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POŠ HOTEDRŠICA 
Hotedršica 120, 1372 Hotedršica,  Tel.: 01 755 90 12 

www.os-tabor.si/hotedrsica 

                          

                                Vodja podružnične šole je Andreja Rovšek. 

 

RAZRED RAZREDNIK  + drugi učitelj v oddelku 

1. d                            Andreja Rovšek,  Anja Mikuž  (TJA) 

2. d  +3. d              Darja Rupnik,  Anja Mikuž  (TJA), Jožica Nagode (GUM) 

 4. d + 5. d                     Maja Rupnik,  Anja Mikuž   (TJA) 

OPB 

OPZ 

Aleksandra Lipovec, Milojka Rupnik 
Jožica Nagode 

JV Jožica Nagode 

 

 

PREDVIDENI DATUMI GOVORILNIH UR 

 

oktober  7. 10. 2020 

november 13. 11.2020 

december 9. 12. 2020 

januar 13. 1. 2021 

marec 10 3. 2021 

april 7. 4. 2021 

maj 12. 5. 2021 

 

 

Govorilne ure bodo od 16. ure dalje. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.os-tabor.si/hotedrsica
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POŠ ROVTARSKE ŽIBRŠE 
Rovtarske Žibrše 10, 1373 Rovte, Tel.: 01 750 11 92 

www.os-tabor.si/zibrse 

 

Vodja podružnične šole in učiteljica je Ana Žakelj. 

 

RAZRED RAZREDNIK + drugi učitelj v razredu  

1. e + 2. e            Anica Žakelj, Anja Mikuž  (TJA) 

Varstvo vozačev  

OPZ 

Anica Žakelj   

Andreja Kržišnik 

OPB Marija Bezak 

 

 

PREDVIDENI DATUMI GOVORILNIH UR 

 

oktober  7. 10. 2020 

november 13. 11.2020 

december 9. 12. 2020 

januar 13. 1. 2021 

marec 10 3. 2021 

april 7. 4. 2021 

maj 12. 5. 2021 
 

 

Govorilne ure bodo potekale od 16. do 18. ure, v jutranjem času pa 

po dogovoru z učiteljicami. 
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ŠOLSKI PREVOZI – 2020/2021 

 
PRIHODI V ŠOLO 

RELACIJA: Grčarevec – Kalce – OŠ Tabor 

POSTAJA PON., SRE., ČET., PET. TOREK 

Grčarevec 7:33 7:00 

Kalce 7:40 7:07 

OŠ Tabor 7:44 7:13 

RELACIJA: Medvedje Brdo – Rovtarske Žibrše – OŠ Tabor 

POSTAJA PON., SRE., ČET., PET. TOREK 

Pikalce 6:57 6:32 

Gadovc 7:00 6:35 

Veharše 7:03 6:38 

GD Medvedje Brdo 7:06 6:41 

Tavžentroža - Trate 7:10 6:45 

POŠ Rovtarske Žibrše 7:14 6:49 

Židovnik 7:17 6:52 

OŠ Tabor 7:30 7:07 

RELACIJA: Dolnji Logatec – Blekova vas – OŠ Tabor 

POSTAJA PON., SRE., ČET., PET. TOREK 

AP Krpan  (Dolnji Logatec) 7:35 7:15 

AP Blekova vas 7:38 7:18 

OŠ Tabor 7:41 7:21 

RELACIJA: Turkov Grič (Petkovec) – OŠ Tabor 

POSTAJA PON., TOR., SRE., ČET., PET. 

Turkov Grič 7:00 

Odcep Kisvec 7:02 

Ceste 7:04 

OŠ Tabor 7:15 

RELACIJA:  Cunta – Ravnik – POŠ Hotedršica 

POSTAJA PON., SRE., ČET., PET. TOREK 

Cunta 7:10 7:00 

Ravnik 7:15 7:05 

POŠ Hotedršica 7:22 7:12 

OŠ Tabor 7:33 7:23 

RELACIJA: Hotedršica – Kalce – OŠ Tabor 

POSTAJA PON., SRE., ČET., PET. TOREK 

AP Hotedršica 7:10 7:00 

AP Novi Svet K 7:12 7:02 

OŠ Tabor 7:28 7:18 
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RELACIJA: Novi Svet – Hotedršica 

POSTAJA PON., SRE., ČET., PET. TOREK 

Novi Svet  6:40 6:30 

ZG. Novi Svet  6:45 6:35 

SP. Novi svet  6:57 6:47 

AP Novi Svet K 7:05 6:55 

POŠ Hotedršica 7:08 6:58 

RELACIJA:  Žejna dolina – Hrušica – OŠ Tabr 

POSTAJA PON., TOR., SRE., ČET., PET. 

Žejna Dolina  7:00 

Hrušica 7:16 

OŠ Tabor 7:22 

RELACIJA: Logaške Žibrše – OŠ Tabor 

POSTAJA PON., SRE., ČET., PET. TOREK 

1. 7:05 6:55 

2. 7:11 7:01 

3. 7:18 7:08 

4. 7:21 7:11 

5. 7:24 7:14 

6. 7:27 7:17 

7. 7:30 7:20 

OŠ Tabor 7:33 7:23 

 

1. ODHOD DOMOV 

POŠ Hotedršica-SP. Novi Svet-ZG. Novi Svet (Dedni Vrh) 13:40 

OŠ Tabor-Grčarevec-Hrušica-Hotedršica 13:27 

OŠ Tabor-Turkov grič 13:25 

OŠ Tabor-Logaške Žibrše 13:30 

OŠ Tabor-Medvedje Brdo 13:32 

OŠ Tabor-Dolnji Logatec 13:25 

OŠ Tabor-Kalce 13:25 

OŠ Tabor-Ravnik-Cuntova grapa-Žejna dolina 13:25 

 

2.  ODHOD DOMOV 

OŠ Tabor-Kalce-Grčarevec-Hrušica-Hotedršica 14:15 

OŠ Tabor-Dolnji Logatec-Turkov Grič-Medvedje Brdo 14:15 

OŠ Tabor-Logaške Žibrše 14:15 

OŠ Tabor-Ravnik-Cuntova grapa-Žejna dolina 14:15 

 

IZJEMA: OB ČETRTKIH SO ODHODI AVTOBUSOV PO 6. ŠOLSKI URI IN  

                PO 8. ŠOLSKI URI – 15:05. 

               (ODHODA AVTOBUSA  PO 7. ŠOLSKI URI OB ČETRTKIH NI) 

PROMETNA VARNOST 

Naši učenci sodelujejo v cestnem prometu kot pešci, kolesarji, potniki v osebnih 

vozilih in avtobusih, kasneje tudi kot vozniki koles z motorji. 
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• Otroci smejo samostojno delovati v prometu šele, ko so se njihovi starši ali   

   skrbniki prepričali, da so sposobni razumeti nevarnosti v prometu. 

• Šola in starši s svojim ravnanjem in zgledom ter prometno vzgojo skupaj   

      oblikujemo varne oblike ravnanja v prometu. 

• Starši naj skupaj z otrokom načrtujejo pot v šolo. Vedno naj izberejo    

najvarnejšo pot. Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo in izstopajo v šolo skozi    

vhod razredne stopnje, učenci od 5. do 9. r. pa skozi glavni vhod šole. 

• Otroci naj imajo ob slabi vidljivosti oblečena svetla oblačila ali pripeto kresničko. 

• Otrok, star do 7 let, mora imeti ustrezno spremstvo na poti v šolo in iz nje. 

   Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če s tem soglašajo starši. 

• Otroci, stari do 18 let, ki se v šolo vozijo s kolesom, morajo nositi kolesarske 

čelade. 

• Otroci, ki se v šolo vozijo s šolskimi avtobusi, morajo upoštevati navodila  

voznika. V nasprotnem primeru voznik lahko samostojno ukrepa (obvesti      

policijo in ravnateljico šole). 

• Na šolski spletni strani je omogočeno dostopanje do aplikacije LILLY&VAL, 

kjer so opisane varne šolske poti za OŠ Tabor Logatec in obe  podružnici. 

 
PRAVILA HIŠNEGA REDA 

 

V šolskem letu 2020/2021 do nadaljnjega  upoštevamo priporočila NIJZ, MIZŠ, 

ZRSŠ, ki se nanašajo na preprečevanje okužbe s COVID – 19. 

• pogosto in temeljito umivamo roke 

• kihamo in kašljamo  v komolec 

• držimo varnostno razdaljo (najmanj dolžino stegnjene roke v vse smeri) 

• izogibamo se dotikov, rokovanja, objemanja 

• v primeru  navodil, nosimo zaščitne maske 

 

Priporočila se tekom šolskega leta lahko spreminjajo in prilagajajo. To 

določi vodstvo šole skupaj z učiteljskim zborom in delavci šole, v skladu z 

navodili/priporočili odgovornih inštitucij. 

 
Šolski prostor smejo uporabljati le učenci, delavci šole in drugi, ki so neposredno 

povezani z delom šole oz. kot to določa urnik oddelkov oz. prostorov po dogovoru z 

vodstvom šole. Starši /zunanji obiskovalci brez vednosti zaposlenih na šoli ne 

vstopajo v prostore šole (učilnice, zbornica, knjižnica, stranišča …). 

 
ORGANIZIRANOST UČENCEV  

• Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti. Predstavniki so člani šolske 

skupnosti in šolskega parlamenta. Ta posreduje mnenja, predloge, pripombe vseh 

učencev na občinski in državni ravni.  

• Učenci v oddelčnih skupnostih spremljajo življenje na šoli, dajejo pobude, 

predloge, pripombe. Skupaj z razrednikom sledijo načrtovanim vsebinam in se 

učijo tvorno sodelovati v javnem življenju.  
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• Učenci  soustvarjajo vzgojni načrt s svojimi predlogi, mnenji, pripombami v 

oddelčnih skupnostih in  preko predstavnikov v šolski skupnosti. 

 

PRIHODI IN ODHODI V ŠOLO 

• Na poti v šolo in iz šole učenci upoštevajo pravila prometne varnosti.  

• Učenci od 1. do 4. razreda vstopajo in izstopajo v šolo skozi  vhod razredne 

stopnje, učenci od 5. do 9. r. pa skozi glavni vhod šole. 

• Vsi učenci do 18. leta starosti, ki se vozijo s kolesom, morajo po zakonu 

uporabljati čelado. Za kolesa ima šola ustrezen prostor (pokrito kolesarnico), 

vendar zanje v primeru kraje ali poškodbe ne odgovarja. 

• Učenci vozači se lahko z dovoljenjem dežurnega učitelja zadržujejo le v 

učilnicah, določenih za dežurstvo, na igrišču za šolo ali na površinah pred 

glavnim vhodom v šolo.  

• Vožnja z motorji in kolesi okrog šole, kjer se zadržujejo učenci, ni dovoljena.  

• V šolo morajo učenci prihajati pravočasno; priporočamo, da so v šoli 10 minut 

pred pričetkom pouka oziroma interesne ali katere druge šolske dejavnosti.  

• V garderobi se preobujejo v šolske copate, ki nimajo črnih gumijastih podplatov. 

Učenci RS so skupaj s starši dolžni poskrbeti, da vsak dan copate prinesejo s 

seboj. Po pouku jih vsak dan sproti odnesejo domov. V šolskih prostorih ne 

smejo hoditi v športnih copatih ali čevljih.  

• V učilnice lahko odidejo ob 7.50, to je ob prvem zvonjenju, do te ure pa počakajo 

v avli, dežurni učilnici ali knjižnici (izposoja in vrnitev knjig, tiho branje).  

• V šolo ne nosijo in v garderobah nikoli ne puščajo vrednih predmetov in stvari 

(denar, nakit, prenosni telefoni, predvajalniki glasbe, rolke ipd.). Za varnost 

takšnih predmetov šola ne odgovarja. 

• Za učence, ki želijo v času dežurstva obiskati verouk ali imajo druge obveznosti, 

morajo starši pisno obvestiti razrednika ali dežurnega učitelja, da odhajajo iz šole 

na njihovo odgovornost.  

 

 IZHOD IZ ŠOLE 

• Učenci se lahko z dovoljenjem učitelja zadržujejo na šolskih površinah. 

• Če učenec šolske površine zapusti samovoljno, šola zanj ne more odgovarjati.  

• Pred poukom, v času pouka in dežurstva je prepovedano zapuščati šolski prostor 

brez dovoljenja razrednika ali dežurnega učitelja.  

• Pred poukom, v času pouka, med odmori, prostimi urami in dežurstvom ter PB 

je prepovedano hoditi v trgovino. 

 

ČAKANJE, VSTOP, IZSTOP IN VOŽNJA Z AVTOBUSOM  

• Na postajališče učenci pridejo vsaj pet minut pred odhodom avtobusa. 

• Ko pripelje avtobus, počakajo, da ustavi in odpre vrata. 

• Vstopajo v vrsti, saj lahko le tako dostojno pridejo do svojega sedeža. Starejši 

učenci dajo prednost mlajšim. 

• Sedijo na sedežu, se pripnejo z varnostnim pasom, sedež poleg njih je namenjen 

drugim potnikom.  

• Na avtobusu praviloma ni sedežnega reda. 
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• Na avtobusu se vljudno, tiho pogovarjajo. 

• Med vožnjo ne uživajo hrane in pijač. 

• Do odhoda avtobusov učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja, na 

avtobusu pa voznikova navodila.  

 

POUK 

• Pred učno uro morajo vsi učenci pripraviti učne pripomočke za nemoten začetek 

pouka, po zvonjenju pa morajo biti v učilnicah.  

• Ko pride učitelj v razred, vstanejo in ga vljudno pozdravijo.  

• Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora dežurni učenec javiti 

odsotnost ravnateljici, pomočnici ravnateljice ali tajništvu.  

• Dežurni učenec javi učitelju tudi odsotne učence in se ravna po učiteljevih 

navodilih.  

• Če učenec zamudi k pouku, potrka na vrata, vstopi in se opraviči.  

• Med poukom morajo učenci upoštevati učiteljeva navodila, poslušati razlago  in 

po svojih močeh prispevati k čim uspešnejši  učni uri tako, da ne motijo ostalih.  

• Prenosni telefoni, predvajalniki glasbe, fotoaparati, laserski kazalniki in druge 

elektronske naprave morajo biti med poukom izključene in se jih ne sme 

uporabljati. V nasprotnem primeru jih mora učenec  učitelju izročiti. Učitelj jih 

preda razredniku, ki postopa v skladu s Pravili šolskega reda. 

• V šoli zaradi varnosti in kulture sporazumevanja ni dovoljeno žvečiti žvečilnih 

gumijev. 

• Uro  pouka zaključi učitelj, dežurni učenec ga opozori na morebitne poškodbe 

inventarja.  

• Zaradi varnosti učencev pri pouku športa veljajo naslednja pravila: 

1. Učenci počakajo na učitelja športa v garderobi oziroma na dogovorjenem     

    kraju.  

        2. V telovadnico vstopajo samo v  čistih športnih copatih.  

        3. Z vsemi pripomočki in stikali upravlja samo učitelj oziroma z njimi  

            upravljajo učenci samo pod učiteljevim nadzorom. 

• Po končanem pouku učenci domačini odidejo domov in se ne smejo več 

zadrževati v šoli in drugih šolskih prostorih.  

 

DOMAČE  NALOGE  

• Pisanje domačih nalog je obvezno.  

• V primeru odsotnosti se učenci pri sošolcih pozanimajo, kaj morajo opraviti 

doma (naloge, učenje).  

• V primeru daljše odsotnosti se dogovorijo z razrednikom ali predmetnim 

učiteljem, kako bodo nadoknadili zamujeno snov. 

• Če učenec nima domače naloge, se mora učitelju opravičiti, pozabljeno nalogo 

pa narediti do naslednje učne ure.  

 

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI   

• Odsotnost učenca opravičijo starši razredniku ali sporočijo v tajništvo v petih 

dneh od prvega dne odsotnosti.  



 56 

• V skladu s 53. členom Zakona o OŠ morajo starši ob vsakem izostanku učenca 

šoli sporočiti vzrok izostanka v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka. 

• Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če 

njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.  

• Ponavljajočega zamujanja (npr. 5 min. prve ure) se praviloma ne opraviči. 

 

PETMINUTNI ODMORI 

• Med petminutnimi odmori učenci zamenjajo učilnico in se pripravijo na pouk.  

• Zadržujejo se v učilnici, kjer čakajo pouk, in ne tekajo po hodnikih, ker s tem 

ogrožajo svojo varnost in varnost drugih.  

 

MALICA 

• Malica je med glavnim odmorom (9.30–9.50). 

• Dežurna učenca prineseta malico v učilnico in jo razdelita ob prisotnosti učitelja.  

• Ob prvem zvonjenju, tj. ob 9.45, dežurna učenca odneseta malico in poskrbita za 

red v učilnicah. 

• Malico, ki je učenec ne poje v šoli, naj odnese domov. 

• Vsi učenci poskrbijo za kulturno uživanje hrane (umite roke, prtički).  

• Po malici učenci pospravijo, poskrbijo za ločevanje odpadkov in pravilno 

vračanje ostankov hrane ter pribora v kuhinjo. 

• Med malico morajo biti vrata v učilnice odprta, da dežurni učitelj lahko nadzira 

dogajanje v razredu. Okna v učilnicah zaradi varnosti odpira in zapira samo 

učitelj. 

• Uporaba mobilnih telefonov (telefoniranje, igranje igric, poslušanje  

       glasbe …) v času malice in odmorov ni dovoljena. 

 

KOSILO 

Po šesti šolski uri je odmor daljši, in sicer od 13.05.–13.20. ure.   Prednost pri kosilu 

imajo učenci, ki imajo 7.  šolsko uro še pouk ali pevski zbor oz. prednost  ustrezno 

izkazujejo. 

  

• Učenci RS torbe zložijo na klopi v spodnjem hodniku, učenci PS jih spravijo  

        v garderobne omarice.  

• Na kosilo počakajo v vrsti brez prerivanja. 

• Pri jedi se obnašajo kulturno: govorijo tiho in ne ovirajo drugih pri jedi. 

• Upoštevajo navodila dežurnih učencev, učiteljev in kuharic.  

• Če učenci ne kosijo, se po pouku ne zadržujejo v jedilnici in ne hodijo  

        med mizami. 

• Vsem učencem, ki imajo sedmo (osmo) uro še pouk, je namenjen čas kosila od  

        13.05.–13.20. ure.  

• Učenci podaljšanega bivanja prihajajo na kosilo skupaj z učiteljem  

        po določenem razporedu. 

• Po kosilu je vsak učenec dolžan pospraviti za sabo.   

 

PROSTE URE 
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• Zaradi  izbirnih predmetov in manjših učnih skupin imajo nekateri oddelki ali 

posamezni učenci lahko proste ure. Med temi urami učenci upoštevajo  navodila 

dežurnih učiteljev. Praviloma se učenci v tem času učijo in delajo domače naloge, 

berejo. V učilnici/knjižnici mora biti mir in tišina. 

• Zadržujejo se samo v tistem prostoru, ki je za to določen ali ga določi dežurni 

učitelj.  

• Prostor lahko zapustijo le v dogovoru z dežurnim učiteljem. 

 

 

PODALJŠANO BIVANJE  

• Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, takoj po končanem pouku odidejo 

v učilnice podaljšanega bivanja.  

• Mentor interesne dejavnosti pride po učence v učilnico podaljšanega bivanja in 

po končani dejavnosti preveri, če so se vsi vrnili v oddelek.  

• Po vrnitvi z izvenšolske dejavnosti (verouk, glasbena šola ...) se mora učenec 

zglasiti pri učitelju podaljšanega bivanja.  

• Starši počakajo otroka pred učilnico, da s svojim prihodom ne zmotijo igre ali 

dela ostalih otrok in učitelja. 

• Učenci se pred odhodom domov obvezno javijo učitelju. 

• Če gre učenec sam predčasno domov ali gre domov s kom drugim, morajo starši 

učitelja podaljšanega bivanja o tem predhodno pisno obvestiti. 

• Če učencu ne uspe narediti domače naloge v času podaljšanega bivanja, je 

njegova dolžnost, da jo dokonča doma. 

• Starši in učenci upoštevajo navodila in pravila učitelja skupine. 

 

 

TEKMOVANJA  

Učenec, ki se udeleži tekmovanja na državni ravni (ali po presoji mentorja), je 

oproščen šolskih obveznosti (domače naloge, spraševanje) dan pred in dan po 

tekmovanju. 

 

 EKSKURZIJE, IZLETI  IN DNEVI DEJAVNOSTI  

• Pred odhodom se učenec obvezno javi vodji skupine. 

• Odsotnost je potrebno sporočiti prej oziroma isti dan v tajništvo šole.  

• Obutev in obleka morata biti v skladu z navodili vodje dejavnosti in primerna 

vremenskim razmeram.  

• Dovoljena je dogovorjena pijača in jedača, ki pa je učenci ne uživajo v avtobusu. 

• Učenec ne sme zapustiti skupine brez soglasja vodje.  

• Vodja skupine določa pravila tistega dne in je tudi dolžan ukrepati v skladu s 

pravili, ki so bila dogovorjena s starši v procesu načrtovanja dejavnosti. 

Neupoštevanje navodil lahko ogrozi varnost udeležencev, zato v tem primeru 

učitelji ustrezno in nemudoma ukrepajo.  

• Učitelji  lahko predlagajo, da se določeni učenci zaradi utemeljenih razlogov 

posameznih dejavnosti ne udeležijo. V tem primeru šola organizira poseben 

program, ki so se ga ti učenci dolžni udeležiti. 
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN NADZORA 
 

ORGANIZACIJA NADZORA  IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI  

• Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.00 do 7.50. 

• Učitelji so dežurni od 7.15/7.30 do 7.50 na hodniku razredne stopnje, na hodniku 

predmetne stopnje in zunaj v času, ko pripeljejo šolski avtobusi.  

• V času malice so dežurni učitelji na hodnikih razredne in predmetne stopnje.  

• Učitelji  so pozorni na dogajanje tudi med petminutnimi odmori. 

• Na razredni stopnji učitelji učence po zadnji šolski uri usmerijo domov, v 

učilnico za dežurstvo ali v oddelke podaljšanega bivanja. Dežurni učitelji učence 

vozače  pospremijo na avtobus in so z njimi, dokler vsi avtobusi ne odpeljejo.  

• Na predmetni stopnji so med prostimi urami in po peti šolski uri prisotni dežurni 

učitelji. Učence, ki imajo prosto uro, usmerjajo v učilnico, kjer lahko počakajo 

in pišejo naloge, ali v knjižnico. Ob prihodu avtobusov gredo z učenci ven in 

skrbijo za varno vstopanje v vozila.  

• Dežurstva učiteljev trajajo do odhodov avtobusov.  

• Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, so dolžni skrbeti za lastno varnost in varnost 

drugih. Dolžni so ukrepati v primeru nesreč, prekrškov in takšne dogodke 

pravočasno javiti ravnateljici, pomočnici, svetovalni delavki ali drugim 

delavcem šole. 

      

 

 

DEŽURSTVO UČENCEV  

• Dežurstvo opravljajo učenci 5., 6., 7. in 8. razredov po vnaprej določenem 

razporedu. 

• Morebitne zamenjave  so možne samo v dogovoru s pomočnico ravnateljice in z 

razrednikom.  

• Dežurni učenec med dežurstvom vestno opravlja vse naloge  dežurnega učenca, 

s katerimi ga seznani razrednik in so opisane v posebni mapi za dežurstvo, 

opravlja pa tudi druge naloge, ki mu jih določijo dežurni učitelji in drugi delavci 

šole.  

• Ostali učenci se ne smejo zadrževati pri mizi dežurnega učenca. 

• Učenci, za katere razrednik to presodi, dežurstva ne morejo opravljati.  

 

UREJENOST PROSTOROV 

• Za red in čistočo v šoli in okoli nje so odgovorni vsi, ki uporabljajo šolske 

prostore.  

• Skrbijo, da vedno pospravijo za sabo, da smeti odvržejo v  zabojnike in koše za 

smeti, ki so postavljeni v šoli in okoli nje, in da skrbijo za ločeno zbiranje 

odpadkov. 

• Razstavljenih stvari in obvestil na oglasnih deskah se ne dotikajo; zelo morajo 

paziti na steklene površine. 

• V šoli je prepovedano uporabljati belila.  
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• Vsi sproti opozarjajo kršitelje in upoštevajo navodila razrednika, dežurnega 

učitelja in drugih delavcev šole.  

• Vsako škodo, ki nastane, je takoj potrebno javiti dežurnemu učitelju, hišniku ali 

v tajništvo. 

• Okna, žaluzije in radiatorje odpira in zapira učitelj oz. učenec z dovoljenjem 

učitelja. 

 

UREJANJE ODNOSOV 
 

MEDSEBOJNI ODNOSI, OBNAŠANJE 

• Vsi pazimo na dostojno obnašanje v šoli in izven nje.  

• Prijazno in vljudno se pozdravljamo.  

• Učenci so dolžni upoštevati in spoštovati navodila vseh delavcev šole. 

• Ne žvečimo in ne preklinjamo. 

• Učenci se ne smejo brez dovoljenja zadrževati v prostorih, ki so namenjeni 

izključno zaposlenim na šoli.  

• Vedno smo pripravljeni pomagati drug drugemu, če presodimo, da to zmoremo 

in znamo.  

• Opozarjamo na nepravilnosti in jih skušamo čim prej odpraviti oziroma učenci o 

kršitvah obvestijo dežurnega učitelja, razrednika, svetovalno delavko. 

• Skrbimo, da so učilnice urejene in čiste, zato ne pišemo in ne rišemo po šolskih 

klopeh in stenah. Po šoli hodimo mirno, brez tekanja, pri gibanju po hodnikih se 

držimo dogovorjenih pravil. 

• Pazimo na svoje stvari in na stvari drugih.  

• Na nenasilen način rešujemo težave in nesoglasja. 

 

NEUPOŠTEVANJE PRAVIL 

Učencu, ki krši pravila, se izreče vzgojni ukrep. V primeru hujše kršitve se lahko na 

podlagi pedagoške odločitve učencu takoj izreče vzgojni opomin. Če učenec dobi tri 

vzgojne opomine, je lahko prešolan na drugo šolo. 

• Vzgojni ukrepi in vzgojni opomini ter postopki izrekanja le-teh  so opredeljeni v 

Vzgojnem načrtu šole oz. Hišnem redu oz. Pravilih šolskega reda. 

• Vzgojni ukrep izreče razrednik, učiteljski zbor ali ravnatelj.  

• O težjih kršitvah smo dolžni obvestiti policijo. 

• Učenci, ki povzročijo škodo na lastnini sošolca ali šolski lastnini, morajo škodo 

poravnati. 

 

DOBRO JE VEDETI 

 
STATUS ŠPORTNIKA IN UMETNIKA 

Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javno 

veljavne programe, oz. je perspektiven športnik, lahko pridobi status učenca, ki se 

vzporedno izobražuje oz. status športnika. Status dodeli na predlog staršev in učenca 

ravnateljica, ki pred odločitvijo pridobi mnenje razrednika oz. oddelčnega 
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učiteljskega zbora. Status se dodeli samo na podlagi pisne vloge staršev (obrazec 

dobijo učenci v tajništvu šole ali na spletni strani šole),  ki mora biti oddana  

do 30. 9. 2020 in jo podpišejo starši ali skrbniki. Vlogi morajo priložiti potrdilo šole 

ali kluba o dodatni aktivnosti svojega otroka. Status se podeli za dobo enega leta. Ko 

učenec pridobi status, se na podlagi Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti sklene 

dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti, ki ga morajo podpisati starši ali skrbniki. 

Status preneha, če učenec preneha z dejavnostjo, zaradi katere je status pridobil, če 

krši sklenjen dogovor, ima ob konferenci zaključeno negativno oceno, če krši šolski 

red in je za to kršitev kaznovan z  vzgojnim opominom razrednika. 

Status se lahko odvzame za celo šolsko leto ali za določeno obdobje.  

 

OCENJEVANJE 

1. triletje: ocenjevanje v 1. in 2. r. je opisno, v 3. r. pa številčno. 

2. in 3. triletje: ocenjevanje je  številčno, od 1 do 5. 

Ob koncu šolskega leta se učencem  splošnega učnega uspeha ne določa. 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – NPZ 

NPZ pišejo OBVEZNO vsi učenci 6. in 9. razredov. Preverja  se znanje MAT, SLJ 

in TJA v 6. razredu, v 9. razredu pa MAT, SLJ in 3. PREDMET, ki ga določi MIZŠ 

prvi dan pouka v šolskem letu. 

DATUMI: 

SLJ: 4. 5. 2021 (6. in 9. razred) 

MAT: 6. 5. 2021 (6. in 9. razred) 

TJA in 3. PREDMET: 10. 5. 2021 (6. in 9. razred) 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 1., 4., 5. IN 6. RAZREDU:  

V šolskem letu 2020/2021 se bo izvajal neobvezni izbirni predmeta v 4. , 5. in 6. 

razredu, in sicer drugi tuji jezik (nemščina). Drugi tuji jezik se izvaja dve uri tedensko. 

V 1. razredu se bo dve uri tedensko izvajal neobvezni izbirni predmet angleščina. 

 

IZBIRNI PREDMETI 

Učenci jih v 7., 8. in 9. razredu izberejo po svojih interesih in željah. Izberejo  dve uri 

pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi 

starši. Ocenjevanje teh predmetov je številčno. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z 

javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri 

izbirnih predmetih in to dokazujejo z potrdilom o vpisu v glasbeno šolo. O oprostitvi 

odloči ravnateljica.  
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V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 BODO NAŠI UČENCI OBISKOVALI NASLEDNJE 

IZBIRNE PREDMETE: 

 

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI NARAVOSLOVNO TEHNIČNI 

Tuji jezik – nemščina 1, 2, 3 Obdelava gradiv – les 

Likovno snovanje 1,2,3 Šport za sprostitev 

Ples Šport za zdravje 

 Izbrani šport odbojka, ples 

 Računalništvo – ROM, UBE, MME 

 Sonce, luna, zemlja 

 Poskusi v kemiji 

 Kemija v okolju 

 Logika 

 

Novo: VSAK TOREK PRIČENJAMO POUK  Z URAMI ODS OB 

7.30. 

ŠOLSKI ZVONEC – centralna šola  
    

1. ura 7.55–8.40    1. odmor 8.40–8.45 

2. ura 8.45–9.30    2. odmor 9.30–9.50 

3. ura 9.50–10.35    3. odmor 10.35–10.40 

4. ura 10.40–11.25    4. odmor 11.25–11.30 

5. ura 11.30–12.15    5. odmor 12.15–12.20 

6. ura 12.20–13.05    6. odmor 13.05–13.20 

7. ura 13.20–14.05    7. odmor 14.05–14.10 

8. ura 14.10–14.55   

 

 

ŠOLSKI ZVONEC – POŠ Hotedršica 

1. ura 7.50–8.35 4. ura 10.50–11.35 

2. ura 8.40–9.25 5. ura 11.40–12.25 

aktivni odmor 9.25–9.40 kosilo 12.25–12.45 

3. ura 10.00–10.45 6. ura 12.45–13.30 

 

 

ZAVAROVANJE 

Starši lahko prostovoljno zavarujejo svoje otroke. Ponujena zavarovanja lahko 

prostovoljno prevzamejo na 1. roditeljskem sestanku. 

 

Telefonske številke, ki jih boste kdaj mogoče potrebovali:  

 

ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC  
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▪ otroški dispanzer 

▪ zobna ordinacija 

▪ zobna preventiva in ortodontija 

▪ v nujnih primerih / dežurni zdravnik 

750 82 32 

750 82 53 

750 82 55 

750 82 29 ali 112 

CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC 

▪ varstvo otrok in mladine 

759 06 70 

759 06 76 

TOM -TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 116 111 

TELEFONSKI KLIC V DUŠEVNI STISKI 520 9900 

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,  

MLADOSTNIKE IN STARŠE 

Gotska 18, Ljubljana 

583 75 00 

NACIONALNI CENTER ZA INFORMIRANJE IN 

POKLICNO SVETOVANJE (NCIPS) 

Smoletova 12, Ljubljana 

242 42 80 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 

ZNANOST, IN ŠPORT LJUBLJANA 

DIREKTORAT ZA VRTCE IN OSNOVNO ŠOLO 

400 52 00 

 

400 54 92 

POLICIJA 113 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO 

(oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami) 

241 19 50 

249 19 51 

REŠEVALCI, GASILCI 112 

POLICIJA – prijava storilcev kaznivih dejanj, 

anonimni telefon 

0801200 

SPLETNA STRAN  SAFE.SI 

obveščanje o varni rabi interneta za otroke in 

mladostnike v Sloveniji 

www.safe.si 

 
 

 

NAČRTOVANA  TEKMOVANJA NA CENTRALNI ŠOLI IN POŠ 

TEKMOVANJA šolsko regijsko državno 

Logika  + obe POŠ    

Biologija – Proteusovo priznanje    

Spoznavajmo sladkorno bolezen    

Angleščina (9. razred)    

Kemija – za Preglovo priznanje    

Zgodovina    

Geografija    

Slovenščina – za Cankarjevo priznanje + obe POŠ    

Fizika – za Stefanovo priznanje    
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Astronomija    

Bober    

EKO kviz    

Angleška bralna značka + POŠ HOT.    

Matematika;  Vegovo priznanje +  obe POŠ    

Razvedrilna matematika    

Vesela šola + POŠ HOT.    

Računanje je igra  +  obe POŠ    

CICI - vesela šola +  obe POŠ    

Kresnička    

Bralna značka +  obe POŠ (TJA, SLJ, NEM)  

Raziskovalne naloge  

Literarni natečaji  + obe POŠ   

Likovni natečaji + obe POŠ  

Tekmovanje za Zlati sonček in Krpan + obe POŠ  

Športna tekmovanja  

Zborovska tekmovanja  

Male sive celice  

Drugo  

  

 

Datumi posameznih tekmovanj bodo objavljeni na spletni strani šole oz. 

povezava na spletno stran ZRSŠ/koledar tekmovanj 2020/2021 in DMFA. 
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BELEŽKA  
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