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POVZETEK LDN ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

1. UVOD 

VIZIJA 

Z veseljem, spoštovanjem, učenjem in aktivnostmi želimo, da bi 
vsakdo našel pravo pot.  
 
POSLANSTVO  

Šola je prostor, v katerem se srečuje več generacij, v katerem se mladostna razigranost,  

radovednost in drznost rokujejo z zrelostjo, izkušnjami in širokim spektrom znanj.  Šola je kot 

hram učenosti, kjer se vsi trudimo za uspeh učencev in ugleda šole. Želimo, da v šoli vlada  

strpnost, poštenost, razumevanje in medsebojno spoštovanje. 

 V šoli naj vsak pozna svoje dolžnosti, šele nato pravice. V šoli dajemo poudarek na 

medčloveških odnosih:  pozdravljanje, pomoč, odpuščanje in sporazumevanje. 

 

SAMOEVALVACIJA v šolskem letu 2018/19 

CILJ 1: BONTON  

Izboljšanje in vzpodbujanje lepega vedenja pri pouku, med odmori, v jedilnici in pri drugih 

oblikah pouka med sošolci, učitelji in vsemi, ki sooblikujejo življenje in delo naše šole.  V 

sklopu tega cilja smo uvedli ocenjevanje urejenosti jedilnice po posameznih oddelkih. 

CILJ 2: ZDRAVJE 

 Spoznavanje zdravega načina življenja in pridobivanje zdravih vedenjskih vzorcev pri 

učencih in vseh zaposlenih na šoli. 

 

2. ŠTEVILO UČENCEV IN VPLIV NA ORGANIZACIJO DELA 

V šolskem letu 2018/19  imamo 9 učencev  manj kot v preteklem šolskem letu. Na videmski 

šoli je število učencev povečalo enako, v Kompoljah imamo kar 8 učencev manj, v Strugah pa 

je 1 učenec manj kot v preteklem šolskem letu. V letošnji  jeseni 2018/2019 je šolski prag 

naše šole prestopila že devetnajsta generacija devetošolcev. Na Vidmu je  27 učencev, v 

Strugah je 8 učencev in v Kompoljah nimamo prvošolca. Žal nam je, ker bi na Vidmu 

potrebovali le še dva učenca, da bi imeli dva oddelka Na Vidmu je 9. razred zaključilo 33 

devetošolcev, v Strugah je šolo končalo 7 učencev. Odselilo se je 5 učencev, priselitev pa so 

se trije učenci. V šolo s prilagojenim programom Brinje vozita hišnika 7 učencev. 

 

Občina plačuje samostojne ure angleščine tudi na razredni stopnji v Strugah. V tem šolskem 

letu se je plačilo za samostojne ure na PŠ Struge s strani občine povečalo (iz 20,5 ur v šol. letu 

2017/18 na 29 ur v šolskem letu 2018/19). V Strugah se je prvič zgodilo, da imamo trojno 

kombinacijo, kjer ni druge strokovne delavke v prvem razredu. MIZŠ dodatno financira tri ure 

SPO v tretjem razredu.  V Kompoljah  imamo dva kombinirana oddelka, prvega razreda pa ni. 

Tudi na tej šoli plačuje občina za dve samostojni uri angleščine v četrtem razredu. 

Na videmski šoli nam zaradi številčnih osmošolcev in devetošolcev pripadajo delitve v tri 

heterogene skupine, zato imamo kar 20 ur pouka več kot, če teh skupin ne bi bilo. 

 

3. IZBIRNI PREDMETI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Na centralni šoli imajo učenci v povprečju 1,81 izbirnih predmetov, na PŠ Struge pa 1,73 

izbirna predmeta.  To povprečje je na Vidmu za 1 % višje kot v preteklem šolskem letu. V 

Strugah pa je za 8 % nižje.  Največ učencev je izbralo izbirni šport za sprostitev. V Strugah se 

bo letos izvajala nemščina v osmem razredu. V tem letu  je le 28 % učencev, ki ima izbirni 

predmet nemščina. V sedmem razredu obiskuje nemščino 29 % učencev, v osmem 16 % in v 

devetem 57 %. 
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  Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. 

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda lahko izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih 

predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. 

V tem šolskem letu se izvaja na naši šoli šport v drugi triadi v dveh učnih skupinah šesto in sedmo 

šolsko uro. V maju smo staršem predstavili še naslednje izbirne predmete: nemščino, tehniko in 

računalništvo. Starši so izbrali nemščino, šport in tehniko. Žal se nekateri učenci sedaj od 

neobveznih izbirnih predmetov odjavljajo. V prvem razredu pa se letos četrtič uvaja angleščina 

kot neobvezni tuj jezik. Vsi starši prvošolcev so svoje otroke ob vpisu prijavili k temu predmetu.  

MIZŠ je v okrožnici podalo navodilo, da se izvaja za najmanj 8 učencev, ne glede na to, če je 100 

% vključenost. Letos imamo v Strugah v prvem razredu osem učencev zato se tudi tam izvaja ta 

neobvezni predmet. 

 

4. RAZŠIRJENI PROGRAM 

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, 

je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne 

cilje. Dopolnilni pouk izvajajo učitelji po posebnem razporedu, največkrat pa tisti učitelj, ki 

tudi sicer poučuje učenca pri rednem pouku. Na šoli lahko izvajamo 11 ur dopolnilnega 

pouka.  

 

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. Na šoli lahko izvajamo 11 ur dopolnilnega 

pouka. 

 

V letošnjem šolskem letu bomo imeli 11,5 ur  individualne in skupinske pomoči učencem. 

Izvajali jo bomo po posameznih predmetnih področjih glede na šibko znanje v preteklem 

šolskem letu. Po smernicah MIZŠ naj bi večino te pomoči namenili za nadarjene učence, 

vendar pa jo moramo izvajati predvsem z učenci, za katere predvidevamo, da naj bi dobili 

DSP.  

 
Podaljšano bivanje organizira šola v okviru razširjenega programa. Organizirano je za učence od 1. 

do vključno 5. razreda. Vključitev v podaljšano bivanje je prostovoljna. 

Razporeditev učencev po oddelkih je sledeča: 

• čisti oddelek 1. razreda ima 23 učencev; 

•  čisti oddelek 2. a  razreda in sedmih drugošolcev PŠ Kompolje ima 25 učencev; 

• kombinirani oddelek 2. b razreda in enega prvošolca PŠ Struge ima 19 učencev; 

• kombinirani oddelek 3. a razreda, treh tretješolcev iz PŠ Kompolje in petošolca PŠ     

Kompolje ima 19 učencev; 

• čisti oddelek  3. b razreda, dveh tretješolcev Struge ima 19 učencev; 

• kombinirani oddelek 4. , 5.a in 5.b razreda pa ima 25 učencev. 

 

 

V šolskem letu 2018/19 spadajo v  fond interesnih dejavnostih tudi ure pevskih zborov, 

kolesarskega izpita in 3 ure naravoslovno-tehničnih ter kulturnih dejavnosti v zadnji triadi. Na 

celotni šoli lahko izvajamo 1748 ur. Ko odštejemo prej omenjene ure, ostane za interesne 

dejavnosti 31,68 ur, kar pomeni letno 1204 ure za vse dejavnosti, interesnih dejavnosti na 

teden. 
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5. ŠOLSKI KOLEDAR 

 
 

 

OCENJEV

ALNO 

OBDOBJE 

 

TRAJANJE 

 

REDOVALNE 

KONFERENCE 

Prvo 3. 9. 2018–

31. 1. 2019 

31. 1. – od 1. do 5. razreda 

31. 1. – od 6. do 9. razreda 

 

Drugo 1. 2.–24. 6. 

oz. 14. 6. 

2019 za 9. 

razred  

12. 6. – 9. razred; Videm in 

Struge 

20. 6. – od 1. do 8. razreda 

 

POČITNICE 

 JESENSKE – od 29. 10. do 2. 11. 2018, 

 NOVOLETNE – od 25. 12. 2018 do 2. 1. 2019,                   

 ZIMSKE –  od 25. 2. do 1. 3. 2019, 

 PRVOMAJSKE – od 27. 4. do 2. 5. 2019. 

 

DELOVNE SOBOTE  

 29. 9. 2018 (nadomeščanje za 24. 12. 2018), 

 2. 2. 2019 (v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šol. koledarju), 

 11. 5. 2019 (nadomeščanje za 3. 5. 2019). 

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA 

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se znanje učencev preverja z 

NPZ. Za vse učence je preverjanje obvezno. Za učence 6. razreda potekajo NPZ iz 

slovenščine, matematike in tujega jezika. 

Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku izvede NPZ iz slovenščine, 

matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet bo v tem šolskem letu na naši šoli likovna 

umetnost. 

V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz 9. razreda ter dosežki učenca pri NPZ ob 

koncu tretjega obdobja. 
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NPZ bodo potekala v mesecu maju 2019. Iz slovenščine bo preverjanje za 6. in 9. razred 7. 5. 

2019, iz matematike 9. 5., 13. 5. bo v 6. razredu NPZ iz angleščine, v 9. razredu pa iz likovne 

umetnosti. Naknadnega roka ni. 

POPRAVNI, RAZREDNI IN PREDMETNI IZPITI 

Za učence devetega razreda bodo roki od 17. 6. do 1. 7. 2019. Za učence ostalih razredov pa 

bodo roki od 26. 6. do 9. 7. 2019. 

V avgustu bodo roki za razredne, predmetne in popravne izpite od 19. do 30. 8. 2019. 

 

INFORMATIVNA DNEVA ZA DEVETOŠOLCE 

 15. 2. – PETEK – in 16. 2. – SOBOTA. 

 Podroben šolski koledar je na spletni strani naše šole. V koledarju bodo zabeleženi tudi 

datumi pisnega ocenjevanja znanja.  

 

 

6. VOZAČI IN VARNOST V CESTNEM PROMETU 

 

Namen aktivnosti na področju varne mobilnosti je opolnomočiti otroka za varen in zdrav 

način življenja, vedenje v cestnem prometu. Otroka preko aktivnosti vodimo do spoznanja, da 

ljudje s svojim vsakodnevnim delovanjem in odločitvami vplivamo na naravno in družbeno 

okolje, pri čemer razvijamo trajnostno mobilnost.  

Z inovativnimi pedagoškimi pristopi poučevanja in učenja v vrtcih in šolah, usmerjenega na 

učečega se, z razvojem in krepitvijo znanja, veščin, socialnih, gibalnih in kulturnih kompetenc 

ranljivih skupin, s stalnim strokovnim usposabljanjem in ozaveščanjem vodstvenih in 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter sodelovanjem in povezovanjem lahko 

omogočimo in zagotavljamo trajnostno mobilnost, ki bo varna, prijazna in koristna vsem.  

 

Ker se izgradnja varnih poti zelo počasi premika, bomo z aktivnostmi nadaljevali tudi v tem 

šolskem letu. Poizkušali bomo s pomočjo nekaterih aktivnih članov Sveta staršev uspostaviti 

komunikacijo z občino, da bi se pospešilo izvajanje del, ki bi vplivala na večjo varnost otrok 

in vseh občanov (Načrt varnega prometa pred vrtcem in šolo ter šolske avtobusne postaje). 

 

Varstvo učencev vozačev je organizirano le za učence vozače, zato bomo morali še bolj 

osveščati starše, da naj svoje otroke opozorijo, da ne bi prihajali prezgodaj v šolo. 

Starši, ki ne želijo da je njihov otrok pri varstvu vozačev, lahko to pisno sporočijo 

razredniku. To pomeni, da mora otrok po končanem pouku zapustiti šolo in se ne sme 

zadrževati po šoli oz. šolskih parkiriščih, ker ga učitelji vodijo kot vozača. V tem šolskem 

letu bomo imeli v učilnici za zunanjo diferenciacijo v zimskem času in v času slabega 

vremena šesto šolsko uro varstvo vozačev. 

 

 

 

 

7. SODEOVANJE 

 

Povezujemo se s številnimi društvi v kraju. Omenim naj vsaj ZŠAM Dobrepolje, Gasilsko 

zvezo in PGD, Zavod svete Terezije, v okviru katerega vzorno poteka projekt simbioza. 

 

 

8. MATERIALNI POGOJI 
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a. investicijsko vzdrževanje – JVIZ 

Na postavki planiramo 41.700  €.  

1. PŠ STRUGE: 

 stoli in mize za učilnico kemije in angleščine  – 4.100 €; 

 IKT, ureditev dostopne točke s pomočjo sofinanciraja na projektu EDO – 3.000 €; 

 IKT oprema s pomočjo sofinanciranja na projektu EDO – 1.800 €. 

 

2. PŠ KOMPOLJE: 

 IKT, ureditev dostopne točke s pomočjo sofinanciraja na projektu EDO – 2.000 €; 

 IKT oprema s pomočjo sofinanciranja na projektu EDO – 1.700 €. 

 

3. OŠ VIDEM: 

 nakup projektorjev, e-Tabel in izgraditev inštalacije za omenjeno tehnologijo v štirih 

učilnicah, kjer ni več vrtčevskih oddelkov – 8.300 €; 

 zamenjava treh steklenih omar v učilnici za varstvo vozačev – 1.200 €; 

 IKT oprema s pomočjo sofinanciranja na projektu EDO – 3.800 €; 

 zamenjava umivalnikov s pomivalnim koritom v šestih učilnicah raz.  stopnje – 3.600 €; 

 učilnica v naravi – v gozdičku JV od športne dvorane – 4.000 €; 

 izgradnja tekmovališča za skok v daljino – 4.000 €; 

 nakup zmogljivejšega serverja – 4.200 €. 

 

b. tekoče vzdrževanje 

 

Na  postavki načrtujemo 13.000 €. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje opreme in 

objektov. Največji strošek na tej postavki predstavlja vzdrževanje računalniških programov 

(licence, hramba e-računov ...). Planirana sredstva so v enaki višini kot v letu 2018. 

c.  nova investicija športna dvorana – izvajalec občina 

 

V sklopu novogradnje pričakujemo, da bo urejen zaprt prehod med šolo in telovadnico. Hkrati 

predlagamo, da se uredi gozdiček na skrajnem vzhodno od nove športne dvorane. Obvezno je 

potrebno kupiti tudi zmogljiv čistilni stroj za čiščenje iglalnih površin v športni dvorani.   

 

d. investicijsko vzdrževanje – vrtec 

 

  Na postavki planiramo  15.600 €: 

 ureditev in dograditev peskovnika ter ostalih igral v vrtcu in izgradnja ekovrta – 9.800 €; 
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 nakup lamelnih zaves za novo zbornico, prostor DSP in prostor specialne pedagoginje – 

1.400 €; 

 hladilna omara za diete – 1.400 €; 

 GN posoda za transport prehrane – 3.000 €. 
 

 

 

Videm, 20. 9. 2018       Ravnatelj: 

                    Ivan Grandovec 


