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Značilnosti programa OŠ 

Osnovna dejavnost v šoli je pouk in vzgoja k pozitivnim vrednotam življenja. Učenci 

se po starosti delijo v razrede (od 1. do 9.). Posamezni razredi imajo različno število 

oddelkov (a, b, t). 

Program OŠ zajema obvezni in razširjeni program (več v predmetniku v OŠ: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-

nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-za-osnovno-solo.pdf).  

Devetletno izobraževanje se deli na triletja oz. tri vzgojno-izobraževalna obdobja (1. 

VIZ obdobje: 1.–3. razred, 2. VIZ obdobje: 4.–6. razred, 3. VIZ obdobje: 7.–9. razred). 

Vsako triletno obdobje ima svoje značilnosti in posebnosti, ki tvori zaključeno celoto po 

vsebini, organizaciji in vrsti pedagoških delavcev, ki poučujejo v posameznem obdobju. 

 

Informacije o vzgojno-izobraževalnem delu v šoli 

Na spletni strani šole: http://www.os-destrnik.si/ so v meniju Šolski dokumenti: 

 Letni delovni načrt  

 Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 

Na isti strani najdete še druge pomembne šolske dokumente: 

 Pravila o hišnem redu 

 Pravila o šolskem redu  

 Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti 

 Pravila šolske prehrane 

 Šolska pravila za uporabo orodij pri izobraževanju na daljavo 

 Vzgojni načrt  

 Razvojni načrt 

Priporočamo, da Pravila o šolskem redu posebej pozorno preberete. 

 

E-komunikacija med šolo, učenci in starši 

AAI-račun z enotnim uporabniškim imenom  

Šola pri e-komuniciranju z učenci in starši uporablja storitve Akademske in 

raziskovalne mreže Slovenije – Arnes (elektronska pošta, spletne učilnice, elektronski 

predali in videokonferenčni sistem MTeams).  

Za namen registracije orodja za e-komunikacijo z učitelji preko varne e-pošte, s 

soglasjem staršev, šola učencem v 1. razredu odpre namenski elektronski naslov, ki ga 

učenci lahko uporabljajo izključno za šolske namene. Elektronski naslovi učiteljev so 

vpisani pri pogovornih urah na spletni strani šole. 

eAsistent za starše je v osnovi brezplačno orodje, ki omogoča elektronsko 

komunikacijo oz. izmenjavo sporočil med šolo in starši. Staršem omogoča vpogled v urnik 

in dogodke na šoli. Varnostno kodo za aktivacijo eAsistenta starši prejmete v šoli. S kodo 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-za-osnovno-solo.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/Predmetnik-OS/Predmetnik-za-osnovno-solo.pdf
http://www.os-destrnik.si/
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začnete postopek potrditve svojih kontaktnih podatkov in izbire načina komunikacije s 

šolo. 

 

Prednosti 1. razreda 

V prvem VIZ obdobju poučuje učiteljica razrednega pouka, v 1. razredu pa je skladno 

z normativi večino ur poleg nje tudi vzgojiteljica predšolskih otrok oz. učiteljica razrednega 

pouka. Učiteljica 1. razreda spremlja otroke skozi celotno 1. VIO. Nov učni načrt za 1. 

razred je prilagojen otrokom, starim 6 let. Dolžina učne ure v 1. razredu ni predpisana 

(prilagodi se otrokom). Tedensko se opravi 20 ur pouka. Če starši svojega otroka prijavijo 

k neobveznem tujemu jeziku angleščine (NIA), ima otrok 22 ur tedensko. 

Angleščina v 1. razredu (NIA) 

Predmet se ponuja kot neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 ur tedensko. O prijavi 

odločajo starši. Če starši otroka k NIA prijavijo, jo mora otrok obiskovati do konca 

šolskega leta. Znanje iz NIA se ocenjuje.  

Učenci 1. razreda se angleščine učijo tako, da: 

 prevladujejo igra, gibalne, glasbene in dramske dejavnosti 

 otroke se motivira z uporabo različnih učnih sredstev (lutke, igrače, predmeti, 

glasba …) 

 preden otroci začnejo govoriti v angleščini (različne besede in besedne zveze), 

najprej veliko poslušajo 

Svetujemo, da otrok obiskuje NIA, saj je angleščina od 2. razreda naprej obvezni 

predmet.  

Jutranje varstvo 

Jutranje varstvo (OJV) spada v razširjen program in se za učence 1. razreda organizira 

od 6.30 naprej. Ob 8.00 imajo ti otroci zajtrk. V OJV morajo starši otroka prijaviti. 

Podaljšano bivanje 

Oddelek podaljšanega bivanja (OPB) se organizira za učence od prvega do petega 

razreda in spada v razširjeni program. V OPB se učenci/-ke učijo, opravijo domače naloge 

in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. 

V OPB morajo starši otroka prijaviti. 

 

Ocenjevanje znanja 

Znanje učencev v 1. in 2. razredu se ocenjuje opisno. Z opisnimi ocenami se z 

besedami izrazi, kako učenec/-ka napreduje glede na opredeljene cilje oziroma 

standarde znanja v učnih načrtih. V vseh ostalih razredih pa se znanje učencev ocenjuje 

številčno. 

Zaključna ocena  

V 1. in 2. razredu učiteljica oblikuje pri vseh predmetih zaključno opisno oceno, s katero 

opiše učenčev napredek pri doseganju standardov znanj iz učnega načrta.  

Od 3. do 9. razreda učitelj/-ica oblikuje pri vseh predmetih zaključno številčno oceno 

na lestvici od 1 do 5, s katero oceni, v kolikšni meri učenec/-ka dosega standarde znanja, 
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opredeljene v učnih načrtih, in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel 

med šolskim letom. 

 

Varna pot v šolo 

Tudi, ko govorimo o varnosti v cestnem prometu, se starši moramo zavedati, da smo 

otrokom vzgled. Otroci nas skrbno opazujejo in ravnajo tako, kot smo ravnali mi 

(vzgajamo z vzgledom, ne z besedami). Še posebej prvo in drugošolčka starši večkrat 

pospremite do šole in ga tudi sami poučite o nevarnostih. Otroku pokažite, kje in kako 

lahko hodi in prečka cesto. 

Učenci 1. razreda dobijo v šoli (prvi šolski dan) rumeno rutico in odsevno telo. Nošnja 

rumene rutice okoli vratu je za učence 1. razreda obvezna.  

Prihajanje in odhajanje v/iz šole 

Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljate starši oziroma druga oseba, ki 

ste jo za to pooblastili in o tem pisno obvestili šolo. Otroci, stari do 7 let, morajo imeti na 

poti v šolo in domov, spremstvo starejše osebe. Spremljevalci smejo biti v skladu z 

Zakonom o varnosti cestnega prometa tudi drugi otroci, stari vsaj 10 let, če starši za to 

podpišete izjavo. 

Starši svojega otroka počakate pred učilnico. V OPB ga prevzamete po zaključeni 

posamezni dejavnosti (uri), lahko tudi na igrišču za šolo.  

 

Šolska prehrana 

Starši lahko s prijavo na šolsko prehrano v šoli naročite zajtrk, dopoldansko malico, 

kosilo in popoldansko malico. Zakon o šolski prehrani ponuja možnost, da dobijo učenci 

subvencijo za dopoldansko malico in kosilo. Vlogo za subvencijo (Vloga za uveljavljanje 

pravic iz javnih sredstev) podate starši na vlogi za otroški dodatek na Centru za socialno 

delo. Vsak učenec bi naj v šoli prejel vsaj en obrok dnevno. Cena obrokov je: 

– zajtrk:     0,54 € 

– dopoldanska malica:  0,80 € 

– dodatna  malica:   0,83 € 

– kosilo (od 1. do 4. razreda): 2,15 €  

V okviru svojih možnosti šola organizira tudi dietno prehrano, od dogovorjenega dne 

dalje. Dietno prehrano lahko uveljavljate starši na podlagi predpisanega obrazca (Potrdila 

o medicinsko indicirani dieti za otroka), ki ga potrdi zdravnik ali zdravnik specialist. K 

potrdilu o medicinsko indicirani dieti za otroka se priložijo navodila (Izdana pisna navodila 

za izvajanje diete zdravnika ali kliničnega dietetika). Obrazci so na spletni strani šole v 

meniju Šolski dokumenti, v razdelku Vloge in obrazci.  

 

 

 

 

 


