjala literarnovedno znanje. Gre za nalogo 

najnižje taksonomske stopnje – učenci so morali napisati eno delo slovenskega 

pisatelja Leopolda Suhodolčana (po UN naj bi omenjenega avtorja pri pouku obvezno 

obravnavali). Recepcijska zmožnost z branjem in pisanjem: opazne so težave z 

razumevanjem prebranega. 

II. del - naloge ob neumetnostnih besedilih 
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Učenci so imeli težave pri nalogah, pri katerih so morali v neumetnostnem besedilu 

poiskati določene podatke, učenci so tudi v delu besedila težje prepoznali besedi iste 

besedne družine. 

Opaziti je bilo slabše reševanje  naloge težjega primera stopnjevanja pridevnika 

(globok, globlji). Manj uspešni so bili pri  nalogah preverjanja skladenjske zmožnosti z 

uporabo znanja – vprašalnica za pridevnik in skladenjska raba samostalnika – ob 

zanikanem glagolu. 

Učencem je bilo težko tvoriti jezikovno pravilna krajša besedila ob obeh delih 

preizkusa. 

 

Sklep 

Učence bo treba spodbujati k natančnemu, poglobljenemu in h kritičnemu branju ter k 

povezovanju podatkov iz raznih delov besedila (to velja za obravnavo umetnostnega in 

neumetnostnega besedila). Predvsem jih bo potrebno usmerjati k jezikovno ustreznim 

zapisom besedil. Pozornost bo potrebno nameniti bolj natančnemu sledenju 

zastavljenih ciljev po UN od 1. do 5. razreda – branje z razumevanjem, uporaba 

pravopisnega znanja ob tvorjenju besedil, literarnovedno znanje. V 5. in 6. razredu uriti 

tvorjenje in prepoznavanje besedne družine. V 6. razredu pa je treba učence navajati na 

rabo zahtevnejših oblik (stopnjevanje pridevnika), večkrat učence spodbuditi k 

pojasnjevanju ustrezne časovne rabe glagola.  

                                                                                             Vodja aktiva: Ksenija Župevc 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  6. r – MATEMATIKA 

1. Osnovni statistični podatki za Slovenijo 

Število učencev : 19316 

Povp. št. % točk : 57,28 

Stand. odklon : 17,44 

 

2. Osnovni statistični podatki za OŠ Janka Glazerja Ruše 

Število učencev : 50 

Povp. št. % točk :  56,36 

Stand. odklon : 12,96 

 

3. Ugotovitve  

 

Povprečje naše šole je za slab odstotek pod državnim povprečjem, kar pomeni, da smo 

letos ponovno izboljšali šolski rezultat za približno 5 % glede na lansko leto in za 9 % 

glede na predlanski rezultat. To potrjuje dejstvo, da imajo drobne spremembe po celi 

vertikali, ki jih natančno letno načrtujemo, pozitiven učinek in bomo tako nadaljevali. Med 

povprečjema 6.a in 6.b razreda ni posebne razlike. 

 

Po temeljito opravljeni analizi, ki sem jo predstavila tudi na vertikalnem aktivu, so 

ugotovitve naslednje: 
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Učenci naše šole so nadpovprečno: 

+ seštevali decimalna števila, 

+ pisno množili, 

+ zaokrožali 

+ in rešili nalogo z vzorci. 

Napredovali in se zelo približali povprečju so pri: 

o pisnem deljenju, 

o množicah, 

o ulomkih, 

o kotih 

o in računanju ploščine. 

Podpovprečno znanje pa so učenci naše šole v 6.r izkazali le pri nekaterih višjih ciljih in 

zahtevnejših podvprašanjih, ki so se navezovala na predhodne rezultate iz naloge. 

Na podlagi teh ugotovitev smo oblikovali naslednje usmeritve za v prihodnje: 

 

- Večkrat v šolskem letu bodo otrokom zadane sestavljene naloge, v katerih se 

vsebine povezujejo in prepletajo, rezultati pa se nadgrajujejo. 

- Čez vse leto bomo ponudili čim več izzivov in težjih nalog v različnih oblikah (kot 

dodatne naloge pri rednem pouku, kot matematične izzive pri DOD pouku, na 

delavnicah za nadarjene, med pripravami na tekmovanja in še kje). 

Pripravila: Urška Golob 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  9. r – MATEMATIKA 

1. Osnovni statistični podatki za Slovenijo 

Število učencev : 16 744 

Povp. št. % točk : 51,05 

Stand. odklon : 21,51 

 

2. Osnovni statistični podatki za OŠ Janka Glazerja Ruše 

Število učencev : 50 

Povp. št. % točk :  42,68 

Stand. odklon : 19,95 

 

Št. 

prijavljeni

h - šola 

Št. 

udeleženi

h - šola 

Povprečj

e (%) - 

šola 

Std. 

odklo

n (%) 

- šola 

Št. 

prijavljenih - 

SLO 

Št. 

udeleženi

h - SLO 

Povprečj

e (%) - 

SLO 

Std. 

odklo

n (%) 

- SLO 

50 50 42,7 19,9 17490 16744 51 21,5 

 

Šolsko povprečje je za 8,37 % nižje od državnega povprečja. 

 

Iz grafične predstavitve je razvidno, da se državno povprečje nahaja v rumenem območju 

dosežkov. Iz opisa dosežkov lahko sklepamo, da pri matematiki tipični učenec v Sloveniji 

s 65 % verjetnostjo »računa v množici realnih števil, rešuje besedilne naloge o številih, 
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smiselno izbira in uporablja ustrezne strategije za reševanje problemov, vendar so 

izračuni pogosto nepravilni in zapisi nenatančni. Obvlada  minimalne standarde o 

algebrskih izrazih. Na ravni temeljnih standardov rešuje geometrijske naloge o odnosih 

med geometrijskimi elementi v ravnini in prostoru. Rešitev praviloma ne utemelji. Pri 

pretvarjanju merskih  enot je uspešen pri pretvarjanju enot za maso, ne pa pri 

pretvarjanju enot za dolžino in prostornino« Povprečje šole je nižje od državnega 

povprečja za 8 %, kar pomeni, da v povprečju učenci na šoli znanja, značilna za rumeno 

območje, izkazujejo z nekaj manjšo verjetnostjo kot 65 %. Povprečje naše šole ne dosega 

zelenega območja, kar pomeni, da v povprečju učenci šole z višjo verjetnostjo kot 65 % 

izkazujejo znanja, ki so značilna za zeleno območje.  

 

 
3. Dosežki učencev 

   
V spodnji četrtini dosežkov (zeleno območje) so dosežki 24 (48 %) učencev in v 

rumenem območju so dosežki 12 učencev, kar predstavlja 24 %. V rdečem območju se 

nahaja 11 (22%) učencev in 3 (6 %) učenci v modrem območju. 

 

 območja  

 dosežkov 

 

zeleno 

območje 

rumeno 

območje 

rdeče 

območje 

modro 

območje 

               

         %                   

 

    48 

 

    24 

 

    22 

 

   6 

 

 

 

  

Naloga/  

možne točke 

 

1. 

6 

 

2. 

6 

 

3. 

6 

 

4. 

6 

 

5. 

6 

 

6. 

6 

 

7. 

4 

 

8. 

5 

 

9. 

6 
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povprečje 

točk vseh 

v državi 

  

 3,52  

  

 2,97 

  

4,14 

  

3,07 

  

  

2,98 

  

2,76 

  

2,69 

  

1,58 

  

1,82 

povprečje 

točk na 

  šoli 

  

 2,88 

  

 1,96 

  

3,86  

  

2,56 

  

2,62 

  

2,40 

  

2,66 

  

1,42 

  

0,98 

odstopanje v 

točkah 

  

- 0,64     

  

-1,01       

  

-0,28   

  

- 0,03     

  

 -0,51      

  

-0,36   

  

- 0,03    

  

 -0,16    

  

-0,84    

 

4. Ugotovitve  

Povprečje naše šole je za 8 % pod državnim povprečjem. Standardni odklon naše šole 

pa je za 1,56 višji od državnega, kar kaže na večjo razpršenost rezultatov okoli povprečja 

na naši šoli kot v državi.  

 

Pri primerjavi rezultatov po nalogah smo ugotovili, na katerih področjih so naši učenci 

dosegali slabše rezultate od državnega povprečja in tem področjem se bomo v nadalje 

bolj posvetili. Šibka področja naših devetošolcev so: 

- računske operacije in njihove lastnosti, 

- enačbe (preizkus enačbe), 

- geometrija in merjenje. 

 

Na kar nekaj področjih pa so naši devetošolci dosegali tudi nadpovprečne rezultate. 

Njihova močna področja so: 

- matematični problemi in problemi iz vsakdanjega življenja, 

- geometrijski elementi in pojmi, 

- izrazi. 

 

Z analizo rezultatov NPZ ugotavljamo, da je znanje odvisno od več različnih dejavnikov 

in ne samo od naših letnih načrtovanj pri posameznih tematskih sklopih. Predvsem pa se 

letos opazi, da so naloge problemskega tipa in naloge z vzorci ter zaporedji, katerim smo 

med letom dajali večji poudarek reševali boljše.  

Podpovprečni rezultat je delno tudi posledica tega, da je v 9.a in 9.b  razredu nekaj 

učencev, ki so komaj, z veliko dodatne strokovne pomoči, ob koncu šolskega leta dosegli 

minimalne cilje pri pouku matematike in so njihovi rezultati na NPZ-ju bili zelo slabi (npr. 

0 %, 12 %, 18 % ...). Takšni učenci težje rešujejo naloge, kjer se znanja povezujejo in se 

hkrati preverja več področji.  

 

Zelo pomembno razlika, ki se je kazala že čez vse šolsko leto med paralelkama 9.a in 

9.b, se je pokazala tudi pri rezultatih NPZ-ja v teh dveh razredih in jo prikazuje spodnja 

tabela: 
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Razred Št. učencev Povprečje v 

6. razredu 

Povprečje v 

9. razredu 

9.a 26 52,6 % 47,2 % 

9.b 24 42,1 % 37,8 % 

Skupaj 50 47,35 % 51,05 % 

 

Slabši rezultat v 9.b razredu je v veliki meri tudi posledica zelo neresnega dela učencev 

v tem razredu, neopravljanja domačih nalog, nesodelovanja in neizpolnjevanja 

obveznosti učencev. Z ravno nasprotnim, s pridnim delom, opravljanjem DN in aktivnim 

sodelovanjem pri učnih urah, so učenci 9.a dosegli boljši rezultat, pa vendar glede na 

njihove ocene niso dali vsega od sebe. 

Prav tako se je ohranila razlika med razredoma, tako kot v 6. razredu je tudi v 9. razredu 

ostalo med njima 10 %. 

Naloge s področij, ki so bila slabo reševana, bomo redno vključevali v delo v prihodnjem 

šolskem letu pri rednih urah matematike. Izkazana šibka področja v analizi rezultatov 

bodo tudi vodilo za delo z naslednjimi generacijami.  

5. Usmeritve in delo v naslednjem šolskem letu 

V pripravi na naslednje šolsko leto bomo v aktivu matematike vključevali pozitivne 

izkušnje z NPZ.  

 

Sklepi in smernice za delo: 

 

 Večji poudarek bomo dali rutinskim nalogam z racionalnimi števili.   

 Z učenci bomo utrjevali računanje vrednosti izrazov z različnimi računskimi 

operacijami in z oklepaji. Še posebej bomo pazili pri učinkovitem in zanesljivem 

izračunavanju vrednosti izraza, v katerem nastopajo decimalna števila. 

 Podrobno bomo predelali linearne enačbe s preizkusi. 

 Dosledno bomo zahtevali upoštevanje navodil in reševanje nalog po korakih ter 

zapis podatkov in postopkov in to tudi ocenjevali. 

 V pouk bomo še naprej vnašali besedilne naloge s problemi povezanimi z 

življenjskimi situacijami. 

 Pripravila: Florjanja Krampl 

 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  9. r – FIZIKA 

V letošnjem šolskem letu je kot tretji predmet za NPZ izbran naravoslovni predmet 

FIZIKA. 

Kot ustrezen način priprave učencev na izvedbo je bil izbran način samostojnega dela 

učencev v e-učilnici. O tem je bil seznanjen svet staršev, z dopisom pa tudi vsi starši 

devetošolcev in pri pouku tudi vsi učenci. 

V ta namen sem v začetku novembra 2018 učencem pripravil vpogled v banko 150 nalog, 

ki so bile do sedaj uporabljene na NPZ FIZIKA. Po pet vprašanj z odgovori sem združil v 

delovne bloke in jih objavil v spletni e-učilnici.  
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Odziv med učenci je bil dober, približno 40 % pa se jih je obrnilo na mene za dodatno 

razlago. 

 

Statistična obdelava 

 

Na nivoju države: 

 

Opravljalo 4110 učencev 

 

Povprečno število točk %  63,82 % 

Na nivoju šole: 

 

Opravljalo 49 učencev 

 

 

Povprečno število točk 60,32 % 

Povprečje za 9.a razred: 65,8% 

Povprečje za 9.b razred: 53,8% 

 

 
Analiza porazdelitve točk za našo šolo pokaže, da je 8 učencev doseglo manj kot 40 % 

točk.  

12 učencev dosega dober rezultat med 40 in 60 %, 20 učencev izkazuje zelo dobro 

znanje, ker so dosegli med 60 in 80 % možnih točk. Kar devet učencev je doseglo med 

80 in 100 % možnih točk. 

Po pregledu odstopanj po posameznih nalogah sem opazil, da je večji odklon pri nalogah 

izven modrega polja, kar je razumljivo, ker je povečana prisotnost logičnega razmišljanja 

in močnejša korelacija matematike.  

Pri vseh ostalih nalogah pa ne gre za bistvena odstopanja navzdol. 

Usmeritve za prihodnje 
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Rezultati NPZ fizika so pričakovani in dobri. Opazen je razkorak med obema razredoma, 

kar je pripisati strukturi učencev.  

Slabši rezultat v b paralelki je predvsem pri učencih, ki med rednimi urami niso aktivno 

sodelovali in se učili samo občasno v obdobju pridobivanja ocen. Kar nekaj učencev pa 

ni opravilo niti ene domače naloge (priprave na NPZ) v e-učilnici in tam so dosežki 

skromni. Rezultat so komentirali z izjavo, da ne potrebujejo točk za vpis v izbrane šole. 

V prihodnje bi predlagal dodatne ure za tiste, ki rezultat potrebujejo. Ta usposabljanja in 

priprave v devetem razredu bi lahko izvajali v mesecu marcu in aprilu.  

 

Tone Cencič, učitelj predmeta fizika 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  6. r – ANGLEŠČINA 

V 6. razredih je NPZ iz angleščine pisalo 50 učencev vključno s 5 učenci s posebnimi 

potrebami. 

Povprečni dosežek učencev v državi je 51,36 %, povprečni dosežek učencev na šoli je 

60,79 %, to pomeni, da smo skoraj 9 % nad povprečjem, kar je zelo dober rezultat.  

Pri obeh nalogah slušnega razumevanja so učenci pri vseh postavkah rešili naloge 

nadpovprečno, kar pomeni, da učenci pri slušnem razumevanju nimajo težav. Iz tega 

sklepamo, da pri pouku opravimo dovolj primernih nalog slušnega razumevanja. Tudi pri 

obeh nalogah bralnega razumevanja pri vseh postavkah opažamo velik odstotek 

odstopanja navzgor, kar je rezultat reševanja zahtevnih bralnih nalog pri pouku. Pri 

besedišču so učenci odstopali samo za 0.03 % pri zadnji postavki prve, za 0,06 % pri 

zadnji postavki druge naloge in za 0,04 % pri zadnji postavki tretje naloge. Iz tega je 

razvidno, da so minimalno odstopali navzdol samo pri zadnjih postavkah besedišča. 

Pri nalogah pisnega sporočanja so pri vseh treh postavkah odstopali navzgor, pri 

besedišču 1,28 %, pri slovnici 1,10 % in pri vsebini 1,78 %. 

Opažamo, da so učenci samo pri treh postavkah celotnega nacionalnega preizkusa 

znanja minimalno odstopali navzdol, pri vseh ostalih pa precej navzgor. Najboljše so 

reševali nalogo pisnega sporočanja, torej smo zadani cilj izboljšanja pisnega sporočanja 

dosegli. 

Poudariti moramo, da je v tej generaciji malo učencev s posebnimi potrebami, ki dosegajo 

minimalne standarde znanja. 

                       Aktiv učiteljic angleščine 

 

       

14 TEKMOVANJA UČENCEV 

V šolskem letu 2018/19 so naši učenci na tekmovanjih v znanju s pomočjo svojih 

mentorjev dosegli  naslednje rezultate: 

USPEHI NA TEKMOVANJIH 

V šolskem letu 2018/19 so naši učenci na tekmovanjih v znanju s pomočjo svojih 

mentorjev dosegli  naslednje rezultate: 

Angleščina – 8. razred (mentorica Sonja Črešnik): 

4 bronasta, 1 srebrno in 1 zlato priznanje 

Angleščina – 9. razred (mentorica Marijana Srnko): 
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9 bronastih in 4 srebrna priznanja 

Astronomija (mentor Anton Cencič): 

 1 bronasto priznanje 

Fizika (mentorja Anton Cencič in Miro Jaušovec): 

16 bronastih in 1 srebrno priznanje 

Geografija (mentorica Erika Germič): 

11 bronastih, 5 srebrnih in 1 zlato priznanje 

Kemija (mentorica Karin Magdič): 

 1 bronasto priznanje 

Logika (mentorica Urška Golob): 

 14 bronastih priznanj 

Logična pošast (mentorica Florjanja Krampl): 

 21 bronastih in 8 srebrnih priznanj 

Matematika (mentorice učiteljice od 1. do 5 razreda in učitelji MAT na predmetni stopnji): 

 61 bronastih priznanj 

Nemščina (mentorica Tatjana Lubej): 

 1 bronasto priznanje 

Računalništvo – BOBER (mentor Franc Jakoš): 

 14 bronastih priznanj 

Sladkorna bolezen (mentorica Karin Magdič): 

 17 bronastih in 3 srebrna priznanja 

Slovenščina (mentorice učiteljice od 1. do 5. razreda in učiteljici SLJ na predmetni 

stopnji): 

 67 bronastih in 8 srebrnih priznanj 

Strelstvo (mentorica Natalija Prednik Burič): 

eno prvo in dve drugi mesti na regijskem tekmovanju 

Vesela šola (mentorica Aleksandra Rožič): 

 10 bronastih in 1 srebrno priznanje 

 

Zgodovina (mentorica Melita Kladnik): 

 3 bronasta in 2 srebrni priznanji 

Marca je v Ljubljani potekalo finale šolskega tekmovanja v streljanju z zračno puško. Gal 

Potrč je postal državni prvak med mlajšimi učenci. Mentorica je bila Natalija Prednik Burič. 

Učenke 9. a Nina Knez, Nežka Marija Marinc in Urša Simonič so sodelovale na 19. 

Regijskem srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Zgornjega Podravja, ki 

je potekalo v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.  

Sodelovale so z raziskovalno nalogo z naslovom Živeti ali ne živeti? To ni zdaj vprašanje. 

Učenke so uspešno zagovarjale svojo nalogo in prejele srebrno priznanje. Mentorica je 

bila Renata Štritof. 

Udeležili smo se natečaja URESNIČUJMO – Z ENERGIJO VARČUJMO, IZKLOPI DOLG 

ČAS – VKLOPI SVOJ VIR ENERGIJE. Učenci Aleks Javernik Grilič, Bor Novak, Alen 

Rojht in Andraž Vrenčur Zalar so prejeli priznanje in energijsko varčen računalnik. Mentor 

je bil Anton Cencič. 
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15 VZGOJNA  PROBLEMATIKA 

Letošnji poudarek je bil na izboljšanju medsebojnih odnosov tako med učenci kot vsemi 

deležniki, ki sodelujejo v VIZ procesu.  

Z vso odgovornostjo in občutljivostjo za to področje vsako leto namenimo veliko časa in 

aktivnosti za proaktivno delovanje s ciljem zmanjševanja vseh vrst nasilja in drugih kršitev 

hišnega reda. V tem šolskem letu smo naredili posebno analizo o vrstah in pojavnih 

oblikah med tistimi učenci, ki so prihajali na razgovore k dežurnemu učitelju, šolski 

svetovalni službi, k pomočniku ravnatelja in k ravnatelju. Kršitve hišnega reda smo v 

primerjavi z lanskim šolskim letom uspeli zmanjšati, s tem pa ne smemo biti zadovoljni. 

Izdelano imamo posebno strategijo ravnanja strokovnih delavcev (modro opozorilo) v 

primeru različnih kršitev.   

 

16 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Cilj mednarodnega povezovanja je spoznavanje drugih kultur, navad in običajev. Z 

medsebojnimi obiski si otroci širijo obzorje, sklepajo nova prijateljstva, se urijo v 

komunikaciji v tujem jeziku, krepijo samopodobo, se vzgajajo v duhu humanitarnosti. V 

lanskem šolskem letu smo izpeljali naslednje oblike mednarodnega sodelovanja:  

 sodelovanje z Mohorjevo šolo iz Celovca – Avstrija (izmenjave), 

 ERASMUS+ – Nemčija, 

 sodelovanje z osnovno šolo Tešany – Češka (izmenjava učencev in strokovnih 

delavcev), 

 sodelovanje s šolo iz Rozye en Donzy – Francija (izmenjava), 

 sodelovanje z OŠ Dragolje Dudič Beograd (humanitarni projekti in obisk strokovnih 

delavcev), 

 Neue mittel schule Leibniz, 

 dopisovanje učencev z vrstniki po svetu, 

 sodelovanje na različnih mednarodnih razpisih. 

 

17  ŠOLE V NARAVI IN DRUGE OBLIKE DELA IZVEN ŠOLE 

 

Uspešno smo realizirali dvodnevno pohodništvo za 1. razrede na Areh, tridnevno 

pohodništvo za 2. razred v CŠOD Škorpijon, letno šolo v naravi za 3. razrede na Debelem 

rtiču. Učenci 5. razredov so uživali v zimski šoli na Arehu, učenci 7. razredov pa so v 

mesecu marcu 2019 preživeli pet dni v CŠOD Mežica na Koroškem. COŠD izbiramo 

predvsem zaradi odličnega programa, ki ga izvajajo in cene bivanja, ki je nižja kot na 

drugih destinacijah. V celoti so bile realizirane strokovne ekskurzije po celotni vertikali. 

Športni dnevi: 

RAZRED TEMA ČAS IZVEDBE 

1.–9. RAZRED 

Planinski izlet 22. september 2018 

Jesenski kros 3. oktober 2018 

Zimske aktivnosti 30. januar 2019 

Atletski troboj (dvoboj) 

(60 m, 600m, met žogice) 
7. maj 2019 
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Športne igre 13. junij 2019 

 

Kulturni dnevi: 

RAZRED TEMA ČAS IZVEDBE 

1. RAZRED 

Obisk knjižnice september 2018 

Gledališka predstava – SNG MB 4. december 2018 

Glazerjev dan  21. marec 2019 

Stare hiše v Mariboru junij 2019 

2. RAZRED 

Obisk krajevne knjižnice 3. december 2018 

Gledališka predstava – SNG MB 4. december 2018 

Smo pesniki, pisatelji 7. februar 2019 

Janko Glazer 21. marec 2019 

3. RAZRED 

Ptujski grad november 2018 

Gledališka predstava – SNG MB 4. december 2018 

Pust 5. marec 2019 

Janko Glazer 21. marec 2019 

4. RAZRED 

Gledališka predstava – SNG MB 4. december 2018 

Glazerjev kraj 21. marec 2019 

Prekmurje 17. maj 2019 

5. RAZRED 

Postojnska jama november 2018 

Gledališka predstava – SNG MB 4. december 2018 

Glazerjev dan 21. marec 2019 

6.–9. RAZRED 

Ogled gledališke predstave 

4. december 2018 

(6. razred) 

12. december 2018 

(7. do 9. razred) 

Ruše – Glazerjev kraj 21. marec 2019 

Spoznajmo Slovenijo 17. maj 2019 

 

Naravoslovni dnevi na razredni stopnji: 

 

RAZRED TEMA ČAS IZVEDBE 

1. RAZRED 

Varno na cesti september 2018 

Zdrava prehrana april 2019 

EKO dan april 2019 

2. RAZRED 

Gozd jeseni 10. oktober 2018 

Živali na kmetiji 7. marec 2019 

Pastirski dan 17. maj 2019 

3. RAZRED 

Morski svet september 2018 

Obisk EKO kmetije oktober 2018 

EKO dan april 2019 

4. RAZRED Skrb za zdrave in čiste zobe 10. oktober 2018 
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Voda – terensko delo 12. marec 2019 

Gozdna učna pot 9. maj 2019 

5. RAZRED 

Kolesarski izpit oktober 2018 

Orientacija in astronomija januar 2019 

Ogled proizvodnje – Soven marec 2019 

 

Tehniški dnevi na razredni stopnji: 

RAZRED TEMA ČAS IZVEDBE 

1. RAZRED 

V pričakovanju praznikov 1. december 2018 

Pust 5. marec 2019 

Hiške iz naravnih materialov junij 2019 

2. RAZRED 

V pričakovanju praznikov 1. december 2018 

Pust 5. marec 2019 

Bivaki v naravi 6. marec 2019 

3. RAZRED 

Ustvarjanje predmetov na morju september 2018 

V pričakovanju praznikov 1. december 2018 

Mlinarjev dan 17. maj 2019 

4. RAZRED 

V pričakovanju praznikov 1. december 2018 

Avto s pogonom na gumo 3. december 2018 

Mlinček 11. marec 2019 

Elektrika 13. maj 2019 

5. RAZRED 

V pričakovanju praznikov 1. december 2018 

Splavarjenje in gozdarstvo januar 2019 

Geometrijska telesa maj 2019 

Ustavimo nasilje maj 2019 

 

NARAVOSLOVNI IN TEHNIŠKI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI 

 
DATUM DAN 6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

10. 10. 2018 sreda 

TEHNIČNI DAN 

Gozd 

(Cencič) 

TEHNIČNI DAN 

Izvedba v šoli v naravi 

(pouk) 

TEHNIČNI DAN 

Megametal, Alchrom 

(Cencič) 

NARAVOSLOVNI DAN 

Obdelava podatkov 

(Osojnik) 

1. 12. 2018 sobota 

TEHNIČNI DAN 

V pričakovanju 

praznikov 

(Špindler, Cencič) 

TEHNIČNI DAN 

V pričakovanju praznikov 

(Špindler, Cencič) 

TEHNIČNI DAN 

V pričakovanju 

praznikov 

(Špindler, Cencič) 

TEHNIČNI DAN 

V pričakovanju 

praznikov 

(Špindler, Cencič) 

3. 12. 2018 ponedeljek 

NARAVOSLOVNI DAN 

Obdelava podatkov 

(Golob) 

NARAVOSLOVNI DAN 

Obdelava podatkov 

(Osojnik) 

NARAVOSLOVNI DAN 

Odvisnost 

(Kuder) 

TEHNIČNI DAN 

GSKŠ 

11. 3. 2019 ponedeljek 

TEHNIČNI DAN 

Orientacija, Ploščina - 

merjenje 

(Germič, Golob) 

TEHNIČNI DAN 

Izvedba v šoli v naravi 

NARAVOSLOVNI DAN 

Spolnost, Medsebojni 

odnosi 

(Ravnjak, Magdič) 

TEHNIČNI DAN 

HE Fala 

(Jaušovec) 

12. 3. 2019 torek 

TEHNIČNI DAN 

Ogled čistilne naprave 

(Magdič) 

NARAVOSLOVNI DAN 

Izvedba v šoli v naravi 

TEHNIČNI DAN 

Astronomija 

(Cencič) 

NARAVOSLOVNI DAN 

Eksperimentirajmo 

(Magdič) 

9. 5. 2019 četrtek 

NARAVOSLOVNI DAN 

Ustavimo nasilje, 

Odraščanje 

(Kuder, Magdič) 

TEHNIČNI DAN 

Izvedba v šoli v naravi 

(pouk) 

NARAVOSLOVNI DAN 

Obdelava podatkov 

(Golob) 

TEHNIČNI DAN 

Van Gogh 

(Lubej) 

13. 5. 2019 ponedeljek 
NARAVOSLOVNI DAN 

Razvrščanje rastlin 

NARAVOSLOVNI  DAN 

Duševno zdravje 

TEHNIČNI DAN 

Akvarij 
NARAVOSLOVNI DAN 
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(Magdič) (Magdič, Kuder) (Frank) Vzgoja za zdravo 

spolnost 

(Magdič, Kuder) 

 

  

 

18 PROGRAM UČNE POMOČI 

 

Učno pomoč smo izvajali preko programa javnih del. Sodelovali smo tudi s Centrom za 

socialno delo iz Ruš. Pomoči je bilo občasno ali dlje časa deležno preko 30 učencev. Vsi 

učenci so uspešno izdelali razred. 

 

Letos je imelo odločbo 38 učencev, kar je 8 % vseh učencev, kar je enako kot v lanskem 

šolskem letu.  

Vsi učenci, ki so usmerjeni z odločbo, imajo ure dodatne strokovne pomoči, za 

odpravljanje primarnih primanjkljajev ali učno pomoč ter prilagojeno izvajanje programa. 

Dva učenca imata prilagoditve brez ur DSP.  

Učencem pripadajo dodatne individualne ure za odpravljanje primarnih primanjkljajev in 

ure učne pomoči v obsegu od ene do petih ur tedensko. Izvajali smo jih strokovni delavci 

naše šole in CIRIUS Kamnika.  

Učenci so usmerjeni v naslednje kategorije: 

 največ učencev ima težave na posameznih področjih učenja, 

 nekaj učencev je dolgotrajno bolnih, 

 trije gibalno ovirani učenci (dva lažje,  eden zmerno), 

 štirje učenci – več motenj (zmerna govorna motnja, PPU).  

 

IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI IN SPECIFIČNE UČNE POMOČI 
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19 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

V šolskem letu 2018/19 so na naši šoli potekale naslednje interesne dejavnosti 

(tabela). Nekatere  dejavnosti so učenci  predstavili ob različnih priložnostih (razstava, 

nastop, tekmovanje …). 

 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR UČENCI 

Angleška bralna značka več mentorjev 4.–9. r 

Borilne igre Martina Šumer 1.–3. r 

Bralna značka več mentorjev 1.–9. r 

Bralne urice Renata Štritof 3. in 4. r 

Čebelarski krožek Aleksander Soršak 1.–9. r 

Delavnice za nadarjene več mentorjev 6.–9.r 

Dramski krožek Metka Koper, Jana Terbuc 4. in 5. r 

EKO kviz Karin Magdič 6.–8. r 

Folklora Simona Waldhütter 1.–4. r 

Geografski krožek Erika Germič 7.–9.r 

Glasbena skupina Darinka Jesenko 5.–9. r 

Glasbeni krožek Natalija Prednik Burič 1.–3. r 

Gorsko-kolesarski krožek zunanji sodelavec 6.–9. r 

Inovativni krožek Urška Golob 6.–9. r 

Kemijski krožek Karin Magdič 8. in 9. r 

Knjižničarski krožek Aleksandra Rožič 6. in 7. r 

Kuharski kotiček Irena Jelenc 3. in 4. r 

Kulturni portret Tatjana Lubej 1.–9. r 

Likovni krožek Andreja Kljajič 1.–3.r 

Likovni krožek Suzana Špindler 4.–9. r 

Literarno – gledališko polje Ksenija Župevc 6.–9. r 

Matematični krožek Leonida Osojnik 7. r 

Mladi planinci več mentorjev 1.–9. r 

Pevski zbor Darinka Jesenko 1.–9.r 

Rad-a nastopam Ljiljana Mićović Struger 6.–9. r 

Scensko oblikovanje Suzana Špindler 7.–9. r 
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Sladkorna bolezen Karin Magdič 8. in 9. r 

Sprostitev z jogo Rajka Kranjc 1.–4. r 

Stopinjice več mentorjev 1.–9. r 

Strelski krožek Natalija Prednik Burič 4.–9. r 

ŠKL – TEE BALL Nevenka Berglez 4. in 5.r 

ŠKL – med dvema ognjema Nevenka Berglez 5. in 6.r 

Tehnična izvedba prireditve Žiga Duh 6.–9. r 

Vesela šola Aleksandra Rožič 4.–9. r 

Zgodovinski krožek Melita Kladnik 8. in 9.r 

 

 

20 POROČILO O PROJEKTU ZDRAVA ŠOLA 

V tem šolskem letu smo nadaljevali z lani začetimi nalogami: 

- ZDRAVA PREHRANA  

- Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA IN ZDRAVJA 

Z nalogo ZDRAVA PREHRANA smo učence ozaveščali o: 

- pomembnosti zdrave prehrane, 

- kako preprečiti motnje hranjenja, 

- Zdrav slovenski zajtrk, 

- vso leto smo merili ostanke, torej zavrženo hrano in o rezultatih obveščali 

učence. Naš slogan je bil: Vzemi toliko, kolikor boš pojedel, pojej to, kar vzameš! 

V okviru naloge Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA IN ZDRAVJA smo učencem 

ponudili: 

Čim večjo vključenost otrok v dejavnosti s športno vsebino: 

- aktivni odmori (na šolskem igrišču, v atriju), 

- minute za zdravje med poukom ( od 1.–9. razreda), 

- zbiranje točk za najboljšega športnika/ športnico šolskega leta, 

- zbiranje točk za najbolj športni razred, 

- športne aktivnosti izvedene skupaj z učenci in s starši (športni dan, dobrodelni 

pohod). 

Koordinatorica je bila Nevenka Berglez. 

 

21 KOLESARSKI IZPIT 

V šolskem letu 2018/2019 so učenci  5. razredov v mesecu septembru in oktobru 

opravljali kolesarski izpit. Ta je sestavljen iz treh delov:  

a) teoretični del 

b) spretnostna vožnja na poligonu 

c) in praktična vožnja na cesti v prometu 

Učenci so pod vodstvom razredničark pridobivali teoretična znanja s pomočjo 

računalniškega programa – Kaj veš o prometu, le tega pa so lahko uporabljali tudi od 
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doma. S tem so doma utrjevali teoretično znanje prometnih predpisov, razredničarke 

pa so s pomočjo računalniškega programa imele vpogled in kontrolo za vsakega 

posameznika, kolikokrat so doma vadili teorijo. 

Opažamo, da je znanje mladih kolesarjev zadovoljivo, saj je teorijo v prvem poskusu 

opravila dobra polovica učencev. Ostali so jo opravili šele v drugem ali celo tretjem 

poskusu. Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu je sledilo praktično usposabljanje 

mladih kolesarjev na poligonu in na cesti.  

V petek, 14. 9. 2018,  nas je obiskal policist  PP Ruše in našim učencem predstavil, 

kako poteka varna vožnja s kolesi. Sledil je tehnični pregled koles. Kar nekaj učencev 

je imelo tehnično pomanjkljivo kolo in so morali do prve vožnje kolo usposobiti. Učenci, 

ki so imeli tehnično brezhibno kolo, so dobili nalepko »Varno kolo«, ki so si jo na licu 

mesta nalepili na kolo. Policist je opravil  tudi pregled ustreznosti varnostne čelade. 

Pokazali  smo jim pravilno zapenjanje in utrditev s trakovi, da je čelada trdna na glavi. 

Učenec Kevin Vodušek ni imel svojega kolesa, zato si ga je izposojal od sošolca.  

Praktično vožnjo smo v naslednjih dneh nadaljevali na spretnostnem poligonu na 

igrišču. Težave pri vožnji s kolesom je imelo več učencev: Pušenjak Tine, Vodušek 

Kevin, Mislovič Maša in Artič Dežman Samo. Opozorili smo starše, da so doma med 

vikendi vadili vožnjo s kolesom.  

Pri ostalih sem opazila, da je precej učencev imelo težave z ravnotežjem, predvsem 

pri vožnji z eno roko, pri počasni vožnji ter slalomu. Neprimerna velikost koles je 

pripomogla k nezanesljivosti. Učence smo spodbujali, naj vaje utrjujejo tudi doma s 

starši. 

Na poligonu so utrjevali: 

- spretnostno vožnjo – slalom, slalom med ožinami, vožnja med ožinami, vožnja 

po črti, ustavitev, vožnja z eno roko. Učenci so imeli težave predvsem pri vožnji 

slalom med ožino in pri vožnji z eno roko. 

- praktična vožnja – zavijanje v levo in desno, upoštevanje prometnih znakov in 

prometnih pravil v križišču. 

 

Proga je potekala v bližini šole, po kateri prihaja največ otrok in tukaj so se otroci lahko 

preizkusili v vožnji s kolesom (zavijanje levo in desno, stop znak, odvzem prednosti, 

enakovredno križišče, kolesarska steza, prehod za pešce).  

Vreme nam je tudi letos prizaneslo, saj smo morali zaradi dežja prestaviti samo nekaj 

ur. Izpitno vožnjo smo izpeljali 10. 10. 2018. Od 47 učencev jih je k izpitu pristopilo 45. 

Dva učenca sta zaradi bolezni manjkala. Ob 9.30 se je pričela izpitna vožnja. Izpitno 

komisijo je sestavljalo šest predstavnikov ZŠAM Ruše. Predstavnik PP se letos zaradi 

stavke ni udeležil. Vsak predstavnik komisije je prejel ocenjevalne liste s tabelo štartnih 

številk učencev, v katero so vpisovali morebitne napake, ki so jih opazili na opazovalni 

točki.  

Po končani vožnji je sledilo posvetovanje komisije. Ugotovili smo, da so učenci 

prikazali precej znanja in malo napak. Izpit je opravilo 40 učencev, 5 učencev pa zaradi 

nepravilnega razvrščanja pri zavijanju v levo ni opravilo (velika napaka). 
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Za izpitno komisijo je bila v jedilnici organizirana malica, za učence pa je na šolskem 

dvorišču sledila podelitev kolesarskih izkaznic. Zaželeli smo jim srečno in predvsem 

varno ter odgovorno vožnjo.  

Za učence, ki niso uspešno opravili kolesarskega izpita, sta bili organizirani dve dodatni 

uri urjenja praktične vožnje v cestnem prometu. Popravni izpit za učence je bil 22. 10. 

2018. Pridružila sta se tudi učenca, ki prvič izpitne vožnje nista opravljala zaradi 

bolezni. Vsi učenci so uspešno opravili  izpitno vožnjo in so prejeli kolesarko izkaznico. 

 

AKTIVNOSTI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO: 

- določitev nove trase za izvajanje kolesarskega izpita (malo daljša) – dogovorjeno s 

predstavniki ZŠAM za konec avgusta; 

- kolesarski izpit se izvaja v 5. razredu v jesenskem času: teorija med poukom, 

spretnostni poligon se izvede na dan dejavnosti, praktični del vožnje v cestnem 

prometu se bo izvajal po pouku (RaP);  

- poleg spretnostnega poligona je potrebno izvesti tudi prometni poligon, da izkusijo 

prve prometne situacije v varnem okolju; 

- postavitev triopana – kolesarski izpit v času usposabljanja v cestnem prometu; 

- prestavitev kolesarskega izpita na 1. roditeljskem sestanku v 5. razredu – starše je 

potrebno pozvati k čimprejšnji ustrezni ureditvi koles ter k spodbujanju k vožnji s kolesi 

v prostem času. Po opravljenem izpitu naj še naprej učence spodbujajo v upoštevanju 

pravil varne vožnje in uporabi kolesarske čelade.  

 

                 Koordinator: Rosana Pirš 

 

22 POROČILO O IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV  

NAUČIMO SE PLAVATI – 2. RAZRED (20-URNI TEČAJ) 

KRAJ IN DATUM: RUŠE, 8. 4. 2019 do 19.4.2019 

IZVAJALEC TEČAJA: PLAVALNI KLUB RUŠE 

STAROST OTROK / RAZRED:  7 let / 2. razred                              

ŠTEVILO SODELUJOČIH OTROK: 60  otrok 

 

POROČILO: 

Kot vsako leto so tudi letos učenci 2. razredov opravili 20-urni plavalni tečaj. Tečaj je 

izvedlo društvo Plavalni klub Ruše v ŠPR  (bazen v  Rušah). Tečaj je trajal dva tedna 

vsak dan po dve šolski uri. Aktiv športnih pedagogov se nagiba k izvedbi plavalnega 

tečaja v tretjem razredu, saj smo mnenja, da bi pri eno leto starejših učencih lahko 

dosegli bistveno boljše rezultate pri učenju plavanja. Rezultati preverjanja znanja 

plavanja so navedeni v spodnji tabeli: 
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REZULTATI PREVERJANJA 

 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENKE / 1 1 / 3 3 15 6 / 

 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENCI / / / 7 6 1 8 7 2 

 

NAUČIMO SE PLAVATI – 1. RAZRED (10-URNI TEČAJ) 

 

KRAJ IN DATUM: RUŠE, RUŠE, 1. 4. 2019 do 5.4.2019 

IZVAJALEC TEČAJA: PLAVALNI KLUB RUŠE 

STAROST OTROK / RAZRED:  6 let / 1. razred                              

ŠTEVILO SODELUJOČIH OTROK:   otrok 

 

POROČILO: 

Kot vsako leto so tudi letos učenci 1. razredov opravili 10-urni plavalni tečaj. Tečaj je 

izvedlo društvo Plavalni klub Ruše v ŠPR bazen v  Rušah. Tečaj je trajal en teden  

vsak dan po dve šolski uri od 1. 4. 2019 do 5. 4 .2019. Rezultati preverjanja znanja 

plavanja so navedeni v spodnji tabeli: 

 

REZULTATI PREVERJANJA 
 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENKE / 1 1 4 6 10 1O 0 0 

 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENCI / 1 2 4 4 7 0 0 0 

 

 

PREVERJANJE ZNANJA PLAVANJA – 6. RAZRED 

 

KRAJ IN DATUM: RUŠE, 12. 6. 2019 

IZVAJALEC PREVERJANJA ZNANJA: Katarina Bizjak Slanič 

STAROST OTROK / RAZRED:  11 let / 6. razred                              

Legenda:  

0* - učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje 

plavanja 

0 - učenec je neprilagojen na vodo 

1 - učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z 

glavo v vodi - gibanje izvaja 5 sekund 

2 - učenec preplava 8 m 

3 - učenec preplava 25 m 

4 - učenec preplava 35 m; plavanje prične s skokom v vodo na noge 

5,6,7 - učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina 
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ŠTEVILO SODELUJOČIH OTROK: 46 otrok 

 

POROČILO: 

V okviru športnega dne smo izvedli preverjanje znanja plavanja za učence 6. razredov. 

Preverjanja se je udeležilo 46 od 51 učencev. Vseh 46 otrok je uspešno opravilo testiranje in 

so plavalci. Pet učencev se testiranja ni udeležilo in jih je v testiranje potrebno vključiti 

naslednje šolsko leto.   

 

REZULTATI PREVERJANJA 

 

 0* 0 1 2 3 4 vsaj 5 

UČENCI / / / / / / 46 

 

ZLATI SONČEK: 
 

ZLATI 

SONČEK 

 
skupno št. 

otrok v 

razredu 

število otrok, ki 

prejmejo 

diplomo/medaljo 

število otrok, 

ki prejmejo 

priznanje za 

sodelovanje 

1. razred mala modra medalja 59 59 / 

2. razred velika modra diploma 56 56 / 

3. razred velika zlata medalja 57 57 / 

 

Rezultati v prvi triadi za program Zlati sonček so naslednji: 172 otrok je opravilo 

program in si prislužilo diplome in medalje. 

 

KRPAN: 
 

KRPAN 

 
skupno št. 

otrok v 

razredu 

število otrok, ki 

prejmejo 

diplomo/medaljo 

število otrok, 

ki prejmejo 

priznanje za 

sodelovanje 

4. razred bronasti - diploma 51 51 / 

5. razred srebrni - diploma 46 46 / 

6. razred zlati - diploma 52 48 4 

 

Rezultati v drugi triadi za program Krpan so sledeči: od 149 otok jih je 145 opravilo 

predpisane naloge in tako osvojilo diplomo, 4 pa so prejeli priznanja za sodelovanje.  

 

23 POROČILO O DELU EKO ŠOLE  

 

Tudi v tem šolskem letu smo uspešno opravili vse zahtevane aktivnosti in na koncu 

pridobili EKO zastavo. 

Realizirani projekti: 
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Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš   

V šoli zbiramo odpadne tonerje, kartuše in trakove v za to namenjen zabojnik.  

Okrasitev in oprema prostorov ustanove z ekoizdelki, ki so jih izdelali otroci, 

učenci Mentor poskrbi za menjavo razstavljenih izdelkov vsaj štirikrat letno (ob 

letnih časih). Izdelke za razstavo pripravijo in izberejo učitelji. 

Likovno ustvarjanje – Ozaveščanje – Likovno ustvarjanje  

Uporaba jesenskih barv in motivov na podlagi opazovanja gozda v različnih likovnih 

tehnikah. Izdelke izbere vodja projekta in jih do določenega datuma pošlje 

organizatorju natečaja.  

Ekokviz – Ozaveščanje – Ekokviz za OŠ  

Učenci v okviru naravoslovnih predmetov in izbirnih vsebin pridobivajo znanja iz 

ekoloških vsebin. Dodatna znanja pridobivajo na pripravah na tekmovanje v obliki 

krožka, ki poteka izven časa pouka. 

Ekobranje za ekoživljenje – Ozaveščanje – Ekobranje za ekoživljenje  

Učenci skozi vse šolsko leto berejo knjige z ekološko vsebino in jih pripovedujejo; 

za eno prebrano delo izdelajo plakat, lutke, maketo ... Učenci od 1. do 5. razreda o 

prebranem poročajo razredničarkam, na predmetni stopnji pa mentorici Karin 

Magdič. 

Namestitev / izobešanje zelene zastave pred vhodom v ustanovo  

Zastava visi pred glavnim vhodom v šolo, ob slovenski in občinski zastavi. 

Altermed Predstavitev zdrave, uravnotežene prehrane in lokalne pridelave na 

celjskem sejmu. 

Organizacija zbiralnih akcij papirja  

V tem šolskem letu smo izvajali zbiralno akcijo odpadnega papirja in kartona. 

Beležili smo količino zbranega ob odvozu. 

Zbiranje plastičnih pokrovčkov  

Učenci odlagajo prinešene pokrovčke v za ta namen postavljene škatle v vsakem 

nadstropju šole. Pokrovčke sproti tehtamo ob odvažanju. Izkupiček denarja, 

zbranega s to akcijo, je namenjen šolskemu skladu. 

Vsakodnevno zagotavljanje raznovrstne prehrane  

Komisija za prehrano za vsak mesec izdela jedilnik za zajtrk, malico in kosilo. 

Upoštevajo se diete zaradi zdravstvenih namenov ali drugih zadržkov. 

Zmanjševanje zavržene hrane – Hrana ni za tjavendan  

V sodelovanju z organizatorji šolske prehrane smo skrbeli, da se je uporabljalo čim 

več lokalno in ekološko pridelane hrane. Redno smo spremljali količino zavržene 

hrane in se trudili zmanjšati količino le te. Učenci so izdelovali knjižico – KUHLA, v 

kateri so bili recepti, namigi, naloge. Kuhla je učence usmerjala v različne 

dejavnosti.  
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Obisk otrok, učencev na eko kmetiji  

Učenci ob vodenem ogledu spoznajo glavne dejavnosti ekološke kmetije, si 

ogledajo hlev in gospodarska poslopja. Spoznajo vzgojo tradicionalnih slovenskih 

kulturnih rastlin in predelavo le teh na ekološki način. Primerjajo ekološko 

kmetovanje in pridelavo z običajnim. 

Zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico  

Vsak dan se k predvidenemu obroku malice doda sveže sadje (jabolka, hruške, 

mandarine), občasno suho sadje. 

Hrana in zdravje –  Tradicionalni slovenski zajtrk  

Vsi učenci imajo v novembru v šoli tradicionalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz 

kruha, mleka, masla, medu in jabolka. 

 

Eko koordinatorji v šolskem letu 2018/2019 so bili Kaja Krivonog, Tone Cencič in 

Stanka Kramer. 

 

POROČILO O DELU NA PODROČJU PREHRANE, ZDRAVEGA 

PREHRANJEVANJA IN KULTURE PREHRANJEVANJA ZA LETO 2018 - 2019 

 

Osnovna šola Janka Glazerja Ruše je v šolskem letu 2018- 2019 izvedla naslednje 

ukrepe in dejavnosti v vezi z zdravo prehrano, zdravim prehranjevanjem in kulturo 

prehranjevanja: 

 

I. PREHRANA 

Učencem so bili tekom celotnega leta na voljo vsak dan 4 dnevni obroki- dva glavna 

(zajtrk in kosilo) ter dva premostitvena (dopoldanska in popoldanska malica). Obroke 

je v šolski kuhinji pripravilo primerno izobraženo kuhinjsko osebje s pomočjo 

organizatorke prehrane (univ. dipl. inž. živ. tehnol.) po priporočilih veljavnih smernic 

(Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno- izobraževalnih ustanovah, 2010 ter 

dodatne literature, ki jo priporoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Vsem 

učencem z zdravstvenimi težavami smo na podlagi zdravniških poročil (Potrdilo o 

medicinsko indicirani dieti za otroka) pripravili dietne obroke, ki so jih lahko brez 

pomislekov zaužili.  

Učenci so imeli v sklopu projekta Šolska sadna shema vsak dan na voljo sveže sadje. 

Da lahko učenci jejo sadje zmeraj ko želijo, imamo na šoli tri sadne kotičke. Na šoli 

imamo več pitnikov s pitno vodo. 

Na koncu šolskega leta smo izvedli internetno anketo o šolski prehrani. Izpolnila jo je 

¼ staršev.  

 

V šolsko prehrano smo v šolskem letu 2018 – 2019 uvedli naslednje spremembe: 

 

- Ukinili smo sladkan čaj. Otroci imajo sedaj čez cel dan na voljo nesladkan čaj 

ter vodo. V toplih mesecih jim postrežemo z domačo limonado. 
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- Zmanjšali smo količino sladkanih živil ter živil z večjo količino sladkorja (puding, 

sadne ploščice, kupljeno pecivo, kosmiči s čokolado in dodanim sladkorjem). 

Namesto tega jim pripravimo domače pecivo. Ukinili smo sladkane čokoladne 

namaze, ki vsebujejo veliko sladkorja ter maščob (npr. Nutela, Kindelada). 

- Zmanjšali smo količino predelanih mesnin kot so hrenovke, suhe oz. polsuhe 

klobase, ter ukinili kupljene paštete, ki vsebujejo mnogo preveč soli, maščob ter 

aditivov. Namesto kupljene paštete učencem ponudimo domače mesne 

namaze. Otroci prejmejo več mesnin, kjer je vidna struktura mesa in so manj 

predelane (kuhan pršut, piščančje ali puranje prsi, šunka). 

- Zmanjšali smo količino pekovskih izdelkov s povečano vsebnostjo maščob 

(rogljički). Namesto tega otrokom ponudimo polnozrnate izdelke. 

- Povečali smo količino polnozrnatih živil (riž, testenine, kruh in pekovski izdelki). 

 

II.  IZOBRAŽEVANJA 

V šolskem letu 2018 – 2019 sem pripravila predavanje o prednostih zdrave prehrane 

za učence 7.B razreda. Učenci omenjenega razreda so izpuščali obroke in imeli 

popačeno predstavo o hujšanju ter prednostih primerne izbire živil. Predvsem pri 

dekletih v obdobju pubertete je predstava o primerni postavi, kot jo narekujejo mediji 

in modna industrija pogost vzrok nepravilnega prehranjevanja. Zaradi pozitivnega 

odziva in opaženih sprememb v prehranjevanju učencev bi bila takšna predavanja 

smiselno izvesti vsako leto  vseh razredih osnovne šole. 

 

III. OPAŽANJA 

Ministerstvo za izobraževanje, znanost in šport opredeljuje število zaposlenih v šolskih 

kuhinjah. Ob tem se predpostavlja število zaposlenih le za obrok, ki ga določa 

omenjeno Ministrstvo in sicer za dopoldansko malico. Vse ostale zaposlene v šolski 

kuhinji šola krije iz ti. ekonomskega financiranja (dohodkov, ki jih šola prejme od 

prodaje preostalih obrokov). Iz tega sledi, da je uradno za pripravo dopoldanske malice 

zaposlena le ena oseba, kar je iz vidika strokovnosti seveda nemogoče. Predlagam, 

da omenjena institucija razmisli o drugačni razporeditvi zaposlenih na področju 

prehranjevanja, saj bi le tako lahko v vseh slovenskih osnovnih šolah zagotovili 

kvalitetno delo. Prav tako je pomembno, da ima organizator prehrane primerno 

izobrazbo, saj lahko le tako šola sledi vsem strokovnim normativom, ki jih omenjeno 

delo prinaša (vedenje o HACCP sistemu, dietah, dietnih živilih…).  

Pripravila organizatorka prehrane: 

Barbara Ozbič Kirijakopulos 

 

 

24 POROČILA MEDNARODNIH SODELOVANJIH 

 

SODELOVANJE Z MOHORJEVO ŠOLO IZ CELOVCA 2018/2019 

V tem letu smo realizirali vse dejavnosti, ki smo jih načrtovali. Skupno je letos 

sodelovalo v projektu 36 učencev iz naše šole in 60 učencev iz Celovca.   

Jesenska izmenjava 
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Je potekala v Rušah od 1. 10. 2018 do 4. 10. 2018. Družili so se učenci 4. razredov. 

Prenočevali so v hotelu Veter v Rušah. 

Pomladanska izmenjava 2. razredov 

Potekala je od 13. 5. in 14. 5. 2019 na  Pohorju v hotelu Zarja. V izmenjavi je 

sodelovalo 10 učencev iz naše šole in 19 učencev iz Celovca. Spremljevalka je bila 

Rajka Kranjc. 

Pomladanska izmenjava 3. razredov 

Potekala je od 13. 5 do 16. 5. 2019 v Celovcu in okolici. Sodelovalo je 11 učencev 

naše šole in 25 učencev iz Mohorjeve šole. Spremljevalka je bila Denisa Trafela. 

Pomladanska izmenjava 3. razredov 

Potekala je od 13. 5 do 16. 5. 2019 na Pohorju v hotelu Zarja in bližnji okolici. 

Sodelovalo je 15 učencev naše šole in 16 učencev iz Mohorjeve šole. Spremljevalka 

je bila Nevenka Berglez. 

VARNOSTNA OLIMPIJADA, 21. 5. 2019  

Varnostne olimpijade v Celovcu so se udeležili učenci 4. r, ki so v projektu. 10 jih je 

tekmovalo, ostalih 5 je bilo navijačev.  

Vsa druženja so potekala po načrtovanem programu, pomladansko druženje na 

Pohorju je sicer potekalo v nestabilnem vremenu, vendar so animatorji kljub vsemu 

realizirali program. Spremljevalci – iz naše šole in Mohorjeve, so bili z vsemi 

aktivnostmi zelo zadovoljni.  

27. 6. 2019 smo se udeležili praznovanja 30. obletnice Mohorjeve ljudske šole v 

Celovcu, v Tischlerjevi dvorani. Ob tej priliki smo partnerski šoli predali darilo v obliki 

knjig, za šolsko knjižnico. 

S kolegi iz Avstrije odlično sodelujemo in vsi se trudimo, da sodelovanje ostane na 

takšnem nivoju, kot ga imamo. Vtisi učiteljic po izmenjavah so bili odlični. Druženje je 

zelo pomembno za promocijo šole in kot dodana aktivnost, ki jo ponudimo učencem. 

Tudi povratne informacije staršev so zelo pozitivne. 

Koordinatorica projekta: dr. Andreja Kljajič 

 

POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU Z OŠ DRAGOJLA DUDIĆA V 

SRBIJI 

Cilj projekta: pridobivanje in izmenjava strokovnih izkušenj učiteljev, krepitev 

medkulturnega povezovanja, razvijanje strategij sodelovanja učencev na različnih 

področjih, spodbujanje solidarnosti, strpnosti, empatije, bogatitev interesov in 

razvijanje drugih veščin ter vrednot (ustrezna komunikacija, prijateljstvo, vzgoja za mir 

in odgovornost, prostovoljstvo …). 

Izvedene aktivnosti: 

Naziv projekta: Humanitarni projekt mednarodnega sodelovanja 

Sodelujoči: ravnatelj Ladislav Pepelnik, Renata Štritof, Ljiljana Mićović Struger, Boštjan 

Ravnjak, Andreja Kljajič, Natalija Prednik Burič, Urška Golob. 

Izvedene aktivnosti: 

 Humanitarna akcija »Od nas za vas« – zbiranje hrane in predmetov za osebno 

higieno (čas izvedbe: november 2018; predaja predstavnikom organizacije 

Rdečega križa Ruše dne 30. 11. 2018). Organizatorji akcije so bili učenci 6. b. 
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 Obeležitev dneva solidarnosti (20. 12. 2018) v sodelovanju z različnimi 

ustanovami. Učenci so izdelali različne voščilnice z motivom solidarnosti, 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti in jih poslali Zavetišču za brezdomce v 

Mariboru, VDC POLŽ – enoti v Mariboru in Rušah, OŠ Dragojla Dudića v 

Beogradu … 

 Zbiralna akcija »Za prijatelje na štirih tačkah« – zbiranje hrane, priboljškov 

in predmetov za nego živali za Zavetišče za živali v Mariboru (čas izvedbe: april 

2019; predaja strokovnim delavcem in ogled Zavetišča dne 15. 4. 2019). 

Organizatorji akcije so bili učenci 6. a. 

 Obisk učiteljev in izmenjava učencev iz OŠ Janka Glazerja Ruše v 

Beogradu. OŠ Dragojla Dudića smo obiskali trije učitelji ; Renata Štritof, Ljiljana 

Mićović Struger in Boštjan Ravnjak ter 5 naših učencev (iz 8. in 9. razreda), ki 

so bili nastanjeni pri beograjskih vrstnikih. Obisk je potekal po programu OŠ 

Dragojla Dudića  (hospitacije učiteljev, sodelovanje učencev pri pouku, 

druženja, ogledi, ekskurzija …). Sodelovali smo na dobrodelnem bazarju, z 

izdelki naših učencev ter darovanimi izdelki iz VDC POLŽ – enota Ruše. Prav 

tako smo za učitelje pripravili predavanja: formativno spremljanje pouka, 

inkluzivno izobraževanje ter poklicna oziroma karierna orientacija v Sloveniji 

(čas obiska: od 22. 4. do 25. 4. 2019).   

 Izvedba medobčinskega natečaja »Moj domači kraj« (maj, junij 2019). 

Povezali smo se z Mladinskim domom Maribor, ki so skupaj z našimi učenci 

ustvarjali in predstavili svoj kraj skozi risbo, pesem ali fotografijo. Najboljše 

izbrane izdelke smo razstavili, na prireditvi s kratkim kulturnim programom dne 

5. 6. 2019 pa nagradili s knjižnimi deli in priznanji posamezne učence naše šole 

ter varovance Mladinskega doma Maribor.  

 

Mednarodno sodelovanje učiteljev in učencev obeh šol nadaljujemo tudi v prihodnje. 

Osrednja rdeča nit ostaja humanitarnost, poleg tega pa je naš cilj prenašanje 

strokovnih izkušenj med učitelji, pri učencih pa razvijanje vrednot medkulturnega 

povezovanja, solidarnosti in strpnosti. 

 

                                                                                            Koordinator: Renata Štritof 

SODELOVANJE Z OŠ TEŠANY – ČEŠKA 

Letošnja izmenjava je potekala od 14. do 16. maja 2019. Izmenjave se je udeležilo  16 

učencev od 6. do 9. razreda. Tudi tokrat so gostitelji pripravili odličen program, v 

katerem so vsi udeleženci uživali. Učenci so si ogledali Tešany in bližnjo okolico, se 

podali v Češki kras in si ogledali Dom prirody, podzemno jamo Macoha in skalni mlin. 

Zadnji dan izmenjave so učenci s svojimi gostitelji preživeli v šoli in se skupaj učili 

jezika prijateljev, likovno ustvarjali, se pomerili v kvizu iz znanja svetovnih znamenitosti 

in ustvarili skupni plakat o lepotah Slovenije in Češke. Spremljevalca sta bila Aljaž Jug 

in Ladislav Pepelnik.  
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25 DOBRODELNI 24-URNI POHOD NA MARTNICO 

Osma tradicionalna dobrodelno športno rekreativna prireditev, v organizaciji OŠ Janka 

Glazerja Ruše, Društva LIRA in Športne zveze Ruše,  je potekala v odličnem vzdušju 

in prijetnem poletnem vremenu, saj so temperature v obeh dneh precej povečale 

klavrno majsko povprečje. Udeleženci iz vseh koncev Slovenije so 24 ur premagovali 

pot s kolesom ali peš, iz Ruš, ki ležijo na 309 m N/M višine, do Martnice, priljubljene 

izletniške točke nad Rušami, ki leži na 682 M/N višine. Pohodniška pot je dolga 3 km, 

kolesarji pa so morali premagati 5,5 km do cilja. Prireditev je dobrodelna in ne 

tekmovalna, vendar mnogi preizkušajo meje svojih sposobnosti in se 24 ur spopadajo 

s progo. Tudi noč jim ni ovira. Letos se je uradno udeležilo prireditve 414 udeležencev, 

ki so tudi prispevali prostovoljne prispevke za socialno ogrožene otroke šole in vrtca 

Osnovne šole Janka Glazerja iz Ruš. Skupaj je bilo zbranih 2930€. Hvala vsem. Vsako 

leto se prireditve udeleži tudi veliko udeležencev, ki se ne prijavijo in ne prispevajo 

dobrodelnega prispevka. So pa naredili vsaj nekaj dobrega za svoje telo. Mogoče pa 

se naslednje leto le odločijo in prispevajo kaj za otroke socialno ogroženih družin. 

Letošnjo prireditev je zaznamoval prav poseben udeleženec. Furlanič Jure je prišel iz 

Kopra in se najprej podal na pot s kolesom, po petih poizkusih pa je odložil kolo in se 

na Martnico podal peš. Do sobote, do 16.00, je skupno premagal pot kar 18 krat. 

Dosežek je zavidanja vreden, predvsem zaradi dejstva, da je Jure pri 33 letih prebolel 

težko bolezen, se začel na novo učiti hodit, danes pa predvsem zaradi svoje močne 

volje premaguje neverjetne napore. Zato smo ga posebej nagradili in razglasili za 

heroja Martnice za leto 2019. 

26 SOCIALNA NARAVNANOST ŠOLE 

 

Velik poudarek namenjamo pomoči socialno ogroženim otrokom. Tudi v lanskem letu 

so bile izvedene aktivnosti za pridobitev sredstev v naš sklad pomoči socialno 

ogroženim otrokom. Skupaj z društvi in posamezniki pomembno skrbimo za zbiranje 

sredstev v naš sklad. Najbolj odmevne akcije so bile: 24-urni pohod na Martnico in 

dobrodelni izkupiček Trail maratona. Vsem prosilcem pomoči ugodimo in na tak način 

ustvarjamo enake pogoje. 

 

27 RAZREDNE URE 

 

Tudi letos smo izvajali  projekt RAZREDNIK – SORAZREDNIK. V projektu sodelujejo 

učitelji OPB in nerazredniki, ki pomagajo razrednikom. Tandem je skrbel za delo 

razredne skupnosti, načrtovala in izvajala sta razredne ure ter skrbela za druge 

dejavnosti, ki so pomembne za delo razredne skupnosti. Projekt se je zelo dobro prijel. 

Razredne ure so bile izvedene v obsegu ene ure tedensko. Kljub temu da zakonodaja 

predvideva ½ ure na teden, je večina učiteljev izvajala razredno uro vsak teden. To je 

prispevalo k boljšemu delu razrednih skupnosti, saj se vsi zavedamo, kako pomemben 

je čas, ki ga skupaj prebijejo učenci in razredniki. Razrednik in sorazrednik sta naredila 
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mesečni načrt dela razrednih ur. Največ časa smo namenili delu oddelčne skupnosti, 

medsebojnim odnosom, razrednim dogovorom, bontonu, čustvenem in duševnem 

zdravju, skrbi za matične učilnice, analizi učnega uspeha, evalvaciji discipline v 

razredu, načrtovanju skupnih aktivnostih, učiti se učiti in drugim različnim temam. 

Nekatere oddelčne skupnosti so medse povabile tudi ljudi z različnim znanjem in 

izkušnjami ter zanimivimi življenjskimi zgodbami.
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28 SKRB ZA ZDRAVJE OTROK 

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za 

posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. 

Preventivne preglede izvede imenovani zdravnik šole s pripadajočim timom. 

Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče 

zdravstveno območje. 

SISTEMATIČNI PREVENTIVNI PREGLEDI 

Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen teh pregledov 

je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje 

šolskim otrokom in mladini. Ti pregledi se izvajajo: 

˗ pri šolskih novincih v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo, 

˗ v 1., 3., 6. in 8. razredu. 

Na te preglede učenci prinesejo potrjene zdravstvene izkaznice, morebitne izvide 

specialistov, odpustnice iz bolnice, očala. Učenci osmih razredov, ki ne dovolijo 

odvzema krvi, morajo ob pregledu predložiti pisno prepoved staršev oz. skrbnikov. O 

času pregleda obveščajo razredniki. Prvošolce spremljajo na pregled njihovi starši. 

Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda se izvaja v zdravstveni ustanovi v 

spremstvu staršev oz. skrbnikov. 

NAMENSKI PREGLEDI PO SISTEMATSKEM PREGLEDU 

Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se 

na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne 

moremo opredeliti za bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje kot na dve 

leti. Ti pregledi se izvajajo: 

˗ v 2., 4., 5., 7. in 9. razredu. 

Pregled v 9. razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju, zato ga opravimo pri 

vseh učencih, kjer obstaja zdravstvena ovira za izbiro poklica. 



ZAKLJUČNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE ZA ŠOLSKO LETO 2018–19 

 
51 

 

 

29 SODELOVANJE S STARŠI 

Staršem smo ponudili veliko različnih oblik sodelovanja. Popoldanske govorilne ure in 

roditeljske sestanke smo organizirali vsak drugi mesec. Anketa je pokazala, da so 

starši zadovoljni s pogostostjo in kakovostjo teh srečanj. V dopoldanskem času so imeli 

starši na razpolago govorilne ure, popoldne pa še predavanja, skupne pogovorne ure 

z nerazredniki, delavnice, nastope in druge oblike neformalnega druženja. Ob pojavu 

problemov smo posamezne starše tudi osebno povabili na pogovore. Aktivnosti so bile 

realizirane v skladu z letnim delovnim načrtom, nekateri učitelji pa so s svojimi 

zamislimi še obogatili sodelovanje. Obisk  ponujenih možnostih sodelovanja je bil 

različen. Zadovoljni smo z obiskom na razredni stopnji, nekoliko manj na predmetni 

stopnji. Veliko večji obisk si želimo na predavanjih in delavnicah, ki jih s posebnim 

namenom organiziramo samo za starše. Skupne pogovorne ure z nerazredniki so 

dobro utečene in tudi zadovoljivo obiskane. Tudi skupne pogovorne ure v telovadnici 

dobro potekajo. 

 

 

Razred 

št. 

učencev 

1.rod. 

ses. 

2.rod. 

ses. 

3.rod. 

ses. 

povprečen obisk v 

% 

1.a 23 23 16 22 88,41 

1.b 20 20 17 18 91,67 

2.a 20 16 16 14 76,67 

2.b 21 20 19 16 87,30 

2.c 20 17 19 14 83,33 

3.a 20 19 20 15 90,00 

3.b 20 16 20 12 80,00 

3.c 18 14 15 10 72,22 

4.a 19 17 19 14 87,72 

4.b 19 17 17 5 68,42 

4.c 19 15 18 12 78,95 

5.a 25 22 22 15 78,67 

5.b 22 19 21 17 86,36 

6.a 25 23 23 22 90,67 

6.b 26 23 22 17 79,49 

7.a 24 14 14 17 62,50 

7.b 25 7 19 13 52,00 

8.a 26 19 13 7 50,00 

8.b 24 22 15 15 72,22 

9.a 26 25 22 21 87,18 

9.b 24 21 15 17 73,61 

POVPREČEN 

OBISK SKUPAJ         78,0 
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30 DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE 2018/2019 

 

Knjižnica je bila odprta vsak dan od 7.30 do 14.30, razen v primeru spremstev, 

nadomeščanj ali odsotnosti. Nadaljeval se je prehod na COBISS. Vpisano je skoraj 

vse gradivo, ki je fizično v šolski knjižnici. Pričela sem tudi z vpisom gradiva, ki je po 

kabinetih, razredih in učiteljih. Čeprav je bil pred pričetkom vpisovanja narejen velik 

odpis, je še vedno precej gradiva, ki gre v odpis. Z vpisovanjem preostalega bom 

nadaljevala v prihodnjem šolskem letu. Prav tako je v COBISS vpisan učbeniški sklad, 

razen TJA, ker so prihodnje leto učbeniki predvideni za odpis, ter učbenikov, ki jih imajo 

učitelji po razredih, da jih učenci ne nosijo domov zaradi teže torb. Od septembra 2018 

brez težav poteka izposoja samo v novem programu. 

V mesecu oktobru smo obeležili mednarodni mesec šolskih knjižnic, ki je letos potekal 

pod geslom »Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico«. V tem mesecu smo še bolj 

brali, prvi učenci so že opravili bralno značko. Članice knjižničarskega krožka so 

raziskovale, kaj našim učencem pomeni šolska knjižnica in ugotovile so, da predstavlja 

učencem predvsem miren prostor za sprostitev, v katerem je veliko raznolikih knjig za 

prebiranje. Zelo radi se sproščajo in berejo na vrečah. Učenci prvih, drugih in tretjih 

razredov ter učenci podaljšanega bivanja (5. r) pa so sodelovali tudi v mednarodni 

izmenjavi knjižnih kazalk. Učenci so za svoje vrstnike iz Avstralije, Portugalske in 

Romunije izdelali krasne kazalke in so bili tudi zelo veseli kazalk svojih vrstnikov iz 

tujine. Starejše učenke so brale mlajšim, reševali smo knjižne uganke, učenci prvih, 

drugih in tretjih razredov pa so pričeli s projektom Naša mala knjižnica.    
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Knjižnica je v sodelovanju z učiteljico LUM sodelovala v delavnici za nadarjene učence, 

ki je bila namenjena sedmošolcem. Pogovarjali smo se o naslovnicah knjig, o 

ilustracijah, nato pa so v tehniki kolaža ustvarili ilustracijo pesmi z naslovom Pisane 

škatle. 

V okviru projekta Naša mala knjižnica nas je obiskala pisateljica iz Estonije Hilli Rand. 

Sodelovali so učenci prvih in drugih razredov, ki so tudi sicer prebrali vse predvidene 

knjige (5), včasih so prišli v knjižnico na pravljico ali pa jo je prebrala učiteljica v 

razredu. Odzivi na projekt so zelo pozitivni, tako s strani učiteljic kot učencev, in 

učiteljice so že izrazile željo, da bi sodelovali tudi v prihodnjem šolskem letu.   

 

Skoraj vsak mesec smo v knjižnici skupaj z učenkami knjižničarskega krožka 

pripravljali knjižne uganke in ob koncu meseca izžrebali dva učenca, ki sta prejela 

knjižni nagradi. Skoraj v vseh razredih so bile realizirane vsaj 4 ure knjižnično-

informacijskega znanja, v nekaterih več. Učitelji na razredni stopnji se večkrat obrnejo 

name in v sodelovanju izvedemo ure, ki se navezujejo na pouk. To je tudi smisel in 

namen KIZ ur. Tako sem s sodelovanjem na razredni stopnji zelo zadovoljna, medtem 

ko na predmetni stopnji s takšnim načinom še nisem uspela, z izjemo pri geografiji, 

kjer sva z učiteljico v vsakem razredu izvedli bibliopedagoške ure, v osmem razredu 

več ur, saj smo skupaj pregledali, kako se naredi seminarska naloga (od iskanja 

literature, COBISSA, navajanja virov, oblikovanja v Wordu). Seveda so nalogo po vseh 

kriterijih tudi izdelali. 

Učenci sedmih razredov so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali splošno knjižnico 

in prejeli darilno knjigo (Nataša Konc Lorenzzutti: Avtobus ob treh), ki je bila tudi 

predpisana za Cankarjevo tekmovanje. Prežihovo bralno značko je opravilo 299 

učencev (64 %). Zlatih bralcev je bilo 13. Zaključek je bil 13. maja, obiskal nas je Adi 

Smolar. 

V knjižnici smo pripravljali razstave, v letošnjem letu smo največ prostora na razstavah 

namenili izdelkom učencev, ki so nastali kot poustvarjanje na različna literarna dela. 

Učenci prvih in drugih razredov so organizirano enkrat na teden obiskovali knjižnico. 

Tudi učenci od tretjega do petega razreda so bili redni obiskovalci, medtem ko pa so 

učenci predmetne stopnje prihajali po knjige za domače branje, projektna dela in 

bralno značko. V čitalnici so se izvajale ure dodatne strokovne pomoči in učenci jo radi 

izkoristijo zjutraj in po pouku za pisanje domačih nalog in učenje. Po pouku v knjižnici 

tudi pogosto čakajo na dejavnosti ali kosilo. Novosti so bile v knjižnici razstavljene na 

posebnem mestu, učitelje pa sem o njih obveščala preko e-zbornice.  

                   Knjižničarka: Aleksandra Rožič 

 

 

DELOVANJE UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

Skrbnica učbeniškega sklada: Aleksandra Rožič    

 

Na OŠ Janka Glazerja Ruše je tudi v šolskem letu 2018/2019 deloval učbeniški sklad, 

ki je omogočil učencem, da so si iz tega sklada izposodili učbeniški komplet. Izposoja 
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učbenikov je bila tudi v tem šolskem letu brezplačna, stroške izposoje je krilo 

Ministrstvo za šolstvo. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je bilo naročilo učbenikov 

v kompletu. Učbeniške komplete so si izposodili skoraj vsi učenci na šoli (trije so imeli 

svoje učbenike).  

Ob izteku šolskega leta so morali učenci učbenike vrniti šoli. V letošnjem letu je bilo 

malo zelo poškodovanih ali izgubljenih učbenikov, ker so bili ti stari več kot tri leta,  se 

jim odškodnina ni zaračunala. 

Izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto je ravnatelju predlagal strokovni aktiv 

učiteljev, ki poučuje predmete, pri katerih se bo posamezni učbenik uporabljal. Izbor 

učbenikov je ravnatelj potrdil 27.5.2019. 

Svet staršev je 5.6.2019 potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2019/2020.  

Po pravilniku je namenjeno učencem 1. razreda 30 EUR, učencem 2. razreda 40 EUR, 

od 3. do 9 razreda pa 16 EUR.  Nabavili bomo SDZ za MAT v 1. r, Lili in Bine komplet 

C  v 2. r, od 6. do 8. razreda bodo novi učbeniki za ZGO, v 8. in 9. za BIO ter v 7. za 

NAR, dokupili bomo uničene oz. izgubljene učbenike in manjkajoče zaradi večjega 

števila učencev.   

Skrbnica učbeniškega sklada je s pomočjo učiteljev in ravnatelja pripravila seznam 

učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2019/2020 po 

posameznih razredih ter jih objavila na spletni strani šole. Prav tako je poskrbela, da 

so učenci prejeli sezname in ponudbe posameznih založb za nakup delovnih zvezkov 

in ostalih potrebščin. 

 

31 DELO Z NADARJENIMI 

Nadarjenim je bila posvečena posebna pozornost znotraj izvajanja pouka v obliki 

individualizacije. Sproti smo jih obveščali o aktivnostih, ki so bile organizirane izven 

šole. Identifikacija je potekala v skladu s konceptom za odkrivanje nadarjenih. Kot 

novost smo v lanskem šolskem letu na šoli pripravili »SOBO POBEGA« v treh 

nadstropjih. Zanimive naloge, zabavne uganke in veliko timske zabave, ki so jih 

ponudile sobe pobega, so učencem na prijeten način prikazale, da je učenje lahko  tudi 

zelo  zabavno.  

Šol. leto  Število identificiranih                   % 

2012/2013 73                                               16% 

2013/2014 65                                               15% 

2014/2015 74                                               17% 

2015/2016 65        41 Ž  24 M                      15% 

2016/17 61         40 Ž  21 M                     13%                              

2017/18 60         39 Ž 21M                       12% 

2018/2019 47         27 Ž  20 M                     10% 
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Tabela kaže, da je število identificiranih v rahlem upadu, vendar v pričakovanih 

odstotkih glede na normalno distribucijo.  

Zanimiv je podatek, da je prepoznanih precej več deklic kot dečkov.  

Morda je to pripisati osebnostnim lastnostim deklic:  pridnost, vodljivost, delovne 

navade, doslednost. Te lastnosti so  zaželene med učitelji,  morda v učnem okolju bolj 

prepoznane.  

Se pa to dejstvo ne ujema z razmerjem prepoznanih uspešnih žensk in moških v družbi 

– na družbenih položajih na vseh področjih – v znanosti, umetnosti, športu – še vedno 

prednjačijo moški.  Poleg interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, dodatnega pouka, 

različnih tekmovanj in natečajev, ustvarjalnih delavnic smo izvajali  tudi matematične  

in jezikovne dvodnevne tabore, bralno noč, geografsko noč in SOBO POBEGA v maju 

in juniju 2019. 

32 ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Prednostne naloge so bile predvsem: oblikovanje vrednot, razvijanje pozitivne 

samopodobe, uporaba teorije izbire, domače naloge, prehrana, intenzivnejše 

vključevanje interesnih vsebin in diferenciacija dela, športne aktivnosti. 

V oddelke podaljšanega bivanja je bilo vključenih 178 otrok, v osmih skupinah. Delo 

so učitelji popestrili z obiski različnih posameznikov, ki so pokazali svoje spretnosti in 

veščine. Delo v oddelkih je potekalo po programu, ki ga je pripravil aktiv OPB v  mesecu 

avgustu. Z ustreznim številom učiteljev je potekala združitev brez posebnosti. 

Delo v OBP je bilo popestreno z aktivnostmi, ki so potekale v okviru projekta RAP. 

Učenci so se vključevali v različne športne aktivnosti, aktivnosti na področju varnosti 

in zdravega in kulturnega prehranjevanja.  

 

33 POSEBNE AKTIVNOSTI ŠOLE 

 

Meseca junija smo izdali zbirko literarnih prispevkov v »STOPINJICAH«. K 

informiranosti o dogajanju na šoli je veliko prispevala šolska spletna stran in šolski 

radio. Posluževali smo se komunikacije s starši preko elektronske pošte. Učenci in 

mentorji naše šole so v lanskem letu sodelovali na različnih prireditvah v občini Ruše 

in izven nje. Nekaj prireditev smo organizirali samostojno, nekaj pa v soorganizaciji z 

ostalimi društvi v občini. Ugotavljamo, da je sodelovanje šole z društvi in organizacijami 

odlično in zgledno poteka. Mnogim društvom smo nudili tudi prostore za izvedbo svojih 

aktivnosti, posodili didaktično opremo in nudili prevoze s šolskim kombijem. 

Tudi letos smo uspeli dobiti EKO zastavo. Izpeljali smo vse začrtane aktivnosti, ki smo 

si jih zadali z LDN za EKO šolo. Med drugimi aktivnostmi so učenci naše šole zbrali 

preko 37 ton papirja.  

Letos smo ponovno dobili naziv ZDRAVA ŠOLA.  

Glavne vsebine in dejavnosti: 

GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE 

Program je bil namenjen vsem učencem na šoli. Izbirali so lahko med dejavnostmi: 
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- športno jutro, 1.–9.razred, 

- odklop z gibanjem, 1.–6. razred, 

- rekreativni odmori, 4.–9. razred, 

- zbirajmo kilometre, 1.–3. razred, 

- v igri sodelujem, se zabavam in učim, 1. –5. razred, 

- rolkanje, 1.–4. razred, 

- smučanje /Šolar na smuči/, 4. razred, 

- poligon z grbinami, 5.–9.razred, 

- kolesarjenje, 5.–9. razred, 

- igre v vodi, 4.–9. razred, 

- fitnes na prostem, 6.–9. razred, 

- uživajmo v kuhanju, 6.–9. razred, 

- drsanje, 1.–9. razred, 

- minute za zdravje med poukom ( od 1. do 9. razreda), 

- zbiranje točk za najboljšega športnika/športnico šolskega leta, 

- zbiranje točk za najbolj športni razred, 7.–9. razred, 

- športne aktivnosti izvedene skupaj z učenci in starši (pikniki, dobrodelni pohod), 

- športne dejavnosti s preventivnim namenom za zaposlene. 

Izvedene dejavnosti so zelo dobro vplivale na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in 

socialni razvoj učencev in zaposlenih. Posameznik je lahko skrbel za dobro počutje in 

ohranjanje zdravih navad. 

Preko 160 učencev je vključenih v otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor in vokalno 

skupino. Šolo so zastopali na različnih prireditvah v kraju in bližnji okolici.  

Na šoli smo izvajali program zaščitništva, ki je potekal med učenci 9. in 2. razredov in 

med učenci 8. in 1. razredov. 

Vključeni smo bili v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA. Učenci so enkrat tedensko 

dobili različno sadje, ostale dni pa smo jim postregli z jabolki.  

 

 

34 POROČILO O DELU PEDAGOGA 2018/2019 

 

ŠOLSKI NOVINCI 

Na začetku letošnjega šolskega leta sva s psihologinjo ter z vodstvom šole izdelala 

načrt dela s šolskimi novinci. Konec meseca januarja je bil izveden prvi sestanek za 

starše. V mesecu februarju sva izvedla vpis novincev v šolo. Skupaj z ZD Ruše smo 

izvedli obvezen zdravniški pregled ob vstopu v šolo za novince. Prisostvoval sem pri 

komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo. Na končnem sestanku za 

starše sem jih obvestil o možnostih uveljavljanja socialno varstvenih pravic 

(regresirana prehrana – nov zakon o šolski prehrani, prevoz v šolo). V naslednjem 

šolskem letu je vpisanih 44 novincev ( 2 oddelka ). 

POKLICNA ORIENTACIJA 

 

Poklicno usmerjanje je potekalo, kot je bilo načrtovano. Na začetku šolskega leta sem 

skupaj z vsemi učenci zaključnih razredov pregledal ter razložil KAŽIPOTE, ki je 
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pripomoček pri ugotavljanju otrokovih poklicnih interesov. V mesecu novembru smo 

skupaj z OŠ Selnica ob Dravi organizirali POKLICNI SEJEM. Učenci so si lahko tako 

ogledali veliko poklicev in izobraževalnih programov.  

V mesecu novembru sem v vseh  zaključnih razredih izvedel vprašalnik o poklicni poti. 

V mesecu januarju sem se z učenci in z njihovimi starši individualno pogovarjal. Pisno 

so bili povabljeni na ta sestanek predvsem tisti učenci, ki so se po mnenju razrednikov 

in ŠSS odločili za neustrezno srednjo šolo.  

Veliko sem bil tudi v razredu, kar sem izkoristil predvsem za predstavitev 

srednješolskega izobraževanja, za predstavitev možnosti štipendiranja ter za 

odgovarjanje na številna vprašanja učencev. Realiziral sem 12 šolskih ur za učence 8. 

in 9. razredov. 

V mesecu januarju sem po izidu Razpisa opravil še informativni sestanek za starše, 

kjer sem podal vse podrobne informacije. 

V mesecu maju sem naredil tudi informativni sestanek o poklicni orientaciji za starše 

učencev 8. razreda. 

Po prijavi učencev v srednjo šolo je bilo veliko sprotnega informiranja preko oglasne 

deske ter osebno. Veliko je bilo individualnih pogovorov na željo učencev. Na koncu 

šolskega leta sem se že začel intenzivno ukvarjati z učenci 8. razredov ter izvedel 2 

šolski uri. Nadaljevanje intenzivne priprave učencev na vpis sledi že na začetku 9. 

razreda. V mesecu septembru bo izvedeno MFBT testiranje za učence 9. razredov. 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Določen del delovnega časa namenjam otrokom s posebnimi potrebami. V letošnjem 

šolskem letu sem v okviru delovnega časa opravljal 6 ur tedensko  dodatne strokovne 

pomoči (2 S in 4 R). Vodil sem tudi strokovne time za določene učence, ki imajo 

odločbo o usmeritvi. Veliko smo sodelovali z učitelji – razredniki, z učitelji DSP in s 

starši otrok. Na začetku smo za vsakega otroka posebej sestavili I. P. Na koncu 

šolskega leta smo v strokovnem timu naredili evalvacijo dela. Vmesne evalvacije so 

pretežno potekale na konferencah. Veliko sem sodeloval tudi s Svetovalnim centrom 

iz Maribora ter Zavodom za šolstvo Maribor. 

 

Šol. leto  Št. učencev z odločbo 

2014/2015 38            8% 

2015/2016 38            8% 

2016/2017 41            9% 

2017/2018 39            8% 

2018/2019 39            8 % 

 

Iz tabele je razvidno, da je odstotek učencev z odločbo na naši šoli konstanten že 5 

let.  
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UČENCI Z IDPP 

Pri obravnavi učencev z učnimi težavami se držimo 5 korakov učne pomoči. Preden 

vložimo dokumentacijo za usmerjanje, pripravimo za učence s splošnimi in specifičnimi 

učnimi težavami Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP).  Letos je imelo IDPP 27 

učencev, 15 na RS in 12 na PS. Običajno  naredimo  predhodno diagnostično oceno 

posebnih potreb in pridobimo strokovno dokumentacijo, kadar so učenci vodeni v 

zunanji instituciji.  

SOCIALNA POMOČ UČENCEM 

 

REGRESIRANA PREHRANA: Še vedno velja zakon o šolski prehrani, ki ureja 

organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za šolsko prehrano, 

višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter nadzor nad 

izvajanjem tega zakona. Zakon tudi določa enotno ceno malice, in sicer 0,80 €. 

Iz državnega proračuna je zagotovljena: 

˗ subvencija za malico učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v 

celoti plačati prispevka za malico, 

˗ subvencija za kosila učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo 

plačati prispevka za kosilo, v višini cene kosila. 

  

POSTOPEK UVELJAVLJANJA  DODATNIH SUBVENCIJ: 

SUBVENCIJA ZA MALICO: 

˗ znaša 0,80 € (vpiše se višina dohodka na družinskega člana iz odločbe o 

otroškem dodatku in pripada tistim, katerih dohodek znaša do 53 % povprečne 

plače v RS);  

˗ v letošnjem šolskem letu je imelo brezplačno malico 262 učencev. 

SUBVENCIJA ZA KOSILO: 

 

˗ znaša polno ceno kosila (vpiše se višina dohodka na družinskega člana iz 

odločbe o otroškem dodatku in pripada tistim, katerih dohodek znaša do 

vključno 36 % povprečne plače v RS). V letošnjem šolskem letu je imelo 

brezplačno kosilo 111 učencev. 

 

LETOVANJE:  

 

Letovanje otrok v okviru ZPM Maribor in RK vodi Občina Ruše. Moja naloga je bila, da 

učence informiram o letovanjih ter da jim razdelim prijavnice. V letošnjem šolskem letu 

se je na letovanje prijavilo maksimalno število otrok, saj je občina Ruše razdelila vsa 

namenska sredstva. 

ŠOLSKI SKLAD: 

 

Tekom šolskega leta je bilo tudi veliko svetovanja predvsem staršem, ki se znajdejo v 

finančni stiski predvsem zaradi nenadne izgube službe. Veliko je bilo regresiranja šole 

v naravi, izletov itd.  
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Izdanih je bilo 44 sklepov o sofinanciranju plačljivih dejavnosti v skupni vrednosti 

približno 3000€. 

Šolski sklad se je v letošnjem letu odločil, da prispeva generalne subvencije vsem 

učencem v skupni vrednosti približno 6000€. 

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 

 

Tudi v tem šolskem letu sem pomagal koordinirati individualno in skupinsko učno 

pomoč ter sam izvajal 1 uro pomoči za učence z vedenjskimi težavami. Z izvajalci in 

psihologinjo smo sestavili urnik, ki je ustrezal tako učencu kot učitelju. Sam sem 

dodatno izvajal učno pomoč za tiste učence, katerim ure iz tega fonda nismo mogli 

zagotoviti. 

Izvajalci učne pomoči in DSP smo med seboj veliko sodelovali ter si izmenjali izkušnje, 

pripomočke in metode dela. Potekala je tudi psihosocialna pomoč v zbirnem Centru za 

socialno delo Ruše. Z CSD Ruše smo dobro in aktivno sodelovali ter se večkrat z 

izvajalci pomoči tudi sestali. 

 

DELO Z VEDENJSKO TEŽAVNIMI UČENCI 

 

Velik del delovnega časa sem namenil reševanju situacijskih konfliktov, ki nastajajo 

vsakodnevno pri pouku.  

V tem šolskem letu sem tudi tedensko spremljal kar nekaj učencev. Z njimi sem se 

pogovarjal, dogovarjal, iskal rešitve, pisal načrte ter jih opominjal na dolžnosti učenca 

v šoli. Precej časa je bilo posvečenega tudi sestajanju s starši učencev, ki so imeli 

težave. Veliko časa smo posvetili tudi odpravljanju težav z razredno klimo. Naredili 

smo načrt in izvajali posebne razredne ure.  

ŠSS je izvedla tudi dneve dejavnosti, na katerih je bila izvedena predvsem preventiva. 

Za 6. razrede je bil organiziran naravoslovni dan Nenasilje. Za 8. razrede dan o 

ODVISNOSTI in na temo SPOLNOST. 

Skozi celotno šolsko leto je bilo veliko sodelovanja z učitelji in razredniki ter iskanja 

rešitev za določene težave, ki nastajajo pri nekaterih učencih. Sodelovanje je bilo 

zmeraj dobro in produktivno.    

SVETOVALNO DELO Z UČENCI, UČITELJI IN STARŠI  

 

Tekom šolskega leta je bilo veliko svetovanja. Starši se na šolsko svetovalno službo 

obrnjeno predvsem v kriznih trenutkih, finančnih stiskah ali pri odločitvi za vpis v 

srednjo šolo. Tudi učenci pomoč poiščejo predvsem takrat, ko je situacija resna. 

Učenci zaključnih razredov so se na svetovalno službo obračali najpogosteje. 

Veliko sem se pogovarjal in svetoval tudi učiteljem, ki se znajdejo pred izzivi. Predvsem 

so bile težave pri učencih s posebnimi potrebami ter učenci z vedenjskimi motnjami. 

Največ svetovanja in ostalih pogovorov  poteka neformalno – na  hodnikih. Tudi učenci 

se raje pogovarjajo izven pisarne, tako da je ta neformalni del svetovanja zelo 

pomemben! 
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SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami je bilo redno. Predvsem sem sodeloval z 

naslednjimi: 

CSD Ruše, Zavodom za šolstvo Maribor, SCOMS Maribor, CIPS Maribor, Zavodom 

za zaposlovanje, Policijska postaja Ruše, s svetovalnimi službami iz drugih osnovnih 

šol ter z okoliškimi organizacijami. 

 

STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 

 

Obiskoval sem strokovna srečanja šolskih svetovalnih delavcev, ki so potekala na 

SCOMS Maribor.  

 

Obiskoval sem mentorsko mrežo šol. 

Zaključil sodelovanje v projektu ATS 2020. 

Zaključil sodelovanje v projektu ERASMUS+. 

Sodelovanje v izmenjavi z OŠ Dragojlo Dudić Beograd 

Sodelovanje na mednarodnem posvetu o nadarjenih 

Sodelovanje v Eko šoli 

Sodelovanje v skupini za družabništvo 

 

RAZNO 

  

Opravil sem še veliko drugih del (vodenje dokumentacije, pisanje poročil sestankov in 

timov, pisanje analiz, vodenje osebnih map – LOPOLIS, pisanje vabil, opomnikov, 

dopisov …). Imel sem tudi veliko spremstev na izletih, ekskurzijah, pohodih. Veliko 

sem imel suplenc, ki sem jih v višjih razredih večinoma izkoriščal za poklicno 

orientacijo. 

                                                                                    Pedagog: Boštjan Ravnjak, prof. 

 

ŠOLSKA SKUPNOST in ŠOLSKI PARLAMENT UČENCEV 

Šolska skupnost učencev (ŠSU) na OŠ Janka Glazerja Ruše je skupnost, ki 

predstavlja »glas učencev«, kar pomeni, da učenci preko dveh predstavnikov v 

oddelku uveljavljajo svoje pravice, interese, podajajo predloge, razpravljajo o svojih 

dolžnostih in aktivno sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev ter v projektih šole.  

ŠSU OŠ Janka Glazerja Ruše sestavljajo predstavniki razredov od 3. do 9. razreda. 

Na prvem sestanku šolske skupnosti sta bila izvoljena člana predsedstva SUŠ: 

predsednik Nejc Klemen in podpredsednica Dora Kaiser. V šolskem letu 2018/2019 

smo se na šoli osredotočili na izvajanje 8 krogov odličnosti in tako pri razrednih urah 

ter številnih različnih dejavnosti udejanjali vrednote: odgovornost, predanost, 

fleksibilnost, uravnoteženost, integriteta, napake vodijo k uspehu, govori z dobrim 

namenom in to je to.  

Med letom smo sledili načrtu, ki smo si ga zastavili na prvem sestanku, delovanje ŠSU 

pa med letom tudi razširili, v kolikor so se pokazale potrebe. V polni sestavi smo se 
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sestali na treh sestankih (september, januar in junij), katerim je prisostvoval tudi 

gospod ravnatelj. Po dogovoru in v manjših skupinah, glede na izvajanje posameznih 

aktivnosti, pa smo se sestajali najmanj enkrat mesečno.  

Izvršilni organ ŠSU je šolski parlament. Izbrani učenci Nejc Klemen, Dora Kaiser in 

Zoya Zorko so nas zastopali na 29. regijskem otroškem parlamentu, ki je potekal         

14. 3. 2019 v Mariboru na temo Šola in šolski sistem. Otroški parlament (OP) je javna 

tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci.  

V okviru ŠSU izpostavljamo naslednje dejavnosti učencev:  

- aktivno sodelovanje v projektu Osem krogov odličnosti – na razrednih urah; 

- sprejem prvošolcev v šolsko skupnost v tednu otroka;    

- izvedba okrogle mize »Spregovorimo o medvrstniškem nasilju« in realizacija 

sprejetih sklepov okrogle mize (izdelava plakatov proti nasilju in oblikovanje 

sloganov v vseh razredih, od 4. do 9.); 

- obeležje nekaterih mednarodnih dni na izviren način – Svetovni dan učiteljev (5. 

10.), Svetovni dan hrane (16. 10.), Svetovni dan otrok Unicef (20. 11.), Mednarodni 

dan boja proti AIDSU (1. 12.), Svetovni dan človeške solidarnosti (20. 12.);  

- organizacija in izvedba različnih humanitarnih in zbiralnih akcij (akcija Drobtinica, 

sodelovanje v vseslovenski humanitarni akciji Dan za spremembe – 6. 4. 2019, 

zbiranje hrane in drugih toaletnih potrebščin za socialno šibke družine in predaja 

zbranega RK Ruše, zbiranje hrane in priboljškov za Azil za živali, zbiranje hrane, 

oblačil, knjig, družabnih iger za Zavetišče za brezdomce v Mariboru); 

- organiziranje (skrivnostne) Valentinove pošte za vse učence šole in Valentinovega 

plesa; 

- spodbujanje raziskovalnega dela in udeležbe na tekmovanjih; 

- organizacija medobčinskega natečaja v sodelovanju z Mladinskim domom 

Maribor: Moj domači kraj s kulturnim programom in z razstavo nagrajenih del; 

- sodelovanje na skupnih delavnicah s člani in uporabniki organizacij, društev, 

zavodov, ustanov v lokalnem ali širšem okolju – organizacija delavnic (VDC Polž; 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih iz Maribora …).  

Še posebej smo ponosni na pridobitev naziva in priznanja »Junaki našega časa« s 

strani Slovenske filantropije, ki ga je OŠ Janka Glazerja Ruše na Slovesnem dnevu 

prostovoljstva  dne 14. 5. 2019 v Črni na Koroškem podelil predsednik Vlade Republike 

Slovenije, gospod Marjan Šarec. Slovenska filantropija je v obrazložitvi zapisala: 

»Skoraj 3000 ur so učenci OŠ JANKA GLAZERJA IZ RUŠ opravili v okviru projekta 

S prostovoljstvom na poti k odličnosti. Pod mentorstvom Renate Štritof učenci 

prostovoljci sodelujejo z več organizacijami in na šoli preko izkustvenih socialnih 

situacij in različnih oblik sodelovanja spodbujajo socialno-čustveni razvoj in omogočajo 

pridobivanje novih znanj in socialnih spretnosti. Poudarjajo razvijanje empatije, 

sodelovanja, solidarnosti, strpnosti, spoštovanja in sprejemanja različnosti.« 

 

                                                                                                     Mentorici ŠSU in OP: 

                                                                                          Renata Štritof in Milojka Poš 
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35 DELO PEDAGOŠKEGA ZBORA 

Delo pedagoškega zbora je obsegalo dejavnosti pedagoških konferenc, strokovnih 

aktivov, delovnih skupin, kolegija ravnatelja, vključevanje v študijske skupine, 

permanentno izobraževanje, strokovne posvete in druge aktivnosti znotraj in zunaj 

šole.  

Pedagoške konference so bile izpeljane v skladu s cilji LDN. Največji  poudarek je bil 

namenjen novostim na področju izobraževanja, tekoči problematiki, učencem s 

posebnimi potrebami, vzgojni problematiki, nadarjenim učencem, načrtovanju in 

evalvacijam opravljenega dela. 

Strokovni aktivi so pri svojem delu sledili načrtovanim smernicam iz načrta dejavnosti 

in načrtovano tudi realizirali. Posebej se je sestal aktiv vseh učiteljev, ki poučujejo SLJ 

in MAT – vertikalna povezava. Oblikovali smo prioritete, ki smo jih uresničevali tekom 

šolskega leta.  

 

36 MATERIALNI POGOJI DELA 

Skrbeli smo za dobro opremljenost šole. V ta namen smo sprotno nabavljali: 

 didaktični materiali za posodobitev pouka, 

 nabava dodatne didaktične športne opreme za telovadnice, 

 nakup računalniške opreme. 

 

Ostala didaktična sredstva za posamezna predmetna področja smo nabavljali v 

skladu s potrebami, ki so jih posredovali aktivi v mesecu septembru. Prijavili smo se 

na razpis MIZŠ za IKT tehnologijo. V treh letih bomo na novo brezžično povezali šolo 

in nabavili prenosne računalnike in projektorje. 

Obnovili smo sanitarije na predmetni stopnji, dvorišče šole, ki je ob najmanjše dežju 

predstavljalo potencialno nevarnost za otroke, saj ni bilo urejenega odvodnjavanja in 

igrišče z umetno travo. Opravljenih je bilo tudi veliko drugih rednih vzdrževalnih del. 

 

37 ZAKLJUČEK 

 

Temeljna ugotovitev je, da smo šolsko leto uspešno zaključili. Na področjih, kjer 

ugotavljamo pomanjkljivosti, smo naredili načrt, kako jih odpraviti. 

Otroke se trudimo pripravljati na življenje. Še naprej ostaja stalna skrb za 

posodabljanje didaktične opreme, ki je potrebna za kvalitetne oblike vzgojno-

izobraževalnega dela, za nabavo novih učil, za sprotno vzdrževanje šolskega prostora 

in zagotavljanje večje varnosti učencev na samem področju šolskega prostora. 

Z ustanoviteljico Občino Ruše dobro sodelujemo pri načrtovanju kvalitetnih oblik 

dejavnosti in zagotavljanju sredstev za investicijsko vzdrževanje. Sproti se usklajujemo 

in iščemo rešitve. Stalno skrb namenjamo socialno ogroženim učencem. S tem 

kratkoročno zmanjšujemo razlike med učenci zaradi socialnih težav njihovih družin in 

omogočamo ustrezno vključevanje v vse oblike šolskega dela, dolgoročno pa jim po 

eni strani omogočamo enakovredno vključevanje v nadaljnje oblike izobraževanja, po 

drugi strani pa zmanjšujemo nevarnosti zaradi socialne izključenosti. 
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Ruše, september  2019 

 

Zaključno poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na seji sveta zavoda 26. 9. 2019. 

 

 

                                                                                                        PRIPRAVIL:  

Ladislav PEPELNIK, prof. 

 in sodelavci 

 


