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VIZIJA, VREDNOTE, POSLANSTVO
VIZIJA naše šole je učenec, ki se bo razvijal v zdravo, samostojno in odgovorno osebo.
Pri tem sodelujejo učitelji, starši, učenci ter lokalna skupnost.
VREDNOTE
• SPOŠTOVANJE – spoštovanje različnosti posameznikov,
• PRIJAZNOST – pogoj za dobre medčloveške odnose,
• UČENJE – osebni razvoj z nenehnim učenjem,
• VARNOST – spoštovanje pravil in dogovorov,
• SODELOVANJE – vključevanje v delo šole.
POSLANSTVO šole je ustvarjanje in zagotavljanje spodbudnega učnega okolja s sodobnimi
metodami in oblikami dela, ki ga izvajajo strokovno usposobljeni učitelji na nivoju osnovne
šole.
OPOMBA: POSEBNOST IZVAJANJA POUKA V Š.L. 2020/21
MIZŠ je z okrožnico Št.: 6030-1/2020/59 z dne 25. 8. 2020 šolam podalo usmeritve in ravnanja
na podlagi ugotovitev in mnenj pristojnih inštitucij glede preprečevanja širjenja okužbe s
covid-19. Po navodilu MIZŠ torej v šolskem letu 2020/2021, ki se začne v torek, 1. septembra
2020, bo za vse učence pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem. Glede na epidemiološko
sliko ob začetku pouka bodo šole svoje delo načrtovale v skladu z »modelom B«, ki je
podrobneje vsebinsko opredeljen v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v
razmerah, povezanih s covid-19 (v nadaljevanju: publikacija COVID-19). Model B ne zahteva
sistemskih sprememb v smislu spreminjanja zakonodaje, saj gre za utečen način organizacije
dela, pri čemer se smiselno upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja
udeležencev izobraževanja. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela pa se bo tokom šolskega
leta 2020/21 izvajalo v skladu z navodili MIZŠ glede na epidemiološko situacijo in se bo v
primeru širjenja okužbe v posamezni šoli lahko izvajalo tudi na daljavo. Iz tega razloga šola
pripravi tudi načrt izvajanja dela in organizacijo pouka na daljavo. Šola mora ravnati v skladu
in upoštevali priporočila zdravstvene stroke, kar opredeli v protokolu ravnanja za preprečitev
širjenja okužbe s covid-19, v hišnem redu.
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USTANOVITELJ
Ustanoviteljica šole je Občina Cerknica.
UPRAVLJANJE ŠOLE
Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.
Sestavljajo ga:
 trije predstavniki ustanovitelja: Vilma Dobrin, Alenka Korošec in Sergeja Šega
 pet predstavnikov šole: Ana Benič, Mojca Gornik, Jelka Jernejčič, Martina Marc in Viktor
Meden;
 trije predstavniki staršev: Matjaž Čuček (predsednik), Boštjan Kovač in
Darko Suhadolnik.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.
SKUPNOST UČENCEV
Šolsko skupnost sestavljajo vsi učenci naše šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki
posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda.
VARNA POT V ŠOLO
Učenec naj se v šolo odpravi pravočasno in po varni šolski poti, ki ga bo ob upoštevanju
prometnih predpisov varno pripeljala v šolo.
Učenci naj bodo oblečeni v svetla oblačila. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetlo
odbojno telo (kresničko). Učenci prvega razreda so dolžni okoli vratu nositi rumeno rutico.
Prvošolčka spremljevalci vedno pospremite do učilnice in ga predajte strokovnemu delavcu
šole.

ŠOLSKI PREVOZI
Pravila obnašanja
1. Pri vstopanju v avtobus oz. kombi na avtobusni postaji se učenci postavijo v vrsto.
2. Učenec mora zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.
3. Pri vstopu v avtobus oz. kombi je učenec dolžan pokazati vozniku letno vozovnico.
4. Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba, kot je navedena na njej, ali pa na
relaciji, ki ni vpisana na vozovnici.
5. O morebitni izgubljeni oz. ukradeni vozovnici je imetnik dolžan takoj obvestiti tajništvo
šole.
6. Učenec je na avtobusu dolžan skrbeti za red in čistočo ter se vzorno obnašati.
7. Zaradi varnosti je obvezno pripenjanje z varnostnim pasom. Hoja in vstajanje v avtobusu
oz. kombiju med vožnjo nista dovoljena.
Vozni red je objavljen na šolski spletni strani:
https://www.os-cerknica.si/organizacija/prevozi-ucencev/.
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SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI

Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši,
učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.
RODITELJSKI SESTANKI
Matična šola
I.: 27. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
3. september ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
17. september ob 18.00: za starše učencev 6. razredov
22 . september na daljavo za starše učencev 2., 3., 4., 7., 8., in 9. razreda
II.: 11. februar ob 17.00: za starše učencev 1. in 2. razreda
11. februar ob 17.30: za starše učencev 3. in 5. razreda
11. februar ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
9. februar ob 18.30: za starše učencev 6. razreda
9. februar ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
9. februar ob 18.00: za starše učencev 8. in 9. razreda
Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje
I.:

27. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
3. september ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
22. september na daljavo za starše učencev 2. 3. in 4. razreda
II.: 11. februar ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
11. februar ob 17.30: za starše učencev 3. in 5. razreda
11. februar ob 18.30: za starše učencev 4. razreda
Podružnična šola "11. maj" Grahovo
I.: 27. avgust ob 18.30: za starše učencev 1. razreda
3. september ob 18.00: za starše učencev 5. razreda
17. september ob 17.30: za starše učencev 6. razreda
22 . september na daljavo za starše učencev 2., 3., 4., 7. in 9. razreda
II.: 11.
11.
11.
11.

februar ob 17.00: za starše učencev 1. in 9. razreda
februar ob 17.30: za starše učencev 4. in 5. razreda
februar ob 18.00: za starše učencev 2. in 3. razreda
februar ob 18.30: za starše učencev 6. in 7. razreda

V dnevih, ko so roditeljski sestanki, so govorilne ure le pri razrednikih.
Na roditeljski sestankih je zaželeno, da starši s svojimi predlogi in pobudami pripomorete h
kvalitetnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu.
V delo šole se starši vključujete tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in
učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.
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POPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE
Model B, po katerem se izvaja pouk v šolskem letu 2020/21, predvideva sodelovanje s starši
na daljavo oz. preko IKT tehnologije. Šola naj bi govorilne ure za starše v šoli izvajala le
izjemoma.
Matična šola Cerknica
1.–5. razred ob 17.00:
8. oktober 2020
12. november 2020
10. december 2020
14. januar 2021
11. marec 2021
8. april 2021
13. maj 2021

6.–9. razred ob 17.00:
13. oktober 2020
10. november 2020
8. december 2020
12. januar 2021
9. marec 2021
13. april 2021
11. maj 2020

Podružnična šola Maksim Gaspari
1.–5. razred ob 17.00:
:
8. oktober 2020
12. november 2020
10. december 2020
14. januar 2021
11. marec 2021
8. april 2021
13. maj 2021
Podružnična šola "11. maj" Grahovo
1.–5. razred ob 17.00:
6.–9. razred ob 18.00:
8. oktober 2020
8. oktober 2020
12. november 2020
12. november 2020
10. december 2020
10. december 2020
14. januar 2021
14. januar 2021
11. marec 2021
11. marec 2021
8. april 2021
8. april 2021
13. maj 2021
13. maj 2021
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DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE
Na pogovor z učitelji lahko starši komunicirajo na daljavo tudi v času dopoldanskih govorilnih
ur, ki potekajo vsak teden po razporedu. Razpored je objavljen na spletni strani šole in na
glavni oglasni deski v prostorih šole. Zaradi organizacije pouka se starši na dopoldanske
govorilne ure obvezno najavijo vsaj en dan prej na spodnje telefone oz. elektronska sporočila
Za starše učencev:
➢ razredne stopnje Cerknica:
pomočnici ravnateljice Maji Škrbec — maja.skrbec@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
➢ predmetne stopnje Cerknica:
pomočnici ravnateljice Anji Turk — anja.turk@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
➢ podružnične šole Maksim Gaspari Begunje:
vodji podružnice Desi Maksić — desi.maksic@os-cerknica.si ali 01/7056-81
➢ podružnične šole “11. maj" Grahovo:
vodji podružnice Metki Polovič — meta.polovic@os-cerknica.si ali 01/7096-900.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI
Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove
odsotnosti morate starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok
izostanka. Odsotnost učenca opravičite pisno. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme
opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.
Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva
uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda
zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene
dejavnosti ter žigom in podpisom zdravnika.
Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi
opravičilo izdal.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek
vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov učencu
odobri daljši izostanek od pouka.
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PREDMETNIK

PREDMET
Slovenščina
Tuji jezik – angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Spoznavanje okolja
Geografija
Zgodovina
Domovinska in držav. kultura
in etika
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Kemija
Fizika
Matematika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Neobvezni izbirni predmeti
Oddelčna skupnost
SKUPAJ
Dopolnilni /dodatni
Število tednov

Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
Št. tednov dejavnosti

1.
6
2
2

2
7
2
2
2

3.
7
2
2
2

3

3

3

4.
5
2
2
1,5
2

RAZRED
5.
5
3
2
1,5
3

6.
5
4
1
1

7.
4
4
1
1

8.
3,5
3
1
1

9.
4,5
3
1
1

1
1

2
2

1,5
2

2
2

1

1

2
3

4

3

4

5

3

4
3
3
5
3

23
1
35

4
1

2
2
4
1

2
2
4

2
2-3

2
2-3

2
2-3

3

3

4

3

3

1
3

4
2
1,5
3

24
1
35

1-2
0,5
24
1
35

1-2
0,5
26
1
35

1-2
0,5
26
1
35

0,5
29,5
1
35

0,5
28
1
35

0,5
29,5
1
32

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

3
3
4
5
3

DEJAVNOSTI
4
4
3
3
3
3
5
5
3
3
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
MATIČNA ŠOLA CERKNICA
Predmet
GLK
Gledališki klub
Izbrani šport: gimnastika z ritmično
IŠP
izraznostjo
IŠP
Izbrani šport: nogomet
KEŽ
Kemija v življenju
KEO
Kemija v okolju
KID
Kmetijska dela
LS1
Likovno snovanje 1
LS2
Likovno snovanje 2
LS3
Likovno snovanje 3
NPH
Načini prehranjevanja
NI1
Nemščina 1
NI2
Nemščina 2
NI3
Nemščina 3
MME
Multimedija
OGK
Obdelava gradiv: kovine
OGL
Obdelava gradiv: les
OGU
Obdelava gradiv: umetne snovi
PLE
Ples
RČL
Rastline in človek
RI 1
Ruščina
ROM
Računalniška omrežja
Raziskovanje organizmov v domači
ROD
okolici
SPH
Sodobna priprava hrane
KIK
Sodobno kmetijstvo
ŠI2
Španščina 2
ŠI3
Španščina 3
ŠSP
Šport za sprostitev

Razred
8.–9. r.

Učitelj
Daša Joželj Kranjc

7. r.

Mateja Dolgan

7. r.
9. r.
8. r.
7. r.
7. r.
8. r.
9. r.
9. r.
7. r.
8. r.
9. r.
8. r.
9. r.
7. r.
8. r.
8. r.
8. r.
7. r.
9. r.

Matej Mele
Martina Marc
Martina Marc
Veronika Švigelj
Jernej Dolničar/Eva Mazi
Jernej Dolničar/Eva Mazi
Jernej Dolničar/Eva Mazi
Veronika Švigelj
Manca Gorup
Manca Gorup
Manca Gorup
Marjeta Košir
Jure Mele
Nuša Ponikvar
Jure Mele
Matej Mele
Veronika Švigelj
Daša Joželj Kranjc
Mojca Leskovec

7. r.

Martina Marc

7. r.
8. r.
8. r.
9. r.
8. r.

ŠZZ

Šport za zdravje

9. r.

UBE

Urejanje besedil

7. r.

Veronika Švigelj
Veronika Švigelj
Tjaša Jereb/Tanja J. Bratovič
Tjaša Jereb/Tanja J. Bratovič
Mateja Dolgan, Matej Mele
Mateja Dolgan, Matej Mele
Boštjan Gorjup
Mojca Leskovec

Razred
7. r
7. r
7., 9. r
7. r
9. r
9. r.
7. r in 9. r.

Učitelj
Nuša Rožanc
Metka Polovič
Marjeta Košir
Marjetka Rupar
Marjetka Rupar
Tjaša Jereb/Tanja J. Bratovič
Boštjan Gorjup

PODRUŽNIČNA ŠOLA "11. MAJ" GRAHOVO
Predmet
NI1
Nemščina 1
OGL
Obdelava gradiv: les
Multimedija
MME
SPH
Sodobna priprava hrane
NPH
Načini prehranjevanja
ŠI3
Španščina 3
ŠSP
Šport za sprostitev
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Matična šola Cerknica
Predmet
N2N
Drugi tuji jezik: nemščina
NRA
Računalništvo
NŠP
Šport
NTE
Tehnika
NUM
Umetnost
N1A
Prvi tuji jezik angleščina

Nuša Rožanc
Mojca Leskovec, Marjeta Košir
Mateja Dolgan
Nuša Ponikvar
Lilijana Baraga
Dunja Volf Ponikvar, Jana Frank

Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje
Predmet
NŠP
Šport
N1A
Prvi tuji jezik angleščina

Učitelj
Eva Baraga, Marjeta Turšič
Saša Česen

Učitelj

Podružnična šola "11. maj" Grahovo
Predmet
NRA
Računalništvo
NTE
Tehnika
N1A
Prvi tuji jezik angleščina

Učitelj
Mojca Leskovec
Metka Polovič
Tajda Sterle/ Mojca Mele

V 1. razredu na matični šoli in na obeh podružnicah izvajamo neobvezni prvi tuji jezik
angleščina (N1A).

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Delo šolskega svetovalnega delavca obsega delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom ter
zunanjimi ustanovami. Kadar se pojavijo težave pri učenju, če prihaja otrok v spor s sošolci ali
učitelji, če ima težave sam
s seboj ali z drugimi, mu lahko pomagata psihologinja ali pedagoginja.
Šolski svetovalni delavki sta dosegljivi vsak dan od 7.00 do 14.00 ter v času popoldanskih
govorilnih ur po predhodnem dogovoru. Svetujemo, da se pred obiskom najavite na
telefonsko številko:
 01/70-50-534 (pedagoginja) ali
 01/70-50-532 (psihologinja).
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DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM
S POSEBNIMI POTREBAMI

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem s posebnimi potrebami. To so učenci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, gibalno ovirani učenci, slepi in slabovidni, gluhi in
naglušni, dolgotrajno bolni učenci, učenci z motnjo v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi
motnjami.
Dodatno strokovno pomoč nudimo učencem v času rednega pouka individualno v oddelku ali
izven oddelka.
KNJIŽNICA

Knjižnica je informacijsko središče, namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi.
Knjige si lahko izposojate po urnikih šolskih knjižnic. Naenkrat si lahko izposodite največ 5 knjig
za 14 delovnih dni. Ta rok lahko podaljšate še za 7 dni razen, če je knjiga vključena v obvezno
domače branje. Revije lahko berete samo v čitalnicah knjižnic. Izposoja brez izkaznice ni
mogoča, prav tako izkaznica ni prenosljiva. Izgubljeno ali uničeno knjigo ste dolžni nadomestiti,
če se le da z enako knjigo. Ob koncu vsakega šolskega leta ste dolžni vrniti vse izposojene
knjige.
BRALNA ZNAČKA

Bralna značka je namenjena spodbujanju branja pri otrocih. Na šoli se trudimo, da bi mladim
bralcem olajšali in polepšali stik s knjigo ter jim pomagali, da se z njo spoprijateljijo.
Bralna značka se začne 17. septembra – na dan zlatih knjig (razen za učence 1. in 2. razreda, ki
začnejo z branjem kasneje), zaključi pa se 23. aprila 2021.
Za osvojeno bralno značko je potrebno prebrati določeno število knjig in sicer:
 učenci I. triade: 4 knjige (1 pesniška zbirka, 3 knjige s seznama),
 učenci II. triade: 5 knjig (po želji pesniška zbirka s seznama,
1 knjiga po lastni izbiri, 3 knjige s seznama),
 učenci III. triade: 6 knjig (po želji pesniška zbirka s seznama,
1 knjiga po lastni izbiri, 4 knjige s seznama),
Knjigo si za določen razred izberete iz nabora knjig na priporočilnem seznamu, ki je nastal na
podlagi priročnikov za kakovostno branje in so s strani strokovnjakov ocenjene kot
kakovostna mladinska literatura.
Če se boste odločili za pesniško zbirko, je le-to potrebno prebrati v celoti, se izbrano pesem
naučiti na pamet (najmanj tri štirivrstične kitice) ter jo predstaviti. Če gre za knjižno zbirko,
lahko izberete samo eno izmed knjig v njej.
Med prebrane knjige se ne priznava knjig, ki ste jih prebrali in predstavili za bralno značko v
preteklih letih, so vključene med domače branje in knjig po katerih so posneti filmi.
Učenci od 1. do 5. razreda lahko opravijo pogovor o prebranih knjigah pri razredničarkah,
učenci od 6. do 9. razreda pa pri knjižničarki v šolski knjižnici vsak dan v času od 7.30 do 7.45
in od 12.10 do 13.45.
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UČBENIŠKI SKLAD

Skrbnici učbeniškega sklada vodita učbeniški sklad, v katerem so učencem na voljo kompleti
učbenikov za posamezni razred. Izposoja učbenikov za učence je tudi v šolskem letu 2020/21
brezplačna.
Želimo vas spomniti, da so učbeniki rabljeni, namenjeni učencem več generacij, zato vas
prosimo, da z njimi ravnate zelo skrbno in upoštevate priporočilo o ravnanju z učbeniki. Ob
neupoštevanju teh priporočil, se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (UL
RS, št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017 s spremembami), obračuna odškodnina za poškodovan, uničen
ali ne vrnjen učbenik. Po obračunani odškodnini v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom,
učbenikov ne sprejemamo več.
Skrbnici učbeniškega sklada vsako leto objavita razpis za vpis v učbeniški sklad. Razpis za šolsko
leto 2021/22 bo objavljen maja 2021. Objavljen bo na spletni strani šole, na oglasnih deskah,
vsak učenec pa bo prinesel domov tudi obvestilo.
ZDRAVSTVENO VARSTVO

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Cerknica bodo potekali sistematski zdravstveni
pregledi, učenci gredo lahko tudi na sistematski pregled zob. Enkrat mesečno je v soglasju s
starši za učence razredne stopnje na šoli premaz zob.
NEZGODNO ZAVAROVANJE UČENCEV

Na začetku šolskega leta so v šoli staršem na voljo ponudbe raznih zavarovalnic za nezgodno
zavarovanje otrok. Dvignete jih v tajništvu šole ali pri razrednikih na prvem roditeljskem
sestanku.
Vsi nastopajoči učenci v sistemu "Šolskih športnih tekmovanj" morajo imeti opravljen
sistematski pregled, ki ga učenci opravijo v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole, kar potrdita
vodja ekipe in ravnatelj s svojima podpisoma na obrazcu.
ŠOLSKI ZVONEC

Cerknica, Begunje
1. ura

7.45–8.30

2. ura

8.35–9.20

3. ura

9.45–10.30

4. ura

10.35–11.20

5. ura

11.25–12.10

6. ura

12.35–13.20

7. ura

13.25–14.10

Grahovo

1. odmor
8.30–8.35
glavni odmor
9.20–9.45
3. odmor
10.30–10.35
4. odmor
11.20–11.25
odmor za kosilo
12.10–12.35
6. odmor
13.20–13.25

7.55–8.40
8.45–9.30
9.45–10.30
10.35–11.20
11.25–12.10
12.30–13.15
13.20–14.05
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1. odmor
8.40–8.45
glavni odmor
9.30–9.45
3. odmor
10.30–10.35
4. odmor
11.20–11.25
odmor za kosilo
12.10–12.30
6. odmor
13.15–13.20
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ŠOLSKA PREHRANA

Učenci so lahko naročeni na malico in kosilo. Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo pred 7.
uro, se lahko prijavijo tudi na zajtrk. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok
dnevno. Pestrost šolske prehrane si lahko ogledajo na jedilnikih, objavljenih na oglasnih
deskah po šolah in na spletni strani šole.
PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV do 10.00 za naslednji dan:
➢ po e-pošti (prehrana-oscerknica@os-cerknica.si),
➢ pri organizatorki šolske prehrane (01/70-50-535),
PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV:
➢ V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen
čas.
➢ Če je odjava podana do 10.00, velja odjava z naslednjim dnem
(15. točka Pravil o šolski prehrani Osnovne šole Notranjski odred Cerknica – v
nadaljevanju Pravila).
➢ Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola,
odjavi prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti (15.
točka Pravil).
➢ Ne prevzete malice ponudimo učencem med odmorom za kosilo
v jedilnici (19. točka Pravil). Ne prevzeta kosila ponudimo učencem po 6. šolski uri v
jedilnici.
Učencem z zdravstvenimi težavami omogočamo dietno prehrano na podlagi zdravniškega
potrdila. Glede na predhodne prijave učencem nudimo tudi brezmesno malico in
vegetarijansko kosilo.
JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV
IN PODALJŠANO BIVANJE

JUTRANJE VARSTVO
Učenci I. triade se lahko vključijo v jutranje varstvo, ki ga organiziramo glede na prejete prijave
predvidoma od 5.30 do začetka pouka.
VARSTVO VOZAČEV JE ORGANIZIRANO:
 pred poukom na podružnici v Begunjah in Grahovem od prihoda prvega šolskega prevoza,
 varstvo po pouku do odhoda avtobusa na obeh podružnicah in na matični šoli za vse učence
vozače.
Učenci v času varstva vozačev šolske zgradbe ne smejo zapuščati. Zapustijo jo lahko le na
podlagi pisne prošnje staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki jo oddajo razredniku ali
strokovnemu delavcu (učitelju), ki vodi varstvo vozačev.
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PODALJŠANO BIVANJE
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V tem času imajo učenci
kosilo, sodelujejo pri kulturnih, športnih in drugih sprostitvenih dejavnostih, napišejo domače
naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Zaradi varnosti in odgovornosti šole sme učitelj
OPB učence predčasno spustiti iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.
ŠOLSKI KOLEDAR
S poukom začnemo 1. septembra 2020. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij 2021,
za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2021.
POLLETJE
I.
II.

TRAJANJE

KONFERENCE

26. januar 2021
(Cerknica, Begunje, Grahovo)
10. junij 2021: 9. razred (Cerknica, Grahovo)
od 1. februarja do 15. junija (9. r.) oz.
21. junij 2021: 1.–8. razred
od 1. februarja do 24. junija (1.–8.r.)
(Cerknica, Begunje, Grahovo)
od 1. septembra
do 29. januarja

Informativna dneva v srednjih šolah
Informativna dneva za učence 9. razreda osnovne šole bosta 12. in 13. februarja 2021.
Nacionalni preizkusi znanja za učence 6. in 9. razreda
Razred
Predmet
Datum
slovenščina
torek, 4. maj 2021
6. razred
matematika
četrtek, 6. maj 2021
angleščina
ponedeljek, 10. maj 2021
slovenščina
torek, 4. maj 2021
9. razred
matematika
četrtek, 6. maj 2021
biologija
ponedeljek, 10. maj 2021

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
Datum
Od 16. junija do 30. junija
od 26. junija 2020 do 9. julija 2020
od 18. avgusta 2020 do 31. avgusta 2020

Rok
1. rok
1. rok
2. rok

Razred
učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
Datum
Rok
Razred
od 3. maja do 15. junija
1. rok
učenci 9. razreda
od 3. maja do 24. junija
1. rok
učenci od 1. do 8. razreda
od 18. avgusta do 31. avgusta
2. rok
učenci od 1. do 9. razreda
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Počitnice in pouka prosti dnevi
Datum
26. oktober – 1. november
25. december – 2. januar
8. februar
22. – 26. februar
5. april
26. april
27. april – 2. maj
25. junij
28. junij – 31. avgust
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Praznik/počitnice
prazniki in jesenske počitnice
prazniki in novoletne počitnice
Prešernov dan - Slovenski kulturni praznik
zimske počitnice
praznik - velikonočni ponedeljek
pouka prost dan
prazniki in prvomajske počitnice
praznik Dan državnosti
poletne počitnice

TEDENSKE DEJAVNOSTI – ŠOLA V NARAVI
Razred
2. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred

Termin
12.—14. 4. 2021
14.—16. 4. 2021
2.–6. 11. 2020
9.—13. 11. 2020
7.—11. 9. 2020
1.2. - 5.2.2021
september/
oktober 2020
30. 11 – 11. 12. 2020

Program
naravoslovni teden
naravoslovni teden
športni teden – plavanje
športni teden – smučanje
doživljajski dnevi
naravoslovni teden

Lokacija
CŠOD Medved,
Medvedje brdo
CŠOD Čebelica,
Dolenja vas pri Čatežu
Dom Martinček,
Debeli Rtič
Dom Brinje,
Rogla
Lovski dom,
Zelše
CŠOD Soča, Tolmin

PLAVALNO OPISMENJEVANJE
Razred

Termin

Program

Kraj

1. razred

9.—12. 2. 2021

Prilagajanje na vodo

Ajdovščina

3. razred

1.—5. 3. 2021
8.—12. 3. 2021

Plavalni tečaj

Ajdovščina
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KOLEDAR TEKMOVANJ
Tekmovanje
Angleška bralna značka (RS in PS)
Angleški jezik (8. r.)
Angleški jezik (9. r.)
Bober (računalništvo)
Bralna značka
Cankarjevo priznanje
Cici vesela šola
Dominkovo priznanje (AST)
EKO kviz
Logična pošast
Glasbena olimpijada
Logika
Naravoslovje (Kresnička)
Nemška bralna značka
Preglovo priznanje (KEM)
Računam z Lili in Binetom
Raziskovalne naloge
Razvedrilna matematika
Ruska bralna značka
Sladkorna bolezen
Stefanovo priznanje (FIZ)
Šolski plesni festival

Publikacija 2020/21

Šolsko
april 2021
19. 10. 2020
12. 11. 2020
9.—20. 11. 2020
do 23. 4. 2021
17. 11. 2020
19. 5. 2021
3. 12. 2020
27. januar 2021
7. 5. 2021
Jan. ali feb. 2021
24. 9. 2020
3. 2. 2021
marec 2021
18. 1. 2021
13. 5. 2021
december 2020
2. 12. 2020
marec - maj
16. 10. 2020
3. 2. 2021

Regijsko
/
/
20. 1. 2021
/
/
14. 1. 2021
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
februar 2021
/

Državno
/
23. 11. 2020
16. 3. 2021
16. 1. 2021
/
13. 3. 2021
/
9. 1. 2021
4. marec 2021
21. 5. 2021
marec 2021
17. 10. 2020
/
/
27. 3. 2021
/
maj 2021
30. 1. 2021

/
26. 3. 2021

21. 11. 2020
8. 5. 2021

Španski jezik

med 1. 12. 2020
in 15. 4. 2021

Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz zgodovine

24. 11. 2020
8. 12. 2020

26. 1. 2021
2. 2. 2021

16. 4. 2021
20. 3. 2021

/

2. 4 . 2021

15. 5. 2021

18. 3. 2021

/

17. 4. 2021

10. 3. 2021
maj 2021

/

14. 4. 2021

Tekmovanje v konstruktorstvu in
tehnologijah obdelav za učence

Vegovo priznanje – matematika
(Kenguru)
Vesela šola
Veseli veter
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK TER
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni, in pripravi na
šolska tekmovanja.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s
snovjo.

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami in posebej nadarjenim
učencem (PUT in DNU)
Šolska zakonodaja nam daje možnost, da posvetimo več skrbi učencem z učnimi težavami ter nadarjenim
učencem. Individualna in skupinska pomoč potekata po urniku v času pouka ali izven njega.
V PUT se učenec lahko vključi le, če redno obiskuje dopolnilni pouk.

KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH
DRUŽINA
Za otrokov razvoj so v največji meri odgovorni starši, zato je prav, da odrašča v krogu svoje družine, v vzdušju
razumevanja in ljubezni. Vendar povsod ni tako. Veliko otrok je brez staršev, nekateri starši zanemarjajo svoje otroke.
V takih primerih država poskrbi zanje, nadomesti jim starševsko skrb. Država pomaga tudi družinam, katerih otroci
trpijo pomanjkanje, ker starši nimajo dovolj sredstev za preživetje.
ŠOLA

Vsak učenec ima pravico do brezplačnega šolanja. V šoli vzgajamo v duhu spoštovanja,
razumevanja, strpnosti in prijateljstva.
PROSTI ČAS

Vsak učenec ima pravico do prostega časa, igre in razvedrila, ki so primerni njegovi starosti.
Lahko se druži z vrstniki, se udeležuje kulturnega življenja in prireditev. Učenec je zaščiten pred
ekonomskim izkoriščanjem. Seveda pa svojih pravic do igre in razvedrila ne sme zlorabljati. Ko
s svojim ravnanjem ogroža pravice drugih in krši javni red, to ni več igra. Od mladostne
razigranosti do nasilja je včasih le majhen korak.
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PREDNOSTNE NALOGE ŠOLE, PROJEKTI

1.







Prednostne naloge šole:
pridobivanje vseživljenjskih znanj in kompetenc,
skrb za dobre medsebojne odnose,
aktivno povezovanje z osnovnimi šolami evropskih držav,
skrb za zdravo prehrano in gibanje,
aktivno sodelovanje s starši,
urejanje šolskega prostora in okolice šole.

2. Projekti:



















EKO ŠOLA kot način življenja,
Zdrava šola,
Kulturna šola,
Shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,
Špajza 2
UNESCO šola
Pomoč otrokom s težavami pri branju (Tačke pomagačke),
Varno s soncem
Learning to be,
Simbioza skupnost,
Teden vseživljenjskega učenja
Prostovoljstvo
Promocija zdravja
Pasavček
Erasmus+,
eTWINING
FREE TO SPEAK, SAVE TO LEARN- DEMOCRATIC SCHOOLS NETWORK

3. Športni projekti:

 Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda
 Krpan za učence 4., 5. in 6. razreda,
 Naučimo se plavati (za učence 1., 3. in 5. razreda ter
neplavalce na predmetni stopnji),
 Veter v laseh,
 Dan druženja in gibanja vseh generacij,
 Tek podnebne solidarnosti,
 Simbioza giba.
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PROGRAM NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH IN ŠPORTNIH DNI TER EKSKURZIJ

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne, tehniške dneve, šolo v naravi,
ekskurzije itd.

DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

1. RAZRED
VRSTA DEJAVNOSTI
Lutkovna predstava
Narodna galerija
Prvič v šolo
Šege in navade
Dober tek
Jaz in zdravje
Skrivnosti travnika
Novoletni okraski

TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
ŠPORTNI
DNEVI

Izdelava igrač
Gradim – od načrta do hiše
Jesenski pohod
Igre na snegu
Planinski pohod
Spretnostna vožnja s kolesi/rolerji
Štafetne igre

2. RAZRED
VRSTA DEJAVNOSTI
Gledališka predstava
Pust v Cerknici
Obisk občinske knjižnice
Podelitev bralne značke
Vreme (v CŠOD)
Skrb za zdrave zobe in zdrava prehrana
Živalski vrt
Likovne delavnice
Pohištvo
Uporabni izdelek (v CŠOD)
Jesenski pohod
Igre na snegu
Orientacijski pohod
(v CŠOD)
Štafetne igre
Igre z žogo
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ČAS
september
oktober
september
16. 2. 2021
oktober
po razporedu
za sistematiko
junij
december
januar/
februar
marec
september
zimski mesec
marec/april
maj
junij

ČAS
po dogovoru
16. 2. 2021
april
junij
april
po dogovoru
maj
december
januar
april
september
zimski mesec
april
Po dogovoru
junij
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DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI
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3. RAZRED
VRSTA DEJAVNOSTI
Lutkovna predstava
Pustne šege in navade
Glasbena matineja
Grad Snežnik
Zdrav način življenja
(ob zdravniškem in zobozdravniškem
pregledu)
Postojnska jama
Bližnja življenjska okolja
Promet – vozila
Novoletna delavnica
Različne ure

ŠPORTNI
DNEVI

DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

Jesenski pohod
Igre na snegu
Spomladanski pohod
Spretnosti z žogo
Štafetne igre

4. RAZRED
VRSTA DEJAVNOSTI
Gledališka predstava
Glasbene delavnice na Goričicah
Šolanje v preteklosti
Zdravje, čutila
Orientacija (CŠOD)
Raznolikost živega (CŠOD)
Vozilo na elastiko (CŠOD)
Lesena škatlica
Električni krog
Voda in ekologija
Igre z žogo, pohod (Cer.)
Pohod (Beg., Gra.)
Športno plezanje, lokostrelstvo (CŠOD)
Zimski športni dan – pohod
Pustno rajanje
Atletika
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ČAS
november
16. 2. 2021
april
junij
po dogovoru z
zdravstvenim domom
oktober
marec/april
oktober
december
december/
januar
september
zimski mesec
april/maj
maj
junij

ČAS
december
april
maj
po dogovoru
november
november
november
november
februar
junij
september
november
januar/
februar
16. 2. 2021
maj/junij
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5. RAZRED
VRSTA DEJAVNOSTI
Ogled obmorskega mesta
(Piranske znamenitosti) (LŠN)
Ogled glasbeno-gledališke predstave
Glasbena kuhinja
Rakov Škocjan - dnevni CŠOD
Življenje ob morju in v njem (LŠN)
Križna jama in maketa Cerkniškega jezera
Zračni upor – padalo in balon
Hladilna torba
Ekologija – gozd (NTRP)
Kolesarski poligon
Športne igre in orientacijski tek (LŠN)
Plavanje (LŠN)
Pohod na Slivnico
Zimski pohod
Športne igre/atletika

ČAS
september
po dogovoru
april
september
september
februar
marec/april
marec/april
oktober
april/maj
september
september
oktober
januar/
februar
junij

6. RAZRED
DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI

VRSTA DEJAVNOSTI
Mesto Ljubljana
Jezikovni dan
Cankarjeva Vrhnika
Rastline na Pohorju (ZŠN)
Arboretum Volčji Potok
Zdravstvena sistematika
Novoletne delavnice

TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

Snežne skulpture (ZŠN)
Pust
Geometrija v naravi
Pohod in testiranje plavanja - Koper
Atletski mnogoboj
Kolesarski poligon
Smučanje, drsanje, tek na smučeh,
pohod
Spoznavanje novih športov (Cer.)
Kolesarjenje (Gra.)
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ČAS
17. in 18. 5. 2020
marec/april
maj
februar
15. in 16. 3.
2021
po razporedu
november
februar
16. 2. 2021
maj
september
september
september
januar/
februar
junij
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DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

Publikacija 2020/21

7. RAZRED
VRSTA DEJAVNOSTI
Notranjski muzej v Postojni
Simfonična glasba na filmskem platnu
Moj domači kraj
Pust
Doživetje v naravi
Evropska vas
Drevesa v našem življenju
Ustvarjamo v lesu
Matematika okoli nas
Gonila v strojih
Pohod s plavanjem – Koper
Nordijska hoja z različnimi dejavnostmi v
naravi
Smučanje, drsanje, tek na smučeh, pohod
Medrazredno tekmovanje v športnih igrah
Kolesarjenje (Grahovo)
Pohod – Špičasto Stražišče
Pohod-Slivnica (Grahovo)

ČAS
jesen
18. 11. 2020
maj
16. 2. 2021
september/oktober
maj
april
april
september
junij
september
september
januar/februar
maj
junij
junij
junij

8. RAZRED
DEJAVNOST

VRSTA DEJAVNOSTI
Gledališče na prostem

KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

ČAS
oktober ali maj

Tolminski muzej (CŠOD)
Po poti kulturne dediščine
Cerkniško jezero
Krasna si bistra hči planin (CŠOD)
Zdravstvena sistematika
Pust
Moja izbira, moja pot
Preživetje v naravi (CŠOD)
Nebo in zemlja (CŠOD)
Pohod s plavanjem – Koper
Nordijska hoja z različnimi dejavnostmi v
naravi
Smučanje, drsanje, tek na smučeh, pohod
Pohod (CŠOD)
Medrazredno tekmovanje v športnih igrah
(Cer.)

december
maj
oktober
december
po razporedu
16. 2. 2021
april
november
november
september
september
januar/februar
november
maj

Celodnevna ekskurzija (povezava GEO, ZGO, SLJ) - Grad Bogenšperk, Stiški rokopisi, GEOSS,
Trubarjeva domačija, 14. in 15. april 2021 (vodja: Jasmina Mulc, Mateja Ovsec)
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9. RAZRED
DEJAVNOST
KULTURNI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI
DNEVI

ŠPORTNI
DNEVI

VRSTA DEJAVNOSTI
Pust
Obisk knjižnega sejma v Ljubljani
Zgodovina Slovencev
Zobna sistematika/
Zdrava spolnost
Krajinski park Strunjan
Geometrijska telesa
Svet poklicev
Antonijev rov in topilnica Hg
Naravoslovno-tehniške delavnice
Ustvarjalne delavnice
Pohod s plavanjem – Koper
Atletski mnogoboj
Pohod – Snežnik
Smučanje, drsanje, tek na smučeh, pohod
Aerobne dejavnosti v naravi
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ČAS
16. 2. 2021
november
marec/april
po razporedu
15. in 16. 12. 2020
april
oktober
jesen 2020
januar
junij
september
september
september/oktober
januar/februar
maj/junij
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V RAZNIH STISKAH IN TEŽAVAH VAM LAHKO POMAGAJO:
Center za socialno delo Cerknica, Partizanska 1, Cerknica

 01/70-50-400
Policijska postaja Cerknica, Cesta v Dolenjo vas 3, Cerknica
 01/70-90-670
Zdravstveni dom Cerknica, Cesta 4. maja 17, Cerknica

 01/70-50-100
Svetovalnica za mlade v stiski, ZD Cerknica – Loška dolina

 01/70-50-150
Večgeneracijski družinski center Cerknica, Čabranska ulica 9, Cerknica
 031/727-528
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Gotska 18,

Ljubljana,  01/58-37-500
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (MISSS),

Kunaverjeva 2, Ljubljana,  01/510-16-75 (vsak dan od 8.00 do 17.00)
Dispanzer za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine,
Posvetovalnica za mlade, Metelkova 9, Ljubljana,  01/47-23-812
Center za mentalno zdravje, Zaloška c. 29, Ljubljana,  01/58-74-942
Telefonski klic v duševni stiski  01/520-99-00 (SOS telefon)
UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem,

Miklošičeva 16, Ljubljana,  01/43-42-570
ZRSZ, Karierno središče, Smoletova 12, Ljubljana  01/24-24-280
Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilje,  080-11-55
TOM telefon za otroke in mladostnike,  116-111 – brezplačni klic (vsak dan od 12.00 do 20.00)
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