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UVOD  

 
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, za kakovost 

njihovega znanja, zato učiteljski poklic zahteva nenehna prilagajanja, preverjanja in 

izpopolnjevanja strokovnih znanj. Šolsko leto 2016/17 je bilo vsebinsko bogato z 

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

Poseben ton temu šolskemu letu so dajali dogodki v zvezi z reelekcijo ravnatelja.  

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 skupnih uspelih akcij, doseženih uspehov, projektov, drugačnih oblik dela z 

učenci, uspešnih ur, zanimivih delavnic, medsebojnih srečanj, spoznavanj in odkritij 

ter kakovostnih izobraževanj. Vsakdo izmed zaposlenih je na svoj način prispeval k 

dvigu kakovosti naše šole. Posebej smo ponosni na izvedbo 1. mednarodnega 

posveta za nadarjene, ki je aprila potekal na naši šoli. Velik organizacijski zalogaj je 

predstavljala organizacija 3. geografske balkanske olimpijade konec junija v 

Rušah, katere glavni organizator je bila naša šola. Šolsko leto pa smo končali z 

uspešnim sodelovanjem na mednarodnih športnih igrah otrok, ki so julija potekale 

v Kaunausu v Litvi. Nogometna ekipa deklic je dosegla odlično 3. mesto. S pomočjo 

podjetja Telekom smo v odsluženi telefonski govorilnici naredili KNJIŽNICO NA 

PROSTEM. Kot prvi v Sloveniji smo opremili eno učilnico s kinestetičnimi mizami. 

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. 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. 
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Ponosni smo na veliko priznanj na najrazličnejših tekmovanjih iz znanj 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 2016/17 smo zajeli najpomembnejše dejavnosti 

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

ostala poročila strokovnih delavcev. 

Učni uspeh ob koncu lanskega šolskega leta je bil naslednji:  

Povprečne ocene po razredih 

RAZRED POVPREČJE RAZRED POVPREČJE RAZRED POVPREČJE 

3.a 4,45 5.b 3,91 8.a 3,72 

3.b 4,58 6.a 3,43 8.b 3,86 

4.a 4,35 6.b 4,01 9.a 3,48 

4.b 3,68 7.a 4,23 9.b 3,56 

5.a 3,79 7.b 3,82   

 

Na vzgojnem področju se še vedno pojavljajo posamezni primeri motenja pouka, 

neodgovornega odnosa do šolskih stvari, zamujanja, neopravičenega izostajanja in 

neprimernega odnosa do sošolcev. Analiza modrih opozoril je pokazala, da je bilo v 

primerjavi s šolskim letom 2015/2016 za polovico manj vzgojnih prekrškov. Velik 

problem predstavljajo izostanki učencev. Veliko je dvomljivih opravičenih izostankov, 

pojavljajo se dolge odsotnosti zaradi bolezni, pogost vzrok izostankov pa so stiske v 

šoli.  

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

prirejali razstave in skupaj z društvi v kraju sodelovali na različnih prireditvah.
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1 POMEMBNEJŠE  AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

 
 

 September 2016 

  

1 ČE Začetek pouka 

4 NE Mednarodna izmenjava učencev Erasmus 

8 ČE Dan oddelčnih skupnosti, fotografiranje učencev 

9 PE Izlet za devete razrede na Primorsko 

13 TO Srečanje s starši 

17 SO Športni dan (planinski) 

26 PO Prireditev ob evropskem dnevu jezikov 

28 SR Sestanek Sveta staršev ob 18.00 uri 

29 ČE Seja Sveta zavoda ob 18.00 uri 

 
 

 Oktober 2016 

  

1 SO Ekskurzija v München 

3 PO Izmenjava 4. razredov z Mohorjevo šolo v Rušah 

5 SR Športni dan, svetovni dan učiteljev – Narodni dom ob 18.00 uri 

6 ČE Medgeneracijsko srečanje 

14 PE Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (šolsko) 

17 PO Angleščina 8. razred (šolsko) 

18 TO Zdravniški pregled za 6. a razred, srečanje s starši (kostanjev piknik) 

19 SR Biologija (šolsko) 

25 TO Dan dejavnosti 

28 PE Komemoracija 

29 SO Mednarodna izmenjava Francija 

31 PO Dan reformacije – pouka prosto 

 
 

 November 2016 

  

1 TO Dan spomina na mrtve – pouka prosto 

2 SR Jesenske počitnice 

3 ČE Jesenske počitnice 

4 PE Jesenske počitnice 

8 TO Zdravniški pregled za 6. b razred 

9 SR Ekskurzija 5.razred (Postojna) 

12 SO Mladina in gore (regijsko) 
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15 TO Srečanje s starši  

17 ČE Angleščina 9. razred (šolsko) 

18 PE Tradicionalni slovenski zajtrk, koncert KARITAS v ruški cerkvi 

19 SO Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni (državno) 

21 PO Angleščina 8. razred (državno) 

24 ČE Nemščina (šolsko) 

 
 

 December 2016 

  

1 ČE Poklicni sejem za učence 8. in 9. r v Selnici ob Dravi, zgodovina (šolsko) 

2 PE Sodelovanje mladinskega pevskega zbora na Paradi izbranih 

6 TO Dan dejavnosti, pedagoška konferenca, popoldanska ekskurzija v Ljubljano 

8 ČE Astronomija (šolsko) 

9 PE Slovenščina (šolsko) 

14 SR Srečanje z upokojenimi sodelavci ob 13.00 uri 

16 PE Srečanje 9. r na GSKŠ, dan dejavnosti, popoldanska ekskurzija v Graz 

20 TO Srečanje s starši (prednovoletna prireditev v razredih) 

22 ČE Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, dobrodelni koncert 

23 PE Pouka prosto (nadomeščali 17. 9.) 

25 NE Božič 

26 PO Dan samostojnosti in enotnosti – pouka prosto 

 
 

 Januar 2017 

  

1 NE Novo leto 

2 PO Novo leto – pouka prosto 

7 SO Spominska slovesnost ob obletnici padca Pohorskega bataljona 

9 PO Začetek zimske šole v naravi na Arehu za 5. razrede 

12 ČE EKO kviz (šolsko) 

16 PO Kemija (šolsko) 

17 
TO Srečanje s starši (Nega zobkov – 1. r, Odkrivanje in delo z nadarjenimi 
učenci – 4. in 5. r, Poklicna orientacija – 9. r), geografija (šolsko) 

18 SR Angleščina 9. razred (regijsko) 

19 ČE Športni dan 

25 SR Slovenščina (regijsko) 

26 ČE Redovalna konferenca od 1. do 5. razreda ob 13.00 uri 

27 PE Redovalna konferenca od 6. do 9. razreda ob 13.00 uri 

31 TO Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, angleščina 7. razred (šolsko) 
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 Februar 2017 

  

 
 
1 

SR Gledališka predstava za učence od 4. do 6. razreda, zgodovina (regijsko) 

2 ČE Srečanje s starši bodočih prvošolcev ob 18.00 

3 PE Ogled gledališke predstave za učence od 7. do 9. razreda 

7 TO Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

8 SR Slovenski kulturni praznik – pouka prosto 

9 ČE Fizika (šolsko) 

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

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

14 TO Pedagoška konferenca 

20 PO Zimske počitnice 

21 TO Zimske počitnice 

22 SR Zimske počitnice 

23 ČE Zimske počitnice 

24 PE Zimske počitnice 

27 PO Svet zavoda ob 18.00 

28 TO Pust, angleščina 7. razred (državno) 

 
 

 Marec 2017 

  

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

9 ČE Geografija (regijsko) 

10 PE Ekskurzija učencev v London 

13 PO Začetek 20-urnega plavalnega tečaja za 3. razrede 

14 TO Zaključna konferenca projekta Erasmus, nemščina (državno) 

16 ČE Matematika (šolsko) 

17 PE Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, fizika (regijsko) 

20 PO Šola v naravi za 7. razrede v CŠOD Peca, dan dejavnosti 

21 
TO Rojstni dan Janka Glazerja, kulturni dan, srečanje s starši (Vzgoja za 
odgovornost in samodisciplino) 

22 SR Dan dejavnosti 

 
 

 April 2017 

  

1 SO Srečanje otroških folklornih skupin v Selnici ob Dravi, kemija 
(državno) 5 SR Testiranje za ŠVK 

6 ČE Testiranje za ŠVK 

7 PE Testiranje za ŠVK, srečanje z učitelji iz Celovca 

8 SO Mednarodni posvet o nadarjenih 
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11 TO Pedagoška konferenca ob 18.00 uri 

16 NE Velika noč 

17 PO Velikonočni ponedeljek – pouka prosto 

19 SR Zaključek bralne značke – obisk Toneta Partljiča 

20 ČE Mednarodna izmenjava strokovnih delavcev – Beograd 

22 SO Matematika (državno) 

24 PO Tridnevno pohodništvo za 2. razrede na CŠOD Škorpijon 

25 TO Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Lovrencu na 
Pohorju 27 ČE Dan upora proti okupatorju – pouka prosto 

28 PE Prvomajske počitnice 

 
 

 Maj 2017 

  

1 PO Praznik dela – pouka prosto 

2 TO Praznik dela – pouka prosto 

4 ČE NPZ – SLO za 6. in 9. razred, športni dan, varnostna olimpijada v Celovcu 

8 
PO NPZ – MAT za 6. in 9. razred, dan dejavnosti, poletna šola v naravi – 3. 
razred 

10 SR NPZ – TJA – 6. razred, BIO – 9. razred, dan dejavnosti 

15 PO Mednarodna izmenjava s Celovcem – 2., 3. in 4. razred 

16 TO Srečanje s starši  

17 SR Varnostna olimpijada – 4. razred, predstavitev Konservatorija za glasbo 

25 ČE Ekskurzije 

30 
TO Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu, obisk reaktorja v okviru 
dela z nadarjenimi učenci 

31 SR Vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu 

 
 

 Junij 2017 

  

1 
ČE Prireditev ob izidu šolskega literarnega in likovnega glasila ob 17.00 uri v 
Domu kulture, vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu 

2 PE Dobrodelna prireditev 24-ur Martnice 

3 SO Dobrodelna prireditev 24-ur Martnice 

5 PO Dvodnevno pohodništva za 1. razrede - Areh 

6 TO Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. razredu 

7 
SR Vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu, sprememba 
dosežkov učencev po poizvedbah v 9. razredu, sestanek Šolskega sklada ob 
18.00 

8 
ČE Vpogled v ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu, srečanje s starši 
bodočih prvošolcev ob 17.00 
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9 PE Športni dan, valeta 

12 PO Redovalna konferenca za 9. razrede ob 14.00 

13 TO Prireditev v Mariboru ob akciji Naj zobki– udeleženca 2. c in 3. a 

15 ČE Zaključek pouka za učence 9. razreda, razdelitev spričeval in obvestil 

16 PE Sprememba dosežkov učencev po poizvedbah v 6. razredu 

19 
PO Davčno svetovanje za učence 7. in 8. razredov, redovalna konferenca za 
učence od 1. do 4. razreda ob 13.00 

20 TO Redovalna konferenca za učence od 5. do 8. razreda ob 14.00 

23 
PE Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda, razdelitev spričeval in 
obvestil, proslava ob dnevu državnosti 

24 SO  

25 NE Dan državnosti, začetek 3. balkanske geografske olimpijade v Rušah 

26 PO Balkanska geografska olimpijada 

27 TO Balkanska geografska olimpijada 

28 SR Balkanska geografska olimpijada 

29 ČE Balkanska geografska olimpijada 

30 PE Balkanska geografska olimpijada 
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2 ORGANIZACIJSKI PODATKI 

Šolo je v lanskem šolskem letu obiskovalo 459 učencev. Razporejeni so bili v 20 

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 187 

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:   
 

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

1. A 10 9 19 

1. B 7 13 20 

1.C 9 9 18 

2. A 11 8 19 

2. B 11 7 18 

2. C 11 8 19 

3. A 13 10 23 

3. B 13 11 24 

4. A 16 9 25 

4. B 16 10 26 

5. A 11 13 24 

5. B 11 13 24 

6. A 13 13 26 

6. B 11 15 26 

7. A 16 9 25 

7. B 14 10 24 

8. A 17 7 24 

8. B 12 12 24 

9. A 16 10 26 

9. B 11 14 25 

SKUPAJ 219 240 459 

 

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

delavci: 

 

Ravnatelj: Pepelnik Ladislav 

Pomočnik ravnatelja: Jaušovec Miro 
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Učitelji razredniki: 

RAZRED UČITELJ 

1. A Andreja KLJAJIČ 

1. B Martina ŠUMER 

1.C Denisa TRAFELA 

2. A Irena JELENC 

2. B Kristina MIKLIČ 

2. C Stanka KRAMER 

3. A Natalija PREDNIK BURIČ 

3. B Rajka BEIGOT 

4. A Marija – Metka KOPER 

4. B Nevenka BERGLEZ 

5. A Vladka POTOČNIK 

5. B Olga ŽVIKART 

6. A Ljiljana MIĆOVIĆ STRUGER 

6. B Marijana SRNKO 

7.A Anton CENCIČ 

7.B Tatjana LUBEJ 

8.A Erika GERMIČ 

8.B Urška GOLOB 

9.A Ksenija ŽUPEVC 

9.B Darinka JESENKO 

 

Učitelji OPB , jutranjega varstva in dodatne strokovne pomoči učencem 

Jana TERBUC Melita ZAFOŠNIK 

Filomena VOLLMEIER Mira GRUŠOVNIK 

Irena FAJT ŠLOSER Renata ŠTRITOF 

Kaja KRIVONOG Manja VIDOVIČ 

 
Učitelji  nerazredniki: 
 

Ferdinand FRANK 

Franc JAKOŠ 

Miro JAUŠOVEC 
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Melita KLADNIK 

Marko KOLARIČ 

Karin MAGDIČ 

Lilijana MERC 

Leonida OSOJNIK 

Mateja PODLESEK 

Aleksander SORŠAK 

Marijana SRNKO 

 
Knjižničarka: Aleksandra Rožič 

Pedagog: Ravnjak Boštjan 

Psihologinja: Kuder Andreja 

Ostali zaposleni:  

Tajništvo: Aleksandra Gričnik 

Računovodstvo: Šmid Dominika, Ana Holcman 

 
KUHINJA HIŠNIK ČISTILKE 
Valerija BRIŠNIK Dušan Krampl Antonija VUTE 
Vida KOTNIK  Darja POTOČNIK 
Cvetka ŠIKMAN  Majda ŠUMANDL 
Marija REPOLUSK  Suzana GORSKI 
Štefka POTOČNIK  Andreja PLIBERŠEK 

Zdenka STEINER 
Đemila ADROVIĆ 

 Zdenka STEINER 

 
 

Od meseca septembra 2016 do konca decembra 2016  smo imeli v  programih javnih 

del zaposlenih šest delavcev (informator, trije za učno pomoč, eden za pomoč v 

knjižnici in eden za pomoč pri računalniških evidencah). Od meseca januarja 2017 do 

konca meseca junija 2017 pa sedem delavcev (informator, eden za pomoč v knjižnici, 

trije za učno in drugo pomoč učencem, eden za pomoč pri urejanju javnih površin in 

eden za pomoč pri urejanju športnih objektov). 
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3 REALIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN ŠOLSKEGA 

KOLEDARJA 

 

Program dela, ki smo si ga zadali v začetku leta, je bil  v celoti realiziran. 

Statistika realiziranih ur po posameznih predmetih je poseben dokument in je priloga 

zaključnega poročila. 

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

posameznega učitelja in bile 100-odstotno realizirane. DOP in DOD sta potekala pri 

naslednjih predmetih.  

 

 PONEDELJEK TOREK ČETRTEK PETEK 

6. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ STRUGER 

   

7. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ STRUGER 

MATEMATIKA 

Leonida OSOJNIK 

ANGLEŠČINA 

Marijana SRNKO 
 

8. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ STRUGER 

ANGLEŠČINA 

Sonja ČREŠNIK 

KEMIJA 

Karin MAGDIČ 

MATEMATIKA 

Leonida OSOJNIK 

9. r 

SLOVENŠČINA 

Ljiljana 

MIĆOVIĆ STRUGER 

KEMIJA 

Karin MAGDIČ 

MATEMATIKA 

Leonida OSOJNIK 

ANGLEŠČINA 

Sonja ČREŠNIK 
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4 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  2016/2017 
 

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 

 

Skupaj so učenci imeli 569 neopravičenih ur ter 28647 opravičenih ur. Vzroki za 

neopravičeno izostajanje od pouka so izostajanje pri izbirnih predmetih, pogosto 

jutranje zamujanje, neurejene družinske razmere, nemoč staršev pri vzgoji, 

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

predvsem na predmetni stopnji. Starši bi mora 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.  

Razred 
Število 
učencev 

Opravičeni 
izostanki 

Neopravičeni 
izostanki 

Izostanki 
skupaj 

  1.a 19 783 0 783     

1.b 20 1011 0 1011     

1.c 18 848 0 848     

2.a 19 687 0 687     

2.b 18 531 0 531     

2.c 18 543 0 543     

3.a 23 1205 0 1205     

3.b 24 1281 0 1281     

1. triada 159 6889 0 6889 43 9,85 

4.a 25 1406 5 1411     

4.b 26 745 12 757     

5.a 24 1744 3 1747     

5.b 24 1262 1 1263     

6.a 26 1983 124 2107     

6.b 26 2460 18 2478     
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2. triada 151 9600 163 9763 64 12,23 

7.a 26 2187 17 2204     

7.b 24 1349 28 1377     

8.a 24 2324 113 2437     

8.b 24 2523 32 2555     

9.a 26 2016 67 2083     

9.b 25 1759 149 1908     

3. triada 149 12158 406 12564 82 13,60 

SKUPAJ 459 28647 569 29216     
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5 FAKULTATIVNI POUK NEMŠKEGA 

 

Fakultativni pouk nemškega jezika je potekal od 1. do 6. razreda v šestih skupinah. 

Realizacija je bila 100-odstotna. 

 

6 ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Izvajali smo projekt »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG«. 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), 

 gorsko-kolesarski krožek, 

 športni popoldnevi, 

 mladi planinci,  

 plesni tečaji, 

 interesne dejavnosti s športno vsebino. 
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7 POUK V MANJŠIH SKUPINAH 

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

MAT in TJA.  

 

8 IZBIRNI PREDMETI  

 

V šolskem letu 2016/17 so učenci obiskovali naslednje izbirne predmete: 

PREDMET RAZRED 

Francoščina 7., 8. in 9. razred 

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

Likovno snovanje I., II., III. 7., 8. in 9. razred 

Multimedija 8. razred 

Nemščina 7., 8. in 9. razred 

Računalniška omrežja 9. razred 

Robotika v tehniki 8. razred 

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

Šport 7., 8. in 9. razred 

Urejanje besedil 7. razred 

 



ZAKLJUČNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 

 
18 

 

 

9 UČNI USPEH  

V  šolskem letu 2016/17 je bil dosežen naslednji učni uspeh za posamezne razrede: 

RAZRED 

ŠT. 

UČENCEV IZDELA 

NE 

IZDELA 

IZDELA odstotne 

točke 

1. A 19 19 0 100 

1. B 20 20 0 100 

1. C 18 18 0 100 

2. A 19 19 0 100 

2. B 18 18 0 100 

2. C 18 18 0 100 

3. A 23 23 0 100 

3. B 24 24 0 100 

SKUPAJ 1. 

TRIADA 159 159 0 100 

 

RAZRED 
ŠT. 
UČENCEV IZDELA 

NE 
IZDELA 

IZDELA 
odstotne 
točke 

NE 
IZDELA 
odstotne 
točke 

4. A 25 25 0 100 0 

4. B 26 25 1 96,2 3,8 

5. A 24 24 0 100 0 

5. B 24 24 0 100 0 

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

6. B 26 26 0 100 0 
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SKUPAJ 2. 
TRIADA 151 148 3 98,0 2,0 

 
 

RAZRED 
ŠT. 
UČENCEV IZDELA 

NE 
IZDELA 

IZDELA 
odstotne 
točke 

NE IZDELA 
odstotne 
točke 

7. A 26 26 0 100 0 

7. B 24 24 0 100 0 

8. A 24 24 0 100 0 

8. B  24 24 0 100 0 

9. A 26 26 0 100 0 

9. B  25 25 0 100 0 

SKUPAJ 3. 
TRIADA 149 149 0 100 0 

 
 
PREGLED VPISA NAŠIH UČENCEV V NADALJNJE IZOBRAŽEVALNE 
PROGRAME: 
 

RAZREDI POKLICNI 
PROGRAM 
( 3-LETNI ) 

STROKOVNO-
TEHNIŠKI 
PROGRAM 
( 4-LETNI ) 

GIMANZIJSKI 
PROGRAM 
( 4-LETNI ) 

SKUPAJ 

9. razred 11 20 20 51 

SKUPAJ 11 ( 21,6 
odstotne 
točke ) 

20 ( 39,2 
odstotne 
točke ) 

20 ( 39,2 
odstotne 
točke ) 

51 ( 
100odstotne 
točke ) 

 
KAM? 
GSKŠ Ruše: 12 

Srednja šola za oblikovanje Maribor: 8 
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TŠC Maribor: 7 

III. gimnazija Maribor: 5 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor: 4 

II. gimnazija Maribor: 3 

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor: 2 

SERŠ Maribor: 2 

Lesarska šola Maribor: 1 

Srednja trgovska šola Maribor: 1 

Biotehniška šola Maribor: 1 

Prometna šola Maribor: 1 

Prva gimnazija: 1 

Škofijska gimnazija Maribor: 1 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran: 1 

Srednja ekonomska šola: 1 

 
 

 

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

znanja. 

PREDMET 
POVP. ŠT. TOČK 

V % SLO 
POVP. ŠT. TOČK V 

% OŠ JANKA 
GLAZERJA 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

Biologija 50,92 40,17 50 

Matematika 58,35 50,6 50 

Slovenščina 46,38 41,50 49 

 
 

 
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  9. r – SLOVENŠČINA 
Analiza NPZ – 9. razredi 2017 
 
 
Število učencev:  49 

Povprečno število točk v odstotnih točkah  na državni ravni: 46. 38 

Povprečno število točk v odstotnih točkah  na šolski ravni: 41. 50 

Povprečni dosežek pri slovenščini je za 4. 88 odstotne točke nižji od povprečja v 

državi. 

 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA  V  9. RAZREDU 
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Grafična predstavitev dosežkov vseh učencev v Sloveniji in v šoli 

 

 

 

Preizkus in posamezne naloge so razvrščene glede na  barvna območja: od 

zelenega, ki jih je uspešno rešila večina učencev, do modrega, ki jih je uspešno rešila 

le zgornja desetina učencev, in območja nad modrim, ki jih v 65 odstotne točke 

primerov ne rešijo niti najboljši učenci. Bolj konkretno: zeleno območje označuje tiste 

učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, rumeno pa 

tiste, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. Rdečemu in 

modremu območju pripadajo najuspešnejši učenci oz. tisti, katerih skupni dosežki 

določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (rdeče) in zgornjih 10 odstotne točke 

(modro). Posamezna območja kažejo, katere standarde znanja po UN učenci na 

splošno dosegajo in katerih ne in bi jim bilo zato pri pouku slovenščine treba posvetiti 

več pozornosti. 

Iz grafične predstavitve je razvidno, da se državno in šolsko povprečje nahaja v 

rumenem območju. Naloge rumenega področja taksonomsko preverjajo nižje ravni 

šola 
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(znanje, razumevanje in uporabo) ter pokrivajo minimalne standarde UN; pri 

doseganju teh konkretnih standardov so imeli težave le učenci z nižjimi dosežki. 

 

 

 

Primerjava dosežkov po nalogah 

 

 

 

 

Iz tabele je razvidno, da je pri 11 nalogah odstopanje navzgor ali izenačeno, sicer pa 

so večinoma odstopanja navzdol.  

 

Glede na odstopanja po nalogah  

1. Pri književnosti bo potrebno posvečati pozornost naslednjim ciljem: 
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‒ razumevanje dogajanja, motivov, teme, sporočila in snovnega izhodišča 

književnega besedila, 

‒ zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe: loči glavno in 

stranske književne osebe v obravnavanem književnem, uporaba, opiše izbrano 

osebo, našteje značilnosti njenega govora, značaja, ravnanja in do nje vzpostavi 

kritično distanco, poudari njen socialni položaj, psihološke lastnosti, motive za 

ravnanje in perspektivo,  

‒ učenec najde bistvene prvine književnega besedila (upošteva neposredne in 

posredne besedilne signale), izrazi svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje 

posameznih prvin besedila, predstave ter izpostavi njihovo razumevanje,  analiza, 

sinteza, 

‒ učenec  pozna, razume in uporablja literarnovedne izraze  navedene v učnem 

načrtu, poimenovalno zmožnost: razloži besedne zveze iz prebranega besedila ‒ 

poosebitev, pozna književna besedila obravnavanih obveznih avtorjev, 

‒ prepozna in razume književno perspektivo,  izrazi značilnosti komične književne 

perspektive oziroma najde humorne prvine v besedilu ter presodi njihov učinek v 

besedilu ( razumevanje, analiza, sinteza). 

2. Pri jeziku bo potrebno posvečati pozornost naslednjim ciljem: 

‒ učenec določi okoliščine nastanka besedila, razumevanje, analiza, 

‒ določi bistvene podatke,  določi okoliščine nastanka besedila (sporočevalčevo 

čustveno razmerje do predstavljene  predmetnosti),  

‒ skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:  dopolni povedi s pomensko in oblikovno 

pravilnimi besedami; znanje, uporaba, 

‒ sprašuje po danih delih povedi, v zvezah povedi odpravi ponovitve, prepozna 

pomensko razmerje,  

‒ slogovno zmožnost pokaže tako, da: izreka isto govorno dejanje na različne 

načine,  

‒ pozna jezikoslovne izraze: poved: pripovedna, vprašalna, vzklična , velelnik  

‒ v svojih besedilih uporablja ustrezno jezikovno zvrst  

‒ besedam določi pomenske, oblikovne, slogovne, izvorne lastnosti, pri tem uporablja 

jezikoslovne izraze iz učnega načrta (časovna oblika: sedanjik, preteklik, prihodnjik, 

glagolski vid, nedovršnik, dovršnik , besedna družina , samostalnik , glagol, 

nedoločnik),  
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‒ opiše stavčnočlensko sestavo stavka, poimenuje stavčne člene in navede 

vprašalnice zanje, opiše stavčno sestavo podredno zloženih povedi – določi glavni 

stavek, poimenuje vrsto odvisnika in navede vprašalnico zanj, 

‒ tvori (piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem tvori 

smiselna, razumljiva, ustrezna, učinkovita in pravilna besedila, znanje, razumevanje, 

uporaba, analiza, sinteza. 

 
 
 
                                                                                                                          

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  9. r – MATEMATIKA 
 

1. Osnovni statistični podatki za Slovenijo 

Število učencev : 17 250 

Povprečno  število točk v odstotnih točkah: 58,35 

Stand.  odklon : 20,08 

2. Osnovni statistični podatki za OŠ Janka Glazerja Ruše 

Število učencev : 50 

Povprečno  število odstotnih  točk :  50,60 

Stand. odklon : 18,31 

3. Zaključene ocene devetošolcev pri matematiki v šol. letu 2016/17 v primerjavi 

z dosežki na NPZ: 

         

 9. a 9. b skupaj 

odl (5) 1 4 5 

pdb (4) 5 2 7 

db (3) 7 9 16 

zd (2) 13 10 23 

    

Povprečna 

ocena 

2,8 3,0 2,9 

Dosežek na NPZ 49 odstotne 

točke 

52 odstotne 

točke 

50,60 odstotne 

točke 
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Primerjava zaključenih ocen in dosežkov na NPZ po posameznih učencih pokaže, da 

se dosežki na NPZ  v grobem ujemajo z zaključenimi ocenami. Posebej izstopajo trije 

učenci: dva učenca imata višjo (za več kot eno oceno), ena učenka pa nižjo (za več 

kot eno oceno) zaključno oceno v primerjavi z izkazanim dosežkom na NPZ. 

Učitelji matematike smo z učenci opravili pregled ovrednotenih nalog NPZ. K tej uri je 

prišlo 14 učencev brez potrebnih gesel za možen dostop do e-nalog, kar med drugim 

kaže na odnos devetošolcev do NPZ. 

Na možnost vpogleda  ovrednotenih nalog za starše se v šoli ni oglasil niti eden od 

staršev vseh  devetošolcev. 

 

4. Ugotovitve  

Povprečje naše šole je za 7,75 odstotne točke pod državnim povprečjem.  

Standardni odklon naše šole je manjši od državnega, kar kaže na manjšo 

razpršenost rezultatov okoli povprečja. 

Primerjava rezultatov po nalogah – glede na področja, kamor jih uvrščamo  

Področja, na katerih je doseženo povprečno število točk učencev na šoli v primerjavi 

z državnim povprečjem izrazito nižje: 

- izrazi 

- računske operacije in njihove lastnosti 

- merjenje (pretvarjanje merskih enot) 

- enačbe in neenačbe (enačba z oklepaji) 

- odnosi med količinami (izračun osnove, če sta dana odstotne točke in 

delež) 

- geometrijski elementi in pojmi (indirektne besedilne naloge) 

Področja, na katerih je doseženo povprečno število točk učencev na šoli v primerjavi 

z državnim povprečjem višje: 

- enačbe in neenačbe (enačba brez oklepajev) 

- funkcija (odčita koordinati točke v koordinatnem sistemu in ju zapiše kot 

urejen par števil) 

- geometrijski elementi in pojmi (poznavanje in razumevanje pojmov in 

dejstev) 

- matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami (poznavanje in 

razumevanje pojmov in dejstev ter reševanje in raziskovanje problemov) 
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V tej generaciji je bilo 11 učencev (22 odstotne točke vseh) s posebnimi potrebami, 

kar pomeni, da so za doseganje minimalnih ciljev potrebovali dodatno strokovno 

pomoč, da so imeli pri svojem delu na voljo pomočnika in potrebne dodatne 

pripomočke ter podaljšan čas za reševanje. Ti učenci  pri pouku dosegajo  

zastavljene cilje po manjših učnih sklopih, pri NPZ pa se preverja znanje celotnega 

triletja, kar je zanje veliko težje. 

Najmanjše število točk je na NPZ dosegel učenec, ki ni bil prepoznan kot učenec s 

posebnimi  potrebami (1 točko), v kolikor njegovega dosežka ne upoštevam, se 

uspeh celotnega oddelka 9. b dvigne za  2 odstotne točke. 

 

Na osnovi rezultatov NPZ smo na sestanku vertikalnega sodelovanja učiteljev naše 

šole sprejeli dogovore, ki jim bomo pri delu sledili. Še posebej bomo večjo pozornost 

posvetili  zaznavanju napačnih matematičnih predstav pri učencih in sproti odpravljali 

le te. 

Pri predstavitvah pomena NPZ učencem in staršem bomo dali še večji poudarek na 

pomen pozitivnega odnosa do le tega. Pripravila: Leonida Osojnik 

 
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  9. r – BIOLOGIJA 
Z nacionalnim preverjanjem znanja preverjamo znanje (NPZ) pri posameznih 

predmetih. Primerjava med dosežki na državni ravni, dosežki šole in dosežki 

posameznega učenca nam daje vpogled v doseganje ciljev in standardov, določenih 

z učnimi načrti. Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja so šolam v pomoč pri 

ugotavljanju močnih in šibkih področij učencev. 

NPZ BIOLOGIJA zajema znanja iz predmetov NARAVOSLOVJE 6, 

NARAVOSLOVJE 7, BIOLOGIJA 8 in BIOLOGIJA 9. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLE NA NPZ BIOLOGIJA 9. razred Z DRŽAVNIM 

POVPREČJEM  

 

 ŠOLSKA RAVEN DRŽAVNA RAVEN 

Število učencev 50 4101 

Povprečno število točk % 40,17 50,92 

Standardni odklon 15,60 16,23 

 
 



ZAKLJUČNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 

 
27 

 

Na državni ravni se je NPZ BIOLOGIJA udeležilo 4101 učenec. Povprečno število 

točk na državni ravni je bilo 50,92 odstotne točke. Na šolski ravni se je NPZ 

BIOLOGIJA udeležilo 50 učencev. Povprečno število točk na šolski ravni je znašalo 

40,17 odstotne točke. 

Šolsko povprečje je bilo za 10,75 odstotne točke nižje od državnega povprečja, 

medtem ko je bil standardni odklon na šolski ravni manjši za 0,63 odstotne točke, kar 

kaže na manjšo razpršenost dosežkov na šolski ravni kot na državni ravni. 

 

PORAZDELITEV TOČK NPZ BIOLOGIJA 9. razred  

 

 
Iz grafa je razvidno, da je bil najboljši dosežek na šoli 80 odstotne točke, najslabši 

dosežek pa   18 odstotne točke. 14 učencev 9. razreda OŠ Janka Glazerja je 

doseglo rezultat nad državnim povprečjem, medtem ko je 36 učencev doseglo 

rezultat nižji od državnega povprečja. 6 učencev šole je doseglo visok rezultat, saj so 

dosegli nad 60 odstotne točke točk. Iz podatkov je razvidno, da je porazdelitev točk 

netipična, saj opazimo tri zgoščene skupine. Skupino učencev z dosežkom okoli 30 

odstotne točke, skupino učencev z dosežkom okoli državnega povprečja ter skupino 

učencev z rezultatom nad 60 odstotne točke, kar kaže na to, da je bila v tej generaciji 

velika diskrepanca v sposobnostih in znanju učencev. Za primerjavo tipične 

razporeditve rezultatov je nazoren graf rezultatov učencev na državnem nivoju. 
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POVPREČNI DOSEŽEK PRI NALOGAH 

 

 

 
 



ZAKLJUČNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 

 
29 

 

Podatki kažejo na doseženo povprečno število točk pri posamezni nalogi NPZ 

BIOLOGIJA na državni ravni in šolski ravni. 

Iz podatkov lahko razberemo, da so učenci šole v primerjavi z državnim povprečjem 

najbolje reševali 6. nalogo, najslabše je bila reševana 19.a naloga. Naloga 6 je bila 

naloga osnovni taksonomskih ravni, medtem ko je bila naloga 19a naloga najvišjih 

taksonomskih ravni. 

ZAKLJUČEK 

V analizi rezultatov aktiv NAR in BIO v pogovoru z učenci ugotavlja, da je največjo 

težavo predstavljal razpon nalog, ki je zajemal tako predmet naravoslovje 6, 

naravoslovje 7, biologijo 8 in biologijo 9. Še najmanj nalog je v NPZ bilo iz učne 

vsebine 9 razreda. Večina učencev je imela težave predvsem pri nalogah na višjih 

taksonomskih ravneh, kjer gre za sintezo in uporabo znanj, ki so si jih pridobili v 4 

letih. 

Iz tega razloga smo sklenili, da bo aktiv dajal večji poudarek na: 

- vertikalno povezovanje naravoslovnih predmetov 

- težišče na uporabnem znanju 

- poglobljeno in obvezno pripravljanje na NPZ  

- poudarek na višjih taksonomskih ravneh 

- ponovni premislek učitelja glede posameznih učnih vsebin pri predmetih 

- še večji poudarek na eksperimentiranju in projektnem delu  

Zapisal: Boštjan Ravnjak 

 
REZULTATI NPZ ZA 6. razrede 
 

PREDMET 
POVP. ŠT. TOČK 

V % SLO 

POVP. ŠT. TOČK V 

% OŠ JANKA 

GLAZERJA 

ŠTEVILO 

UČENCEV 

ANGLEŠČINA 57,35 58,67 50 

MATEMATIKA 49,42 38,86 51 

SLOVENŠČINA 51,61 51,65 51 

 
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  6. r – SLOVENŠČINA 
Število učencev:  51 
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Povprečno število točk v odstotnih točkah  na državni ravni: 51. 61 

Povprečno število točk v odstotnih točkah  na šolski ravni: 51. 65 

Povprečni dosežek pri slovenščini je za 0. 04 odstotne točke višji od povprečja v 

državi. 

 

Grafična predstavitev dosežkov vseh učencev v Sloveniji in v šoli 

 

 
Preizkus in posamezne naloge v njem so  razvrščene glede na barvna območja: od 

zelenega (naloge je uspešno rešila večina učencev) do modrega (naloge je uspešno 

rešila le zgornja desetina učencev) in območja nad modrim (naloge v 65 odstotne 

točke primerov ne rešijo niti najboljši učenci). Bolj konkretno: zeleno območje 

označuje tiste učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine 

dosežkov, rumeno pa tiste, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama 

dosežkov. Rdečemu in modremu območju pripadajo najuspešnejši učenci oz. tisti, 

katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (rdeče) in zgornjih 10 

odstotne točke (modro). Posamezna območja kažejo, katere standarde znanja po UN 

učenci na splošno dosegajo in katerih ne in bi jim bilo zato pri pouku slovenščine 

treba posvetiti več pozornosti 
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Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je državno in šolsko povprečje na rumenem 

področju. Naloge rumenega področja so preverjale predvsem nižje taksonomske 

ravni (razumevanje in uporabo), dve pa sta bili taksonomsko zahtevnejši (v I. delu 19. 

A-, v II. delu pa 8. naloga). 

 

Primerjava dosežkov po nalogah na državni in šolski ravni 

 
 

 
 
Primerjava kaže pri petnajstih  nalogah odstopanje navzdol, pri ostalih pa izenačitev 

ali odstopanje navzgor. 

 

Glede na dosežke po nalogah  

 

1. Pri jeziku bo potrebno več pozornosti posvetiti navedenim ciljem:  
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− učenec ob neumetnostnem besedilu določi poglavitne podatke (4., 5., 6. r.) (UN, 

standardi znanja, str. 80); razumevanje, 

− k danim besedam doda besede iz iste besedne družine (5., 6. r.) (UN, standardi 

znanja, str. 81), znanje 

− v zvezah povedi odpravi ponovitve (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 82); 

razumevanje, uporaba 

− sprašuje po danih delih povedi (5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 81); 

razumevanje, uporaba 

− poved z vzročnim veznikom strne v enostavčno poved (5., 6. r.) (UN, standardi 

znanja, str. 82); znanje, razumevanje,  uporaba, 

− prepozna pomen nebesednih sporočil (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 83), 

razumevanje, uporaba, analiza,   sinteza, 

− besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v tem učnem načrtu        

(5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 84); znanje:  samostalnik, pridevnik), pridevnik, 

števnik, zaimek, prislov, glagol,  

− tvori (piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem tvori 

smiselna, razumljiva, ustrezna, učinkovita in pravilna besedila –  jezikovna pravilnost! 

2. Pri književnosti bo potrebno več pozornosti posvetiti navedenim ciljem:  

− učenec prepozna pesem, tako da navede nekaj značilnosti, po katerih jo je 

prepoznal (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85), znanje, razumevanje,  

− odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu (4., 5., 6. r.) (UN, 

standardi znanja, str. 84), razumevanje, zakaj se je kaj zgodilo in katere posledice je 

imelo ravnanje književnih oseb (4., 5., 6. r.) (UN, standardi znanja, str. 85), 

razumevanje, uporaba, analiza, sinteza,  

- jezikovno pravilno tvori besedilo. 

 
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  6. r – MATEMATIKA 

1. Osnovni statistični podatki za Slovenijo 

Število učencev : 17 567 

Povp. št. Odstotnih  točk : 49,28 

Stand. odklon : 18,05 

2. Osnovni statistični podatki za OŠ Janka Glazerja Ruše 

Število učencev : 51 

Povp. št. Odstotnih točk :  38,75 
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Stand. odklon : ni podatka 

3. Zaključene ocene šestošolcev v šolskem letu 2016/17 

          odlično 5 – 6 učencev 

    prav dobro 4 - 13 učencev 

            dobro 3 - 16 učencev 

       zadostno 2 - 14 učencev 

   nezadostno 1 - 3 učenci 

4. Ugotovitve  

Povprečje naše šole je za približno 10 odstotne točke pod državnim povprečjem. 

Kaže se tudi razlika med povprečnim dosežkom v 6.a (37 odstotne točke) in v 6.b 

(40,5 odstotne točke) razredu. Predpostavljam, da je do takšne razlike prišlo zaradi 

večjega števila učencev z DSP-ji in IDPP-ji v 6.a razredu. 

Pri primerjavi rezultatov po nalogah smo ugotovili, da so pri večini nalog naši učenci 

dosegali slabše rezultate od državnega povprečja. Še posebej pa je njihovo znanje 

odstopalo navzdol na naslednjih področjih: 

- pisno deljenje (pisno množenje in seštevanje smo v primerjavi z lansko 

analizo izboljšali), 

- postopek reševanja številskih izrazov, 

- pretvarjanje ploščinskih enot, 

- problemske naloge (tudi tukaj smo glede na lansko generacijo napredovali). 

Tem področjem se bomo nadalje še bolj posvetili.  

Na kar nekaj področjih pa so naši šestošolci dosegali povprečne in tudi 

nadpovprečne rezultate. To so: 

- računanje vrednosti izrazov s spremenljivkami, 

- decimalna števila na številskem poltraku, 

- množice, 

- odčitavanje podatkov iz tabele. 

Podpovprečni rezultat je delno tudi posledica tega, da je v generaciji bilo 6 učencev z 

DSP ali IDPP, ki so komaj, z veliko dodatne strokovne pomoči, ob koncu šolskega 

leta dosegli minimalne cilje pri pouku matematike in so njihovi rezultati na NPZ bili 

zelo slabi (npr. 14 odstotne točke, 18 odstotne točke, 22 odstotne točke), saj NPZ 

preverja vso znanje naenkrat in zelo povezano, česar le-ti učenci ne zmorejo, saj 

razred komaj izdelajo v več manjših sklopih. Trije od teh učencev so bili ob koncu leta 

ocenjeni negativno. 
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Za lažjo primerjavo med zaključenimi ocenami in rezultati NPZ smo znotraj aktiva 

MAT oblikovali kriterij, s katerim smo odstotne točke pretvorili v oceno. Kriterij, ki ga 

uporabljamo pri pisnih PZ, smo preoblikovali tako, da smo za približno 5 odstotne 

točke spustili meje za ocene navzdol in ga zapisali takole: 

 

38–54 odstotne točke  je zadostno (2) 

55–70 odstotne točke je dobro (3) 

71–85 odstotne točke je prav dobro (4) 

86–100 odstotne točke je odlično (5) 

 

Z upoštevanjem tega kriterija je nastala naslednja primerjava z zaključnimi ocenami: 

 

Ocena: 
Rezultat na NPZ 

2017 

Zaključena ocena 

pri MAT. v 6.r 

Odlično (5) 0 6 

Prav dobro (4) 1 13 

Dobro (3) 7 16 

Zadostno (2) 23 14 

Nezadostno (1) 20 3 

Skupaj: 51 52 

 

Primerjava se lepše vidi na naslednjem grafu: 
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Primerjava zaključene ocene in 

dosežka na NPZ v 6.r 2017
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V naslednjem šolskem letu bomo še posebej pozorni na njihova izkazana šibka 

področja. Naloge s teh področij bomo redno vključevali v delo v 7. razredu pri rednih 

urah matematike in dopolnilnem pouku. Rezultate bomo podrobno predstavili tudi po 

celi vertikali. Pogovorili se bomo tudi o konkretnih primerih prakse, ki jih lahko 

izboljšamo. 

Izkazana šibka področja v analizi rezultatov bodo tudi vodilo za delo s šestošolci v 

naslednjem šolskem letu kot tudi vodilo za vse učiteljice RP.  Pripravila: Urška Golob 

 
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ  6. r - ANGLEŠČINA 

 
Nacionalno preverjanje znanja je pisalo 50 od 52 prijavljenih učencev in dosežek 

znaša 58,67 odstotne točke. Slovensko povprečje je 57,35 odstotne točke, kar 

pomeni, da so naši učenci  za 1,32 odstotne točke nad povprečjem. 

Ob pregledu rezultatov po nalogah in spretnostih so bili pri reševanju nalog slušnega 

razumevanja uspešnejši, kot je slovensko povprečje. Ugotavljamo, da nimajo težav s 

poslušanjem malo daljšega besedila, kjer morajo prepoznati podrobnosti. 

Pri bralnem razumevanju se pojavljajo manjša odstopanja pri 1. in 2. nalogi, pri dveh 

od šestih vprašanj. Še vedno velja, da branje malo daljšega besedila povzroča 

učencem težave, še posebej takrat, ko morajo sklepati iz sobesedila, natančno brati 

in iskati podrobnosti. 

Pri preverjanju besedišča učenci niso imeli težav s prepoznavanjem in priklicem 

posameznih besed, imajo pa težave s pravilnim zapisom. Nekaj učencev še ni 

napredovalo z besedne na besedilno raven.  
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Pri pisni zmožnosti so zelo mala odstopanja navzdol pri kriteriju vsebine in 

besedišča, kamor spada tudi pravopis, pri kriteriju slovnice pa so presegli slovensko 

povprečje. Učenci so bili omejeni s številom povedi in prostorom za zapis, iztočnice 

pa so bile zastavljene zelo široko. Na podlagi tega so pri kriteriju vsebine dobili 

manjše število točk, ker niso dovolj razvili iztočnic, temveč so jih samo omenili.  

V bodoče bomo nadaljevali z ustaljenim načinom dela, in sicer bomo še vedno urili 

bralne strategije z različnimi besedili ter pridobljene informacije uporabili za govorno 

poročanje vodeno in samostojno.  Razvijali bomo pisne zmožnosti. 

Ugotavljamo, da imamo skupino učencev, ki ne dosegajo zastavljenih ciljev, na drugi 

strani pa učence, ki presegajo standarde učnega načrta. Pripravila: Sonja Črešnik 

 

 

10 TEKMOVANJA UČENCEV 

V šolskem letu 2016/17 so naši učenci na tekmovanjih v znanju s pomočjo svojih 

mentorjev dosegli naslednje rezultate: 

Angleščina – 8. razred (mentorica Sonja Črešnik): 

3 bronasta in 1 srebrno priznanje 

Angleščina – 9. razred (mentorica Sonja Črešnik): 

4 bronasta in 1 srebrno priznanje 

Astronomija (mentor Anton Cencič): 

 4 bronasta priznanja 

Ekokviz (mentorica Karin Magdič): 

 14., 18. in 24. mesto v regiji (med 339 ekipami) 

Fizika (mentor Anton Cencič): 

3 bronasta in 1 srebrno priznanje 

Geografija (mentorici Erika Germič in Tjaša Bevc): 

14 bronastih priznanj 

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

stopnji): 

 54 bronastih in 4 srebrna priznanja 

Nemščina (mentorici Sonja Črešnik in Tatjana Lubej): 

 2 bronasti in 1 srebrno priznanje 

Računalništvo – BOBER (mentor Franc Jakoš): 

 5 bronastih priznanj 
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Sladkorna bolezen (mentorica Karin Magdič): 

 19 bronastih in 2 srebrni priznanji 

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

predmetni stopnji): 

 66 bronastih priznanj in 2 srebrni priznanji 

Strelstvo (mentorica Natalija Prednik Burič): 

pet prvih, dve drugi in dve tretji mesti na regijskem tekmovanju, 4. mesto 

ekipno starejša dekleta na državnem tekmovanju 

Zgodovina (mentorica Melita Kladnik): 

 3 bronasta priznanja 

 
 
»MLADI RAZISKOVALCI«   

 
Učenke 7. a Lana Kranjčević, Lara Kovačič in Urša Simonič so sodelovale na 17. 

Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja z raziskovalno nalogo 

na interdisciplinarnem področju (slovenščina in psihologija) z naslovom Pisanje 

dnevnika, še aktualno ali že preteklost pod mentorstvom Renate Štritof. Regijsko 

srečanje je potekalo na OŠ Miklavž na Dravskem polju dne 31. 3. 2017. Učenke so 

uspešno zagovarjale svojo nalogo in prejele zlato diplomo ter tako pridobile možnost 

sodelovanja na državnem tekmovanju.  

V skladu z razpisom Državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije uvrstitev na 

državno srečanje poteka po dvokrožnem sistemu, kar pomeni, da komisije najprej 

preberejo vse naloge, ki so na regijskih srečanjih prejele zlato diplomo ter po 

najboljših šestih osnovnošolskih ter srednješolskih povabijo na zagovore v Mursko 

Soboto. 

Raziskovalna naloga naših učenk se je uvrstila v drugi krog srečanja, avtorice naloge 

so bile skupaj z mentorico vabljene k predstavitvi raziskovalne naloge na državnem 

tekmovanju. 

Državno tekmovanje – 51.  Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije je potekalo 15. 

maja 2017 v Murski Soboti v sklopu programa Gibanje znanost mladini pri Zvezi za 

tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). 

Naše učenke so tudi na državnem tekmovanju uspešno predstavile svojo nalogo in 

prejele srebrno priznanje. Vse tri učenke imajo status nadarjenih učencev. 

Mentorica je bila Renata Štritof. 
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11 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 za polovico. Izdelano 

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

različnih kršitev. 

12 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), 

 dopisovanje učencev z vrstniki po svetu, 

 sodelovanje na različnih mednarodnih razpisih. 
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13  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 preživeli pet dni v CŠOD Mežica na Koroškem. 

CŠOD 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. 

 

14 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 45 

učencev. Vsi učenci, razen enega, so uspešno izdelali razred. 

 

Letos je imelo odločbo 38 učencev, kar je 8 odstotne točke 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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15 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

V šolskem letu 2016/17 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 

Bralna značka več mentorjev 1.–9.r 

Čebelarski krožek Aleksander Soršak 3.–6.r 

Dramski krožek 
Metka Koper 

Jana Terbuc 
4. in 5.r 

EKO kviz Karin Magdič 6.–8.r 

Folklora Simona Waldhütter 1.–4.r 

Francoščina Mateja Podlesek 4. in 5.r 

Geografski krožek Erika Germič, Tjaša Bevc 7.–9.r 

Glasbeni krožek Natalija Prednik Burič 1.–3.r 

Kemijski krožek Karin Magdič 8. in 9.r 

Košarka Marko Kolarič 1.–6.r 

Kultura in jaz Ljiljana Mićović Struger 6.–9.r 

Likovni krožek Andreja Kljajič 1.–3.r 

Likovni krožek Suzana Špindler 4.–9.r 

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

Male sive celice Tjaša Bevc 7.–9.r 

Mladi planinci več mentorjev 1.–9.r 

Mladina in gore Andreja Kljajič 7. in 8.r 

Nemška bralna značka več mentorjev 3.–9.r 

Pevski zbor Darinka Jesenko 1.–9.r 

Planinska orientacija Natalija Prednik Burič 3.–9.r 

Prostovoljstvo Renata Štritof 2.–9.r 

Scensko oblikovanje Suzana Špindler 6.–9.r 

Sladkorna bolezen Karin Magdič 8. in 9.r 

Sprostitev z jogo Rajka Beigot     1.–5.r 

Strelski krožek Natalija Prednik Burič 3.–9.r 
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ŠKL – TEE BALL Nevenka Berglez 4. in 5.r 

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

Ustvarjalnost brez meja Andreja Kuder 5.–7.r 

Vokalna skupina Darinka Jesenko 7.–9.r 

Zgodovinski krožek Melita Kladnik 8. in  9.r 

 

16 POROČILO O PROJEKTU ZDRAVA ŠOLA 

V tem šolskem letu sta bili nalogi v okviru rdeče niti na šoli: 

- ZDRAVA PREHRANA  

- Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA IN ZDRAVJA 

Z nalogo ZDRAVA PREHRANA smo učence predvsem pri razrednih urah ozaveščali: 

- o pomembnosti zdrave prehrane, 

- kako preprečiti motnje hranjenja, 

- kako pripraviti zdrav obrok (mesečno je razred sestavil čimbolj zdrav jedilnik 

za dan šolskih obrokov), 

- starši in vodja zdrave prehrane na šoli so izvedli delavnico »Priprava zdravih 

namazov«, 

- Zdrav slovenski zajtrk, 

- na športnem dnevu se je razdelil dodatek k malici: ploščica s semeni in 

banana, 

- vse leto smo merili ostanke, torej zavrženo hrano in z rezultati obveščali 

učence, 

- naš slogan je bil: »Vzemi toliko, kolikor boš pojedel, pojej, kolikor vzameš.« 

V okviru naloge Z GIBANJEM DO BOLJŠEGA POČUTJA IN ZDRAVJA smo 

učencem ponudili: 

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

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

- jutranje varstvo v telovadnici ( od 1.–4. 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) 

Z aktivnostmi obeh nalog bomo v naslednjem šolskem letu tudi nadaljevali. 

 

Koordinatorica Zdrave šole, Nevenka Berglez 
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17 KOLESARSKI IZPIT 

V šolskem letu 2016/ 2017 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 

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 slabo, saj je teorijo v prvem poskusu 

opravilo malo manj kot 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.  

Prvi dan praktičnega dela kolesarskega tečaja nas je obiskal policist PP Ruše in 

našim učencem predstavil, kako poteka varna vožnja s kolesi. Sledil je tehnični 

pregled koles. Štirje učenci so imeli tehnično pomanjkljivo kolo in so morali do prve 

vožnje kolo usposobiti.  

Učenci, ki so imeli tehnično brezhibno kolo, so dobili nalepko »Varno kolo«, katero so 

si nalepili na kolo. Skupaj s policistom sva opravila tudi pregled ustreznosti varnostne 

čelade. Pokazala sva jim pravilno zapenjanje in utrditev s trakovi, da je čelada trdna 

na glavi. 

Praktično vožnjo smo v naslednjih dneh nadaljevali na spretnostnem poligonu na 

igrišču.  

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

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

pripomogla k nezanesljivosti. Učence sem spodbujal 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. 
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- praktična vožnja – zavijanje v levo in desno, upoštevanje prometnih znakov in 

prometnih pravil v križišču. 

Zaradi relativno nizkega spretnostnega znanja in obvladovanja koles, ki je iz leta v 

leto slabše, sem se iz varnostnih razlogov odločil in uporabil isto progo kot lani. Novo 

progo bom skušal uvesti v naslednjem šolskem letu. 

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

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

prednosti, enakovredno križišče, kolesarska steza).  

Po končani vožnji je sledilo posvetovanje komisije, kjer smo ugotovili, da so učenci 

pokazali veliko znanja in malo napak. Izpit je opravilo 44 učencev, trije učenci pa 

zaradi nepravilnega razvrščanja pri zavijanju v levo izpita niso opravili. Mentor je bil 

Marko Kolarič. 

 

18 POROČILO O IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV  

NAUČIMO SE PLAVATI – 3. RAZRED (20-URNI TEČAJ) 
 
Kraj in datum: Ruše, 13. 3. 2017–24. 3. 2017 

Izvajalec tečaja: Društvo NLP 

Starost otrok / razred:  8 let / 3. razred                              

Število sodelujočih otrok:  47 otrok 

 

Kot vsako leto so tudi letos učenci 3. razredov opravili 20-urni plavalni tečaj. Tečaj je 

izvedlo društvo NLP (Naše Lepo Pohorje) v bazenu Ruše. Tečaj je trajal dva tedna, 

vsak dan po dve šolski uri od 13. 3. 2017 do 24. 3 .2017.  Učenci 3. razredov so bili v 

tem šolskem letu tudi v letni šoli v naravi – Debeli rtič, kjer so nekateri izboljšali 

rezultate iz testiranja v Rušah. Rezultati preverjanja znanja plavanja so navedeni v 

spodnji tabeli: 

REZULTATI PREVERJANJA 
 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENKE / / / / 1 1 14 5 / 

 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENCI / / / / / 3 15 8 / 
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NAUČIMO SE PLAVATI – 1. RAZRED (10-URNI TEČAJ) 
 
Kraj in datum: Ruše, 10. 3. 2017 

Izvajalec tečaja: Plavalni klub Ruše 

Starost otrok / razred:  6 let / 1. razred                              

Število sodelujočih otrok:  56 otrok 

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

izvedel plavalni klub Ruše v bazenu Ruše. Tečaj je trajal en teden vsak dan po dve 

šolski uri od 6. 3. 2017 do 10. 3 .2017.  Rezultati preverjanja znanja plavanja so 

navedeni v spodnji tabeli: 

REZULTATI PREVERJANJA 
 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENKE / / 5 7 10 5 2 / / 

 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENCI 1 1 11 3 8 1 1 / / 

 
 
NAUČIMO SE PLAVATI 6. RAZRED  
 
Kraj in datum: Ruše, 9. 6. 2017 

Izvajalec preverjanja: OŠ Ruše 

Starost otrok / razred:  12 let / 6. razred                              

Število sodelujočih otrok:  41 otrok 

V mesecu juniju smo v sklopu športnega dne opravili preverjanje znanja plavanja za 

6. razrede. Na podlagi računa bomo na zavod Planica poslali vlogo za sofinanciranje 

preverjanja znanja plavanja, katerega znesek na udeleženca znaša 2,10 €. Rezultati 

preverjanja znanja plavanja so navedeni v spodnji tabeli: 

 
 

  
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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REZULTATI PREVERJANJA 
 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENKE 7 / / / / 1 16 3 1 

 

 0* 0 1 2 3 4 5 6 7 

UČENCI 4 / / / / 1 16 2 1 

 
Programa Zlati sonček in Krpan 

Trajata tri leta. Program Zlati sonček traja od 1. do 3. razreda in program Krpan od 4. 

do 6. razreda (medalje in priznanja se podelijo konec vsakega razreda). Program se 

je izvajal skozi celotno leto. Za pridobitev Zlatega sončka in Krpana so morali učenci 

v treh letih opraviti določene veščine, ki so se beležile v knjižice.   

 
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 

57 57 / 

2. razred velika modra 
diploma 

55 55 / 

3. razred velika zlata 
medalja 

47 47 / 

 
Rezultati v prvi triadi za program Zlati sonček so naslednji: 159 otrok je opravilo 

program in si prislužili 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.  
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19 POROČILO O DELU EKO ŠOLE v šolskem letu 2016/2017 

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

pridobili zeleno zastavo. 

Eko koordinatorja v šolskem letu 2016/2017: Tone Cencič in Stanka Kramer. 

Člani eko skupine: Sonja Črešnik, Boštjan Ravnjak, Leonida Osojnik, Olga Žvikart, 

Karin Magdič; na koncu šol. leta se je skupini pridružila Melita Kladnik. 

Aktivnosti, ki smo jih načrtovali v ekoakcijskem načrtu in jih izvedli za 

pridobitev eko zastave: 

AKTIVNOST REALIZACIJA VODJA PROJEKTA 

 

A: PROJEKTI 

 

1. Predstavitev na sejmu 

»ALTERMED« V Celju, 

10. 3. 2017 

 

- letošnja tema je bila: 

"Odgovorno s hrano" 

- delo eko šole so na sejmu 

predstavljali tudi trije učenci 

 

Tone Cencič, 

na sejem je spremljal 

tudi Franc Jakoš 

 

2. Ekokviz za OŠ  

 

- izveden 12. 1. 2017 

- sodelovalo je 60 učencev 

- zardi težav z računalniško 

podporo (zunanje institucije) 

so morali kviz ponoviti, kar je 

za učence bilo zelo 

nespodbudno 

 

Karin Magdič; 

Franc Jakoš 

(računalniška pomoč 

v šoli) 

3. Ekobranje za 

ekoživljenje (eko bralna 

značka) 

- eko bralno značko je osvojilo 

188 učencev od 1. do 5. 

razreda, kar je največ v nekaj 

zadnjih letih (od 2014) 

 

Stanka Kramer 

4. »Hrana ni za 

tjavendan« 

- v sodelovanju s šolsko 

kuhinjo se je izvajalo merjenje 

količine zavržene hrane in se 

mesečno z grafom prikazalo,  

Ladislav Pepelnik 

Stanka Kramer 
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koliko hrane je bilo zavržene; 

na začetku – za lažjo 

predstavo, tudi z vedri 

- količina zavržene hrane se je 

zmanjšala skoraj za polovico 

 

 

B 1: ZBIRALNA AKCIJA 

 

1. Zbiralna akcija 

odpadnega papirja in 

kartona 

 

- v jesenski in pomladanski 

akciji smo skupaj zbrali 

20.881,70 kg papirja 

- tokrat zaradi nesodelovanja 

devetošolci v jesenski akciji 

niso dobili 35 odstotne točke 

zbranega denarja, ampak  se 

je vse razdelilo med razredne 

skupnosti glede na količino 

zbranega papirja 

- že drugo leto se je zbiralni 

akciji pridružil vrtec, zbrali so 

1600 kg papirja 

 

 

Tone Cencič 

 

2. Zbiralna akcija 

odpadnih tonerjev in 

kartuš 

- zbrali smo 46 kosov oz. 

12.375 g, kar znaša 5,76 evrov 

(odvoz 2 krat letno izvaja Bitea 

d. o. o.) 

- opažamo, da količina zbranih 

tonerjev in kartuš iz leta v leto 

upada 

 

 

Stanka Kramer 

 

3. Zbiranje odpadnih 

- letos smo namen akcije 

spremenili, in sicer smo zbirali 

 

Ladislav Pepelnik 
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plastičnih zamaškov v 

dobrodelne namene 

zamaške za šolo, ves 

prislužen denar pa gre v šolski 

sklad za pomoč učencem iz 

socialno šibkih družin 

- zbrali smo okrog 500 kg 

zamaškov 

 

 

 B 2: OZAVEŠČEVALNA AKCIJA 

 

Zmanjševanje ostankov 

hrane 

 

- hkrati s projektom "Hrana ni 

za tjavendan" smo ves čas 

učence opozarjali na to, da 

vzamejo le toliko hrane, kot je 

bodo pojedli in da pojedo, kar 

so vzeli 

 

 

Leonida Osojnik 

 

C: IZBIRNA AKTIVNOST 

  

 

Slovenska hrana – 

Tradicionalni slovenski 

zajtrk, Shema šolskega 

sadja in zelenjave 

 

- v okviru Sheme šolskega 

sadja in zelenjave so imeli 

učenci skozi vse leto na 

razpolago sadje in zelenjavo 

- Tradicionalni slovenski zajtrk 

je bil izveden 18. 11. 2017 

 

Sonja Črešnik 

 

Pri uresničevanju nalog EKO akcijskega načrta se še vedno največ težav pojavlja pri 

zbiranju starega papirja – problem je dežurstvo učencev in učiteljev v času zbiranja.  

Ponovno ugotavljamo, da v skupini manjka več učiteljic z razredne stopnje, saj je 

največ projektov in dejavnosti razpisanih prav za razredno stopnjo in bi se tako lažje 

odločali, kaj bomo izbrali. 

V novem šolskem letu bo koordinatorica Kaja Krivonog.  

Eko koordinatorja: Stanka Kramer, Tone Cencič 
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20 POROČILA MEDNARODNIH SODELOVANJ 

 
SODELOVANJE Z MOHORJEVO ŠOLO IZ CELOVCA, v šolskem letu 2016/2017 

V šolskem letu 2016/2017 smo realizirali vse dejavnosti, ki smo jih načrtovali. Skupno 

je sodelovalo v projektu 49 učencev iz naše šole in 57 učencev iz Celovca.  V 

spodnjih tabelah je razvidna realizacija druženj za druge, tretje in četrte razrede. 

2. RAZRED 

Število učencev Datum, kraj 

18 Ruše + 18 Celovec 15., 16. 5. 2017 Pohorje – Zarja 

 
 
3. RAZRED 

Število  učencev Datum, kraj 

16 Ruše + 23 Celovec 16. 5. 2017 do 18. 5. 2017 

 
 
4. RAZRED 

Število učencev Datum, kraj 

15 Ruše + 16 Celovec 15. 5. 2017 do 18. 5. 2017 

Planinka CŠOD na Pohorju 

 
VARNOSTNA OLIMPIJADA  

4. maja je potekala Varnostna olimpijada v Športnem centru Klagenfurt – Fisch.  

Udeležilo se je 15 učencev četrtih razredov. 

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

takšnem nivoju, kot ga imamo. Letos smo druženje na CŠOD imeli le štiri dni, kar 

bomo tudi v prihodnje obdržali. 

Vtisi učencev po izmenjavah so bili odlični. Druženje je zelo pomembno za promocijo 

šole v kraju in kot dodana aktivnost, ki jo ponudimo učencem. Tudi povratne 

informacije staršev so zelo pozitivne. Koordinatorica mednarodne izmenjave je dr. 

Andreja Kljajič. 

 
 

 
POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU Z OŠ DRAGOJLA DUDIĆA V 
SRBIJI 
 
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z mednarodnim sodelovanjem z učenci in 

učitelji OŠ Dragojla Dudića iz Beograda, s poudarkom na humanitarnosti. 
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Cilj projekta: pridobivanje in izmenjava strokovnih izkušenj učiteljev, krepitev 

medkulturnega povezovanja in sodelovanja učencev na različnih področjih, 

solidarnost, strpnost in razvijanje drugih veščin in vrednot (ustrezna komunikacija, 

prijateljstvo, vzgoja za mir in odgovornost …). 

V projektu so sodelovali ravnatelj Ladislav Pepelnik in učitelji Urška Golob, Andreja 

Kljajič, Marko Kolarič, Ljiljana Mićović Struger, Natalija Prednik Burič, Boštjan 

Ravnjak, Renata Štritof in Olga Žvikart.  

V letošnjem šolskem letu smo dejavnosti in akcije načrtovali v Rušah; vse aktivnosti 

so na OŠ Dragoljo Dudić potrdili; izvajali smo jih na obeh šolah in se o poteku ter 

zaključku obveščali.  

Izvedli smo naslednje skupne načrtovane dejavnosti in akcije:  

 podpis listine o sodelovanju med obema šolama (zapis v slovenščini in 

cirilici) (čas izvedbe: september 2016); 

 humanitarna akcija »Za sonce v očeh – s srcem v dlaneh« – zbiranje 

prehrambnih izdelkov in sredstev za osebno higieno za socialno ogrožene 

družine v občini Ruše (čas izvedbe: oktober 2016; predaja predstavnikom 

organizacije Rdečega križa Ruše 28.10.2016); 

 izdelava novoletnih voščilnic naših učencev za učitelje in vrstnike na OŠ 

Dragojla Dudića v Beogradu in zapisi z lepimi željami (čas izvedbe: december 

2016); 

 obeleženje mednarodnega dneva solidarnosti (20.12.2016); objava 

šolskega natečaja »Za boljši jutri«. Učenci so na ustvarjalen način – z risbo, 

literarnim prispevkom ali s fotografijo – predstavili svoj pogled na svet in  

podali razmišljanja o naši skupni prihodnosti. Skupaj je sodelovalo s svojimi 

prispevki 91 učencev. Vsa prispela dela je pregledala strokovna komisija s 

posameznih področij. Učenci posameznih del so bili nagrajeni s knjižnimi 

nagradami, vsa dela učencev pa so bila razstavljena in so krasila naše 

hodnike in atrij. Obenem se je problematika solidarnosti obravnavala v okviru 

razrednih ur ali drugih ur pri pouku (čas izvedbe: januar, februar 2017);  

 zbiralna akcija »Za kosmate tačke« za Zavetišče za živali v Mariboru – 

zbiranje hrane in drugih stvari za oskrbo in igro psov in mačk. Promotorji akcije 

so bili učenci 7. b, ki so izdelali plakate, slogan, skrbeli za potek akcije, 

obveščali tudi širšo javnost. Predaja je bila opravljena 12.5.2017, ko so učenci 
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7. b obiskali zavetišče, si ga ogledali in osebno predali vso zbrano hrano in 

druge predmete za živali (čas izvedbe: april, maj 2017); 

 predstavitev prispevkov učiteljev in svetovalnih delavk iz OŠ Dragojlo 

Dudić iz Beograda na mednarodni konferenci za nadarjene v Rušah (čas 

izvedbe: 8. april 2017); 

 gostovanje 7 učiteljev iz Ruš na OŠ Dragojla Dudića v Beogradu z 

namenom izmenjave strokovnih izkušenj. Izvedene so bile hospitacije, 

predstavitev formativnega spremljanja za učitelje v Beogradu in druženje z 

izmenjavo izkušenj (čas obiska: od 19.4. do 22.4.2017).   

Ob zaključku šolskega leta smo učitelji na obeh šolah izrazili željo po nadaljevanju 

sodelovanja, ki ga bomo v prihodnjem letu poglobili tudi z gostovanjem učencev. 

Osrednja rdeča nit ostaja humanitarnost, poleg tega pa bomo še naprej prenašati 

strokovne izkušnje, med učenci pa razvijali medkulturno povezovanje, solidarnost in 

strpnost. Vodja projekta je Renata Štritof. 

 

IZMENJAVA ZNOTRAJ PROJEKTA ERASMUS+ ImTeam4EU 

Osnovna naloga v projektu je razvijanje metod za poučevanje in izboljšanje znanja 

na področju jezikovnih, naravoslovno-matematičnih in državljanskih kompetenc. Cilj 

je z aktualnimi temami načrtovati in izvesti problemsko orientiran pouk, ki pozitivno 

vpliva na usvajanje evropsko orientiranih kompetenc. Te so v večini učnih načrtov 

omenjene, a manjkajo konkretni napotki za njihovo smiselno uporabo pri problemsko 

orientiranem pouku. Prav tukaj je glavni cilj projekta – učitelji različnih predmetov 

dobijo konkretni nabor metod z razlagami in možnostmi uporabe pri pouku, ki razvija 

sodobnega evropskega državljana. 

Ena izmed prednostnih nalog je izmenjava učencev med institucijami, ki v projektu 

sodelujejo. OŠ Janka Glazerja Ruše sodeluje z Europaschule Bornheim. 

Prva izmenjava je potekala od ponedeljka, 13. 6. 2016 do nedelje, 19. 6. 2016. 

Učenci naše šole so obiskali Europaschule Bornheim v Nemčiji. 

Septembra 2016 je potekala povratna izmenjava. 

Izmenjave se je udeležilo 13 učencev in učenk in dve učiteljci Europaschule 

Bornheim. Izmenjava je potekala v duhu razvijanja prijateljstva. 

Učenci so spoznavali življenje v Sloveniji in Rušah, naš šolski sistem in našo 

pokrajino. 
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Najbolj jih je presenetilo, da se naši učenci po pouku družijo in popoldneve preživljajo 

v naravi. Mentorja sta bila Tatjana Lubej in Boštjan Ravnjak. 

POROČILO O MEDNARODNI IZMENJAVI S FRANCOZI   (24.4.–28.4.) 

Tudi v letošnjem šolskem letu nam je spet uspelo s skupnimi močmi in z odličnim 

sodelovanjem izpeljati še eno mednarodno izmenjavo s prijatelji iz Francije, ki smo jih 

gostili pri nas, v Rušah. Pri izmenjavi je sodelovalo 7 francoskih učencev, starih od 

11 do 15 let, ter 5 učenk in učencev naše osnovne šole, ki so jim z veseljem odprli 

vrata svojih domov. Na naši strani v okviru izmenjav s Francozi deluje že ustaljena 

ekipa: Vladka Potočnik, Tatjana Lubej in Mateja Podlesek, letos pa se nam je 

pridružil še sodelavec Tone Cencič, ki je v naš projekt prinesel svežo energijo. Ob 

koncu izmenjave je našo ekipo zapustila Vladka Potočnik, ki jo je za v prihodnje 

zamenjala učiteljica geografije, Tjaša Bevc.  

Izvedli smo še eno uspešno izmenjavo. V prihodnjem šolskem letu, predvidoma v 

majskih počitnicah, načrtujemo obisk naših učencev v Franciji.  Mentorica je bila 

Mateja Podlesek. 

SODELOVANJE Z OŠ TEŠANY – ČEŠKA 

Mednarodno sodelovanje z OŠ Tešany, Češka, je postalo že tradicionalno. Letošnje 

šolsko leto so bili gostje naši učenci. Izmenjava je potekala od 16. 5. 2017 do 18. 5. 

2017. Izmenjave se je udeležilo 12 učencev, ki so bivali pri družinah. Naši gostitelji so 

pripravili zelo zanimiv program in učenci so doživeli veliko novega. Obiskali  smo 

VIDA, eksperimentalno središče v Brnu, Jungle park, kjer je adrenalinski park, 

Arheološki park Pavlov in mesto Mikulov. Izmenjava bo vsem ostala v najlepšem 

spominu. Vodja izmenjave je bila Sonja Črešnik. 
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21 DOBRODELNI 24-URNI POHOD NA MARTNICO 

Letos je v organizaciji Osnovne šole Janka Glazerja iz Ruš, društva Lira in Športne 

zveze Ruš že šestič potekala dobrodelna športno rekreativna prireditev, 24-urni 

vzpon na Martnico. Prireditev je bila odlično obiskana, saj se je 24 ur vzpenjalo, s 

kolesi ali peš, kar 410 rekreativcev.  Kolesarji so morali premagati 6-kilometrsko 

razdaljo, pohodniki pa 3-kilometrsko razdaljo. Oboji pa 373 nadmorske višine. Kljub 

temu da prireditev ni tekmovalnega značaja, je potrebno omeniti tiste, ki so v 24 urah 

opravili največ vzponov.  

Letos smo zbrali preko 1900€, ki jih bomo namenili socialno ogroženim otrokom šole 

in vrtca. Denar bomo namenili za sofinanciranje  plačljivih dejavnosti, ki jih izvajata 

šola in vrtec. To pa so: šole v naravi, prehrana, kulturni dnevi – gledališče in lutke in 

druge plačljive aktivnosti, ki se organizirajo tekom šolskega leta. 
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22 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA 

RUŠE ZA LETO 2016/17 

 
V letošnjem šolskem letu smo evalvirali področje dela: učenci s posebnimi 

potrebami in z učnimi težavami. Učencem s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 

učenci s PP) smo po Zakonu o usmerjanju otrok s PP dolžni prilagajati metode in 

oblike vzgojno-izobraževalnega  dela ter poskrbeti za ustrezno učno okolje za njihov 

optimalni napredek in razvoj. Inkluzivno izobraževanje omogoča ustrezna 

zakonodaja, pozitivna stališča do inkluzije, usposobljenost za delo z učenci s PP in 

podporno okolje. Pomembno je usklajeno delovanje podsistemov: učenec, razred, 

šola, širše okolje.  

 

Izobraževanje otrok s PP ureja:  

 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31.7.2006) – 11. in 

12. člen (opredelitev otrok s posebnimi potrebami, usmeritev v programe, 

kadrovski pogoji in pravica otrok s PP do individualiziranega programa);  

 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 

58/2011 z dne 22.7.2011) – ureja usmerjanje otrok s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in 

izobraževanja za otroke s PP in 

 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami (Uradni list RS, št. 88/2013 z dne 25.10.2013) – določa obseg, 

način in pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči ter kriterije za določitev 

fizične pomoči otrokom s PP. 

V Letnem delovnem načrtu Osnovne šole Janka Glazerja Ruše za šolsko leto 

2016/17 je posebna skrb namenjena vzgoji in izobraževanju otrok s PP, pripravi 

individualiziranih programov, izvajanju prilagoditev, dodatni strokovni pomoči za 

učence s PP ter oblikah pomoči učencem z učnimi težavami.  

 

Iz zadnjih podatkov Statističnega urada RS (za leto 2014) zasledimo, da je v redne 

osnovne šole vključenih 10.681 učencev s PP, kar predstavlja 6,4 odstotne točke 

vseh osnovnošolskih učencev. Od tega je najštevilčnejša skupina otrok s primanjkljaji 
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na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju otroci s PPPU), ki zajema 49 

odstotne točke otrok s PP, sledi skupina otrok z več motnjami (21 odstotne točke), 

nato dolgotrajno bolni otroci (13 odstotne točke), izstopajo tudi otroci z govorno 

jezikovno motnjo (10 odstotne točke).  

Redne oddelke vrtca po podatkih Statističnega urada RS je leta 2015 obiskovalo 1,3 

odstotne točke otrok s PP, od tega je najštevilčnejša skupina otroci z govorno 

jezikovno motnjo (53 odstotne točke), sledijo otroci z več motnjami, dolgotrajno bolni 

in gibalno ovirani.   

Na OŠ Janka Glazerja Ruše je število učencev s PP višje kot povprečje v RS, tako v 

zadnjih treh letih znaša okoli 8 odstotne točke. Glede na skupine otrok s PP na naši 

šoli prevladujejo učenci z več motnjami, kar pomeni, da ima učenec v odločbi o 

usmeritvi navedeni dve ali več motenj. V tej skupini otrok prevladujejo pri učencih 

predvsem primanjkljaji na posameznih področjih učenja v kombinaciji z govorno 

jezikovno motnjo ali dolgotrajno boleznijo. Druga skupina otrok s PP na naši šoli so 

učenci s PPPU, kjer prevladujejo predvsem bralno-zapisovalne težave (disleksija, 

disgrafija) ali težave pri matematiki (diskalkulija).    

Predlog za usmerjanje otroka lahko podajo starši, šola ali institucija, kjer je otrok v 

obravnavi. Ali bo otrok usmerjen in kako, odločajo strokovne komisije za usmerjanje, 

ki delujejo v različnih institucijah.  

Odločbo o usmeritvi izda Zavod za šolstvo. Je uradni dokument, ki  izvajalca, t.j. šolo, 

v katero je učenec vključen, obveže, da zanj izdela individualiziran program (v 

nadaljevanju IP). Za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP je zadolžena strokovna 

skupina, ki jo imenuje ravnatelj. Pri oblikovanju programa, poleg  članov strokovne 

skupine, sodelujejo tudi učenci in njihovi starši.  

V kolikor se spremenijo okoliščine, ki vplivajo na učni napredek ali izzvenijo primarne 

težave učenca, lahko starši ali vzgojno-izobraževalni zavod poda zahtevo za 

spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje odločbe o usmeritvi. 

Otroku s PP je v skladu z odločbo o usmeritvi dodeljena dodatna strokovna pomoč (v 

nadaljevanju DSP) do 5 ur na teden, izjemoma do 7 ur, ki se izvaja:  

 

 kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj – izvaja pedagog, 

psiholog, socialni pedagog, specialni pedagog, inkluzivni pedagog, logoped…; 

 kot učna pomoč – izvaja učitelj; 
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 kot svetovalna storitev – posvetovalno delo z učencem, delo z oddelkom, 

kamor je vključen, posvetovanje s starši, z zunanjimi institucijami – izvajajo 

člani strokovne skupine. Samoevalvacijsko poročilo je svet zavoda že 

obravnaval na seji meseca februarja.  

 

23 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, 

dobrodelni božično-novoletni koncert, dobrodelni izkupiček Trail maratona.  

 

24 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 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. 



ZAKLJUČNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 

 
57 

 

 

25 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. 
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26 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. 

Izvedli smo šolo za starše, ki jo je vodil dr. Sebastijan Kristovič. Šole se je udeležilo 

16 staršev. 

 
POROČILO SKUPINE ZA SODELOVNJE S STARŠI 
 

Tabela 1: Prisotnost staršev na predavanjih: 

 

Šol. leto Povprečno št. staršev 

2009/2010 14 

2010/ 2011 17 

2011 /2012 17 

2012/2013 19 

2013/ 2014 21 

2014 / 2015 23 

2015 /2016 30  

2016/2017 28 
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Število staršev se povečuje, kar lahko pomeni, da so: 

˗ bolje in pravočasno obveščeni, 

˗ zanimive vsebine predavanj, 

˗ večja odgovornost staršev do otrok. 

Andreja Kuder 

 
27 DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE  

 

Knjižnica je bila odprta vsak dan od 7.30 do 14.30. V njej je 14.199 enot gradiva, v 

tem letu se je zaradi prehoda na Cobiss vzpostavljala aktivna knjižnična zbirka, kar 

pomeni, da je bilo odpisanega precej gradiva, ki je bilo že izločeno pred časom, in 

sicer 2016 enot. Seznam odpisanega gradiva je bil posredovan NUK, kamor smo tudi 

poslali knjige, ki so jih izbrali. Kupljenih je bilo 287 enot gradiva. Podpisana je bila 

pogodba z Izumom za prehod na Cobiss. 

Na šoli smo v septembru ob dnevu zlatih knjig izvedli bralni maraton, kar pomeni, da 

so vsi učenci pri vseh urah pouka prvo šolsko uro brali. V novembru je bila v 

sodelovanju z učiteljico Ljiljano Mićović in učiteljem Markom Kolaričem izvedena noč 

branja, kjer so se učenci pripravljali na Cankarjevo tekmovanje, sodelovali v 

gledaliških delavnicah in se sproščali ob zabavnih športnih igrah. Vsak mesec smo v 

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

prejela knjižni in sladki nagradi. V vseh razredih so bile realizirane 3–4 ure knjižnično-

informacijskega znanja, v nekaterih tudi več. V februarju smo imeli Valentinovo 

knjižno čajanko, v aprilu so učenci pripravili razstavo o Tonetu Partljiču, ki je bil gost 

ob zaključku Prežihove bralne značke.  

Postavili smo tudi knjižnico na prostem, kamor lahko mimoidoči prinašajo svoje knjige 

in jih tudi odnesejo. Opažamo, da je zaživela, saj knjige krožijo. Skupaj z nekaj 

učenkami smo se udeležile srečanja s pisateljico Ano Koritnik v splošni knjižnici, kjer 

so mlade bralke aktivno sodelovale pri okrogli mizi. Učenci sedmih razredov so v 

okviru projekta Rastem s knjigo obiskali splošno knjižnico in prejeli darilne knjige. 

Prežihovo bralno značko je opravilo 286 učencev, zlatih bralcev je bilo 8.  

V knjižnici smo pripravljali razstave o pesnikih in pisateljih. 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 
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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. Novosti so bile v knjižnici 

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

 

DELOVANJE UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 

Skrbnica učbeniškega sklada: Aleksandra Rožič    

 

Na OŠ Janka Glazerja Ruše je tudi v šolskem letu 2016/2017 deloval učbeniški 

sklad, ki je omogočil učencem, da so si iz tega sklada izposodili učbeniški komplet. 

Izposoja 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 vsi učenci na šoli. 

 

Ob izteku šolskega leta so morali učenci učbenike vrniti šoli. Nekaj učencev je v tem 

šolskem letu izgubilo oziroma poškodovalo učbenik. Ti učenci so morali za učbenike, 

ki ne gredo v odpis, poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o 

upravljanju učbeniških skladov - (1) Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne 

poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne.(2) Višina odškodnine se določi na 

podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen. Ob koncu prvega leta 

uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati nabavne cene učbenika. Ob 

koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati dveh 

tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne sme 

presegati ene tretjine cene učbenika. 

(3) Višino odškodnine določi ravnatelj šole na predlog upravljavca sklada. 

 

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  24. 5. 2017. 

Svet staršev je s korespondenčno sejo, ki se je zaključila 8. 6. 2017,  potrdil skupno 

nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za 

šolsko leto 2017/2018. 
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Po novem Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov je novost, da prvi razred dobi 

brezplačno vsa učna gradiva, kar so učbeniki, delovni zvezki in samostojni delovni 

zvezki. Spremenjen je tudi način financiranja, in sicer je namenjeno 6 točk za učenca 

1. r in 3, 2 točke na učenca od 2. do 9. razreda. Vrednost točke je za letošnje leto 5 

EUR.  Kar pomeni, da nam pripada 8.268 EUR sredstev (58x30=1740 in 

408x16=6.528). Tako bomo kupili za 1. r mali komplet LILI in Bine, za 3. berilo in od 

4. do 9. razreda se bodo kupili učbeniki za angleščino. 

   

Skrbnica učbeniškega sklada je s pomočjo učiteljev in ravnatelja pripravila seznam 

učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2017/2018 po 

posameznih razredih ter jih 9. junija objavila na spletni strani šole. Prav tako je 

razdelila in zbrala naročilnice za izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola, 

iz učbeniškega sklada ter razdelila ponudbe posameznih založb za nakup delovnih 

zvezkov in ostalih potrebščin. 

 

28 DELO Z NADARJENIMI 

 

POROČILO O DELU Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 
Spremljava identifikacije  

Šol. leto  Število identificiranih                   

odstotne točke 

2012/2013 73                                               

16odstotne točke 

2013/2014 65                                               

15odstotne točke 

2014/2015 74                                               

17odstotne točke 

2015/2016 65            41 Ž  24 M                  
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15odstotne točke 

2016/17 61           40 Ž  21 M                   

13odstotne točke                              

 

 

29 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 187 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. 

 

30 POSEBNE AKTIVNOSTI ŠOLE 

 

Meseca maja 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 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.  
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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.  

 

31 POROČILO O DELU PEDAGOGA  

 

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 58 novincev (3 oddelki). 

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 

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. Opravljenih je bilo 17 

individualnih razgovorov.  

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

srednješolskega izobraževanja, za predstavitev možnosti štipendiranja ter za 



ZAKLJUČNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 

 
64 

 

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. 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

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

šolskem letu sem v okviru delovnega časa opravljal 8 ur tedensko  dodatne 

strokovne pomoči ( 4 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. 

V letošnjem šol. letu je imelo odločbo 41 učencev ali 9 odstotne točke vseh 

učencev.  

Vsem učencem pripadajo ure dodatne strokovne pomoči,  za odpravljanje primarnih 

primanjkljajev ali učna pomoč, ter prilagojeno izvajanje VIZ programa, v obsegu od 1 

do 5 ur tedensko. Dva učenca v prvi triadi imata 7 DSP tedensko. Izvajali smo jih 

strokovni delavci naše šole, CIRIUS Kamnika in CZSG. Maribor.  

Tabela: Statistika izvajanja DSP v 2016/2017. 

ŠT. SIST. UR 87 ur 

Realizacija 47ur 

Svet. storitev 27ur 

Štev. strok delavcev: logoped 1 
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Spec. ped.  3 

Inkluz. ped.  1 

Soc. ped.  1 

psiholog 1 

Št učiteljev izvajalcev  11 

Skupaj učna pomoč na RS  22 ur 

Skupaj učna pomoč na PS 25 ur 

  

Pri izvajanju DSP je sodelovalo 18 strokovnih delavcev.  

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 €. 

S 1.2.2017 se je povečal tudi razpon subvencije za kosilo 

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 odstotne 

točke povprečne plače v RS);  

˗ v letošnjem šolskem letu je imelo brezplačno malico 273 učencev. 

SUBVENCIJA ZA KOSILO 

Od 1.2.2017 nova lestvica. 

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

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



ZAKLJUČNO POROČILO 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 

 
66 

 

vključno 36 odstotne točke povprečne plače v RS). V letošnjem šolskem 

letu je imelo brezplačno kosilo 101 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, ki je posledica recesije. 

Veliko je bilo regresiranja šole v naravi, izletov itd.  

Izdanih je bilo 58 sklepov o sofinanciranju plačljivih dejavnosti v skupni vrednosti 

približno 1500€. 

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. Z izvajalci in psihologinjo smo sestavili urnik, ki je ustrezal tako učencu kot 

učitelju. Sam sem 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 
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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! 

 

ŠOLSKA SKUPNOST in ŠOLSKI PARLAMENT UČENCEV 

Skupnost učencev OŠ Janka Glazerja Ruše  sestavljajo predstavniki razredov od   4. 

do 9. razreda. Sestanki šolske skupnosti so sklicani približno enkrat na mesec. Na 

sestanke je  po potrebi občasno vabljen tudi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja. 

Na prvem sestanku SUŠ, ki je bil v začetku meseca oktobra, smo sprejeli  

naslednji načrt dela: 

 

 pogovori o letošnji temi šolskega parlamenta (OTROCI IN NAČRTOVANJE 

PRIHODNOSTI), 

 diskusije na razpisane teme, 

 DROBTINICA KRUHA – akcija RK, 
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 dan boja proti AIDS-u, 

 šolski otroški parlament Selnica, Ruše, Lovrenc, 

 otroški parlament v Mariboru, 

 valentinova pošta, 

 zaključni šolski parlament, 

 spodbujanje raziskovalnega dela, 

 skrb za postavitev razstav in nastope učencev izven šole, 

 sodelovanje pri pripravi šolskega jedilnika, 

 sodelovanje z mediji, 

 obveščanje vodstva šole. 

Na prvem sestanku šolske skupnosti sta bila izvoljena naslednja člana 

predsedstva SUŠ: 

Predsednik: GAJA MIKLAVEC 

Podpredsednik: RENEJA RATANEJ 

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, z svetovalnimi službami iz drugih osnovnih 

šol ter z okoliškimi organizacijami. 
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32 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.  

33 MATERIALNI POGOJI DELA 

Na področju zagotavljanja dobrih materialnih pogojev za delo smo uspeli realizirati 

naslednje naloge: 

 obnovili opleske v kuhinji, 

 menjali termični blok v kuhinji, 

 prepleskali štiri razrede. 

Poleg tega je bilo izvedenega še veliko drugega rednega vzdrževalnega dela. 
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34 ZAKLJUČEK 

Šolsko leto smo uspešno zaključili. Zastavljene naloge so bile realizirane po 

predvidenem načrtu. V naše delo vnašamo novosti s področja didaktike in metodike 

pedagoškega dela. Nenehno iščemo načine, kako delo izboljšati. Redno se 

vključujemo v projekte, ki jih pripravljajo ZRSŠ, MIZŠ in druge institucije. Izvedli smo 

pet hospitacij za učitelje in ravnatelje območne enote ZRSŠ. Gradimo zgledne 

odnose z društvi in ustanovami v občini.  

Nastale probleme skušamo reševati sproti. Zavedamo se svojih močnih področij, 

nenehno pa težimo k izboljšanju našega dela, kjer zaznavamo pomanjkljivosti. S 

starši gradimo odnos vzajemnega sodelovanja. 

 

Ruše, september  2017 

 

                                                                                                        PRIPRAVIL:  

Ladislav PEPELNIK, prof. 

 in sodelavci 

 


