PUBLIKACIJA
2022/2023
O Š P r e ž i h o v e g a Vo r a n c a M a r i b o r,
Gosposvetska cesta 10, Maribor
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Na slovesnosti ob slovenskem državnem prazniku, 8. februarja 2010,
smo mariborski prežihovci
sprejeli

Prežihov kodeks
Vsi, ki se srečujemo v naši šoli, se bomo ravnali po naslednjih dogovorih:
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VIZIJA
NAŠE ŠOLE

»ŽIVIMO

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

IN RAZVIJAMO KAKOVOSTNA ZNANJA
ZA RAZMIŠLJUJOČEGA, ODGOVORNEGA
IN SOČUTNEGA ČLOVEKA.«
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OSNOVNI PODATKI OŠ PREŽIHOVEGA
VORANCA MARIBOR
Ravnateljica:
Pomočnik ravnateljice:
Poslovna sekretarka:

Barbara Pernarčič.
Jernej Regvat
Brigita Lepej

Tel.:
tajništvo
Fax:
Elektronski naslov:
Spletna stran šole:

02 234 15 50
02 234 15 61
info@o-pvoranca.mb.edus.si
http://www.o-pvoranca.mb.edus.si

Račun pri UJP:
Davčna številka:

01270-6030667070
97870692

Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor z odlokom o ustanovitvi
št. 0700-11/2008 050201, z dne 3. 6. 2008 objavljenim v MUV štev. 13, z
dne 6. 6. 2008.
Šola je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju
osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega
šolskega okoliša, ki zajema območje mestne četrti Koroška vrata in del
območja Mestne četrti Center. Šola je locirana na severovzhodnem
delu mestne četrti Koroška vrata.
Pouk je enoizmenski - dopoldan. V šoli imamo 18 rednih oddelkov.
Svet šole je upravni organ šole. Sestavljajo ga trije predstavniki
ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev
šole.
Svet staršev je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo predstavniki
staršev vsakega oddelka.
Strokovni organi šole so učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori,
razredniki in strokovni aktivi.
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ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI
1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

161

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI

161
160
482

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE / ŠOLSKI PARLAMENT
Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v
skupnost učencev šole.
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo
ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Mentorica je svetovalna
delavka Božena Krivec.

TAJNIŠTVO ZAVODA, RAČUNOVODSTVO
Tajništvo zavoda vodi poslovna sekretarka Brigita Lepej, ki poleg
administrativno - upravnih nalog opravlja tudi obračun denarnih
obveznosti učencev.
Finančno poslovanje zavoda vodi računovodkinja Mojca Pezdiček.
URADNE URE
DAN
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek

OD
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

DO
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

OD
13.00
13.00
13.00
13.00
/

DO
14.00
14.00
14.00
14.00
/

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Na šoli je zaposlena Božena Krivec, pedagoginja, ki opravlja delo
šolske svetovalne službe. Svetovalna služba na šoli pomaga in deluje z
namenom, da so vsi učenci in šola kot celota čim bolj uspešni pri
uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev.
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Svetovanje in pomoč nudi učencem, staršem, učiteljem. Z njimi
sodeluje na različnih področjih: učenje in poučevanje, karierno
usmerjanje, šolska in razredna klima, telesni, osebni in socialni razvoj,
vpisu bodočih prvošolcev, …
URADNE URE: vsak dan od 8. 00 do 12. 00 in v času popoldanskih
govorilnih ur oziroma roditeljskih sestankov, od 16.00-18.00. Starši
se lahko po predhodnem dogovoru dogovorijo za razgovor tudi
izven uradnih ur.
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Na šoli učencem s posebnimi potrebami od 1. do 9. razreda nudimo
dodatno strokovno pomoč. Delo poteka individualno ali v manjših
skupinah, izven razreda ali v razredu. Delamo v skladu z
individualiziranim programom učenca ter po načelih šolske
zakonodaje. To obliko pomoči na šoli izvajajo specialna pedagoginja,
pedagoginji in psihologinja.
Za učence z učnimi težavami in vsem učencem, ki začutijo, da
potrebujejo več vaje in utrjevanja nudimo pomoč vrstnikov (tutorstvo)
ter pomoč prostovoljcev.
NADARJENI UČENCI
V skladu s konceptom: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v
osnovni šoli svetovalna služba skupaj s koordinatorico dela z
nadarjenimi, Natalijo Carmona, izvaja postopke evidentiranja in
identifikacije nadarjenih učencev ter v nadaljevanju načrtuje
aktivnosti za nadarjene.
Delo z nadarjenimi učenci poteka na osnovi individualiziranega
programa. Delo poteka na več ravneh: z diferenciacijo,
individualizacijo in personalizacijo, možnostjo vključevanja v številne
dejavnosti, tekmovanja, projekte. Program dela z nadarjenimi je
podrobneje predstavljen v vodniku, ki je objavljen na spletni strani
šole.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
● Knjižnica je namenjena vsem učencem in delavcem šole.
● Šola ima šolsko knjižnico za povečanje strokovnosti in kvalitete dela
učencev ter strokovnih delavcev, za razširjanje in poglabljanje znanja
učencev; v knjižnici se izvaja knjižnična in književna vzgoja, učenci se
navajajo na samostojno delo, delajo z računalnikom, rešujejo križanke
in uganke, pišejo domače naloge ...
● V knjižnici velja knjižnični red. Dostopen je v pisni in elektronski
obliki na šolski spletni strani, nahaja pa se tudi na vratih in oglasni
deski naše knjižnice.
● Rok za izposojo je 14 dni za leposlovno gradivo in 10 dni za
strokovno gradivo. V dogovoru s knjižničarko lahko posamezno vrsto
gradiva podaljšate za največ 14 dni. Nekaterega knjižničnega gradiva
ne posojamo na dom (enciklopedije, slovarji, zgoščenke, revije ...),
učenci ga lahko uporabljajo le v čitalnici ali pri pouku.
● Urnik: knjižnica je za uporabnike v šol. letu 2022/2023 odprta od
ponedeljka do petka po naslednji razporeditvi:
Ponedeljek, torek: 7.30 – 13.30
Sreda: 7.30 – 14.00
Četrtek: 7.30 – 13.30
Petek: 7.30 – 13.00
● Za neposredno vodenje in organizacijo dela v knjižnici skrbi
knjižničarka Mateja Rutnik.

ŠOLSKA PREHRANA
Učenci se v šoli lahko naročijo na zajtrk (1. - 4. razred), malico in
kosilo. Učencem, ki so v podaljšanem bivanju, nudimo tudi
brezplačno popoldansko malico. Šolska prehrana je urejena po Zakonu
o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/2010) , Pravilih šolske prehrane in Zakonu
o uravnoteženju javnih financ in Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev.
Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki so
prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
7



do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 591,22 eurov.
 do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 401,58 eurov.
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za
socialno delo ni treba oddajati, če imate veljavno odločbo o otroškem
dodatku. V odločbi je navedeno, ali je otrok upravičen do subvencije
za malico in kosilo.
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno
odjaviti. Za pravočasno šteje odjava, če je javljena na dan odsotnosti
do 8.00 za kosilo, odjava malice se upošteva z naslednjim dnem.

DELAVCI ŠOLE
Št.

IME IN PRIIMEK

RAZRED

1.

Polonca GOSTENČNIK

1. a

2.

Maja KRANER
FANEDL

1. a

3.

Maja VREČA

1. b

4.

Anja DVORŠAK

1. b

5.

Simona IVANOVIĆ

2. a

6.

Kaja RIČNIK

2. b

7.

Jasna KRAJNC

3. a

8.

Blanka VREČA

3. b

9.

Marta EFERL

4. a
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OPRAVLJA DELO
Učiteljica razrednega
pouka, JUV
2. učit. v 1. razredu, OPB
in JUV
Učiteljica razrednega
pouka, JUV
2. učit. v 1. razredu, OPB
in JUV
Učiteljica razrednega
pouka, JUV
Učiteljica razrednega
pouka, OPB
Učiteljica razrednega
pouka, JUV
Učiteljica razrednega
pouka, JUV
Učiteljica razrednega
pouka

Št.

IME IN PRIIMEK

RAZRED

10.

Marija PODSTENŠEK

4. b

11.

Beno ŠUMER

5. a

12.

Metka KRAMBERGER

5. b

13.
14.

Mojca ANDREJ
Barbara KOKEC

6. a
6. b

15.

Blaž CIFREK

7. a

16.

Vlado VUČIČ

7. b

17.

Matjaž KRAUS

8. a

18.

Natalija CARMONA

8. b

19.
20.
21.

Mojca LIPOŠEK ZRIM
Božena KRIVEC
Irena POLJŠAK

9. a
9. b

22.

Sonja STRNAD

23.

Jerica CELEC

24.

Metka LOVRIN

25.

28.
29.
30.

Ljubo PAUMAN
Tadeja GREIFONER
(nadomeščanje Nine
PIHLER)
Vesna SELINŠEK
JAHIĆ
Urška GSELMAN
Jasmina GRUBER
Nataša KONRAD

31.

Tea MITROVIĆ

32.

David KUKOVICA

33.

Darinka MURAUS

34.

Karolina ONIČ

35.

Tjaša ROJKO

26.
27.

OPRAVLJA DELO
Učiteljica razrednega
pouka
Učitelj razrednega pouka,
OPB
Učiteljica razrednega
pouka, OPB
Učiteljica SLJ, N2H
Učiteljica DSP
Učitelj TJA, fakultativa
NEM
Učitelj LUM, LIS, NUM
OPB
Učitelj MAT, FIZ
Učiteljica ZGO, učiteljica
DSP
Učiteljica GEO, ZGO, OPB
Svet. delavka, učit. DKE
Učiteljica v OPB
Učiteljica TJA 1., 2., 3.r.,
OPB
Učiteljica v OPB
Učiteljica TJA, fakultativa
NEM
Učitelj v OPB
Učitelj BIO, SPH, GOS,
OPB
Učiteljica francoščine –
N2F, FI1, FI2, FI3
Učiteljica MAT
Učiteljica SLJ
Učiteljica TJA
Učiteljica ŠPO, ŠSP, IŠPO,
NŠP
Učitelj ŠPO, NŠP, ŠSP, DŠ,
OPB
Učiteljica KEM, NAR, POK
Učiteljica FIZ, TIT, OGL,
OGU
Učiteljica DSP
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Št.

IME IN PRIIMEK

36.

Jernej STRMECKI

37.

Zlatka TERLEVIČ

38.

Jadranka ZALETELJ

39.

Mateja RUTNIK

40.

Tjaša VOŠINEK

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

56.
57.
58.

Vita VUK
Mojca PEZDIČEK
Brigita LEPEJ
Petya PRODANOVA
Irma BRDNIK
Helena KALOH
Dušanka OZIM
Miroslava TOPORIŠ
Tamara TOMAŽIČ
Marko KARANOVIČ
Biserka SAVEC
Cvetka MAR
Ljubica MAGUŠA
Hane SALJA
Suzana VERONIK
PURG
Vesna PUPAHER
Danilo ŠPANRING
Nataša SORKO

59.

Lidija MACSWEEN

60.

Jernej REGVAT

61.

Barbara PERNARČIČ

55.

RAZRED

OPRAVLJA DELO
Učitelj ŠPO, ŠSP, IŠPO,
IŠPK
Učiteljica GUM, MPZ,
OPZ
Učiteljica NI1, NI2, NI3,
SLJ, RET
Knjižničarka, učiteljica v
OPB
Računalnikar, fakultativa
RAČ, UBE, MME, ROM
Psiholog, ISP, DNU
Računovodkinja
Tajnik VIZ
Organizatorka prehrane
Vodja kuhinje
Kuharica
Kuharica
Kuharica
Kuharica
Hišnik
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Informator – javna dela
Učna pomoč – javna dela
Spremljevalka gibalno
oviranega učenca
Pomočnik ravnateljice,
učitelj MAT
Ravnateljica
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DELO V ŠOLI
Šolske ure 2022/2023:
Od 1. do 3. razreda (redne učne ure):
1. 7.30 – 8.15
2. 8.20 – 9.05
Malica za 1. r. in 2. r.: 8.30 – 8.50, 1. r. mala jedilnica, 2. r. velika
jedilnica
Malica za 3. r.: 9.05 – 9.25, mala jedilnica
3. 9.25 – 10.10
ODMOR 5 min
4. 10.15 – 11.00
5. 11.05 – 11.50
6. 12.05 – 12.50
Kosilo za 1. r. v mali jedilnici, 2. r. v veliki jedilnici in 3. r. v veliki
jedilnici po urniku kosil.
4. in 5. razred (redne učne ure):
1. 7.30 – 8.15
2. 8.20 – 9.05
Malica za 4. r. in 5.r: 9.05 – 9.25, 4. r. in 5. r. velika jedilnica.
3. 9.25 – 10.10
ODMOR 5 min
4. 10.15 – 11.00
ODMOR: GIBALNI ODMOR 15 min
5. 11.15 – 12.00
6. 12.05 – 12.50
7. 12.55 – 13.40
Kosilo za 4. r. v veliki jedilnici in 5. r. v veliki jedilnici po urniku
kosil.
Dodatne dejavnosti (DOD ŠPO, F-NEM, F-RAČ):
6. 12.05 – 12.50
7. 12.55 – 13.40
8. 13.45 – 14.30
9. 14.35 – 15.20
11

Od 6. do 9. razreda:
1. 7.30 – 8.15
2. 8.20 – 9.05
ODMOR 5 min
3. 9.10 – 9.55
Malica za 6., 7., 8. in 9.r. v jedilnici (6. r. in 7. b v mali jedilnici, 7. a,
8. in 9. r. v veliki jedilnici)
4. 10.15 – 11.00
ODMOR: 11.00 – 11.15 GIBALNI ODMOR 15 min za učence 6. in 7.
r. (na gibalni odmor učence spremlja učitelj, ki ima v posameznem
oddelku 5. uro pouk)
5. 11.15 – 12.00 (za učence 6. in 7. r.)
5. 11.05 – 11.50 (za učence 8. in 9. r.)
ODMOR: 11.50 – 12.05 GIBALNI ODMOR 15 min za učence 8. in 9.
r. (na gibalni odmor učence spremlja učitelj, ki ima v posameznem
oddelku 5. uro pouk)
6. 12.05 – 12.50
7. 12.55 – 13.40
Dodatne dejavnosti, izbirni predmeti, blok ure (7., 8. in 9. ura):
7. 13.05 – 13.50
8. 13.55 – 14.40
9. 14.45 – 15.30
Kosilo za 6. r. v veliki jedilnici, 7., 8. in 9. r. v mali jedilnici po
urniku kosil.
OPB:
1. 12.05 – 12.55
2. 12.55 – 13.45
3. 13.45 – 14.35
4. 14.35 – 15.25
5. 15.25 – 16.15
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA
so organizirani za učence od 1. do 5. razreda. Na šoli imamo 10
oddelkov. Učenci v OPB naredijo domače naloge, poglabljajo učno
snov, nekaj časa pa je namenjeno individualni ustvarjalnosti in
sprostitvi ter igri na prostem.
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Delo v OPB poteka do 16.15, po potrebi se učenci lahko kasneje
vključijo v dežurni oddelek do 16.30. Vlogo za dežurni oddelek je
potrebno oddati v tajništvo šole.
Zaradi varnosti otroka lahko učitelj v oddelku podaljšanega bivanja
predčasno spusti otroka domov samo s pisnim obvestilom staršev.
Učenci, ki se vključujejo na šoli v razne dejavnosti, ki se končujejo
po 16.00, morajo po koncu oditi domov (sami ali v spremstvu
staršev) in se ne vračajo v oddelke PB.
JUTRANJE VARSTVO
Za učence prvega razreda je organizirano brezplačno jutranje varstvo
od 6.15 – 8.15. Za učence drugega, tretjega in četrtega razreda je
organizirana jutranja dejavnost prav tako od 6.15 – 8.15 z mesečnim
finančnim prispevkom staršev, ki znaša 8 €. Vloge za oddelek JUV od
2. – 4. razreda je potrebno oddati v tajništvu šole.

UČBENIŠKI SKLAD
Omogoča vsem učencem izposojo kompleta učbenikov na šoli.
V šolskem letu 2022/23 je brezplačna izposoja učbenikov za otroke
od prvega do devetega razreda osnovne šole, prav tako prejmejo
učenci 1., 2. in 3. razreda brezplačno delovne zvezke. Stroške oz.
obrabnino povrne Ministrstvo za šolstvo in šport.
Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen
učbenik neuporaben oz. ga ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega
leta poravnali stroške nakupa novega, v skladu z 12. členom
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št.
12/2020) in ceniku za Odškodnino za izgubljene ali uničene učbenike;
oboje objavljeno na spletni strani šole.
Učenci prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada septembra v knjižnici
ali od razrednika oz. učitelja, ki poučuje določen predmet. Starši oz.
učenci, ki se ne naročijo na izposojo učbenikov, izpolnijo Izjavo o
nenaročanju učbenikov iz US ter učbenike priskrbijo sami.
Vse aktivnosti v zvezi z učbeniškim skladom so dostopne na spletni
strani šole. Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Mateja Rutnik.
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SODELOVANJE S STARŠI
Starši svoje pravice in dolžnosti uresničujejo na roditeljskih sestankih,
v svetu staršev, v svetu šole, šolskem skladu in nekaterih komisijah.
Programske usmeritve letošnjih roditeljskih sestankov so: v
septembru predstavitev dela šole in dela v oddelkih po posameznih
oddelkih (seznanitev staršev s Poročilom o realizaciji LDN za šolsko
leto 2021/22 in Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2022/23), v
februarju bomo organizirali roditeljski sestanek po konceptu FS, kjer
bomo razvijali drugačne oblike sodelovanja s starši. Na tem druženju
bodo učenci staršem predstavljali svoje dosežke in skupaj s starši
opravili polletno evalvacijo svojega napredka. V mesecu maju bomo
predstavili aktivnosti ob koncu šolskega leta, evalvacijo letnega dela
in kvalitativno analizo znanj.
Na izredne roditeljske sestanke, skupinske ali individualne razgovore,
bodo starši vabljeni tudi ob drugih priložnostih in ko se bomo
pogovarjali o šoli v naravi, valeti, odločanju za poklic,…
GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI
 Popoldanske govorilne ure so drugi delovni torek v mesecu. Za
termin se starši dogovorijo z razrednikom ali drugimi učitelji.
 Roditeljski sestanki so v mesecu septembru, februarju in maju
prav tako drugi delovni torek (ali sredo) v mesecu. Termine bomo
prilagajali ukrepom in načinu izvedbe (v šoli ali na daljavo preko
MS Teams-a)
Individualne razgovore bodo učitelji do spremembe ukrepov
opravljali s starši preko telefona, e-pošte oz. v nujnih primerih v živo
po predhodnem naročilu.
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2022/2023
ODD.
1.a

UČITELJ

DAN, URA

POLONCA GOSTENČNIK

PONEDELJEK, 7.30 – 8.15

ANJA DVORŠAK
1.b
2.a

TOREK, 12.05 – 12.50

MAJA VREČA

ČETRTEK, 10.15 – 11.00

MAJA KRANER FANEDL

ČETRTEK, 10.15 – 11.00

SIMONA IVANOVIĆ

TOREK, 10.15 – 11.00
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ODD.

UČITELJ

DAN, URA

2.b

KAJA RIČNIK

TOREK, 11.15 – 12.00

3.a

JASNA KRAJNC

SREDA, 11.15 – 12.00

3.b

BLANKA VREČA

4.a

MARTA EFERL

4.b

MARIJA PODSTENŠEK

ČETRTEK, 9.25 – 10.10

5.a

BENO ŠUMER

ČETRTEK, 7.30 – 8.15

5.b

METKA KRAMBERGER

6.a

MOJCA ANDREJ

6.b

BARBARA KOKEC

PO DOGOVORU

7.a

BLAŽ CIFREK

TOREK, 9.10 – 9.55

7.b

VLADO VUČIĆ

8.a

MATJAŽ KRAUS

8.b

NATALIJA CARMONA

SREDA, 10.15 – 11.00

9.a

MOJCA LIPOŠEK ZRIM

TOREK, 11.15 – 12.00

9.b

BOŽENA KRIVEC

PO DOGOVORU

OPB

IRENA POLJŠAK

PONEDELJEK 12.05 – 12.55

SONJA STRNAD

PETEK, 12.05 – 12.50

SREDA 10.15 – 11.00
PONEDELJEK, 9.25 – 10.10

SREDA, 11.15 – 12.00
TOREK, 9.10 – 9.55

JERICA CELEC

PONEDELJEK, 12.05 – 12.55

LJUBO PAUMAN
PRU

PETEK, 9.25 – 10.15
ČETRTEK, 10.15 – 11.00

ČETRTEK, 12.05 – 12.55

JASMINA GRUBER

PETEK, 9.10 – 9.55

JADRANKA ZALETELJ

ČETRTEK, 12.05 – 12.50

NATAŠA KONRAD

PONEDELJEK, 7.30 – 8.15

METKA LOVRIN

PETEK, 12.05 – 12.50

URŠKA GSELMAN

PONEDELJEK, 12.55 – 13.40

KAROLINA ONIČ

PONEDELJEK, 10.15 – 11.00

DARINKA MURAUS

PONEDELJEK, 12.05 – 12.50

TADEJA GREIFONER

SREDA, 9.10 – 9.55

ZLATKA TERLEVIČ

PONEDELJEK, 12.05 – 12.50

TEA MITROVIĆ

PONEDELJEK, 11.15 – 12.00

JERNEJ STRMECKI

ČETRTEK, 8.20 – 9.05

DAVID KUKOVICA

PETEK, 11.15 – 12.00

VESNA SELINŠEK JAHIĆ
TJAŠA VOŠINEK

PO DOGOVORU
ČETRTEK, 11. 15 – 12.00
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ODD.
DSP

UČITELJ

DAN, URA

TJAŠA ROJKO

PO DOGOVORU

VITA VUK

PO DOGOVORU

Dopoldanska govorilna ura je v istem tednu kot je popoldanska govorilna
ura. V tabeli so navedene govorilne ure razrednikov in vseh drugih
učiteljev 1., 2. in 3. vzgojno izobraževalnega obdobja.

Urnik dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na spletni strani šole in oglasni
deski pred zbornico.
V teku šolskega leta bomo starše večkrat povabili v šolo na predstavitve dela
in prireditve, k sodelovanju v dobrodelnih akcijah, k pripravi in izvedbi
bazarja ob Dnevu Zemlje ter k sodelovanju pri izvedbi delavnic za učence.

SEP.

OKT.
11.

NOV. DEC.
8.
6.

JAN.
10.

FEB.

MAR. APR.
14.
11.

MAJ

GOVORILNE
URE

JUN.
1.
(vpo.
NPZ
9.r.)
6.
(vpo.
NPZ
6.r.),
GU
vablje
ni
starši
1.-9.r.

RODITELJSKI
SESTANKI

6.

14.
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9.

KAM PO POMOČ V TEŽAVAH?
Če se znajdeš v težavah smo tukaj za tebe učitelji, razredniki, vsi
zaposleni in tvoji starši. Lahko ti pomagamo, lahko se pogovorimo.
Tudi preko telefona lahko dobiš različne informacije, nasvete in
pomoč.
TOM – telefon za otroke in mladino
TEL: 116 111 – klic je brezplačen
Vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, od 12. do 20. ure.
Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo težave.
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN
STARŠE
Lavričeva ul. 5
TEL: (0)2 234 97 00

ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU
TEL: 080 28 80
Vsak dan, razen sobote in nedelje od 9.00 do 13.00 ure, ter ob sredah
od 17.00 do 19.00 ure.
E-SVETOVALNICA
www.tosemjaz.net
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SKRBIMO ZA ZDRAVJE
Rdeča nit ZDRAVE ŠOLE 2022/23: ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS.
Tema otroškega parlamenta 2022/23: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN
MLADIH
Vodilo razrednih ur 2022/23: UČENJE SKOZI GIBANJE
Naloge zdrave šole:
1.

IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN MEDOSEBNIH
ODNOSOV.
Z načrtnim vključevanjem v različne dni dejavnosti izvajanjem v
okviru pouka in pri tematskih razrednih urah, ki jih
medpredmetno povezane pripravi tim šolske svetovalne službe
skupaj z vodji projektnih timov.

Rdeča nit RU 22/23: Načrtno vključevanje različnih oblik sodelovalnega
učenja, ki temeljijo na strpnih in spoštljivih medsebojnih odnosih in
razvijajo empatijo.
MESEC

TEMA

NOSILEC

september

1. ura – prvi šolski dan
Pričetek vzpostavitve spodbudnega in varnega
okolja. Aktivnosti si razredniki izberete sami, po
lastni presoji (gradiva so dostopna v spletnih
učilnici naše šole na naslovu:
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=84
146 ) ali uporabite gradivo, ki je bilo predano na
izobraževanju 24. 8. 2022.
Obvezno: predstavitev/ponovitev šolskih pravil
(izvleček hišnega reda, pravil šolskega reda in
VN) Vsak razrednik glede na starostno stopnjo
pripravi svoje poudarke: prihod v šolo in odhodi
iz šole, uporaba copat, prinašanje - uporaba
telefonov in drugih vrednih predmetov tudi
denarja, izvajanje rekreativnega odmora
prehranjevanje, red v garderobi, nenasilno
vedenje in medsebojno spoštovanje,
skrb za materialne dobrine šole, skrb za
higieno sanitarij, …
Z učenci oblikujete kriterije uspešnosti za

Izvajajo
razredniki in
zapišejo v
opombo učne
ure sklep, da so
se učenci
seznanili s
pravili hišnega
reda oz. šolskih
dokumentov
(eAsistent)
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varno udeležbo v cestnem prometu in
vključijo dejavnost za trajnostno mobilnost
(nemotorizirano prihajanje v šolo in
odhod domov).
2. ura – oblikovanje razrednih dogovorov v
zvezi z zgoraj navedenimi temami kulturnega
bivanja v šolskih prostorih (dogovori o
kulturnem prehranjevanju in izvajanju
gibalnega odmora, glasnosti – zmanjševanje
hrupa ter ostali razredni dogovori – v
oblikovanje aktivno vključite učence.
Postavite skupaj kriterije uspešnosti za
uresničevanje le-teh.
Zapisane dogovore posredujte mentorici šolske
skupnosti in ravnateljici do ponedeljka, 5. 9. 2022.
oktober

november

3.

ura – KIZ (OBISK KNJIŽNICE,
PREDSTAVITEV BRALNE ZNAČKE IN
SPODBUDA ZA BRANJE
(športamoinberimo)

4.

ura – UČENJE UČENJA ZA DOSEGANJE
SKUPNEGA CILJA (delavnice)

5.

ura – PREPREČEVANJE ODVISNOSTI ZA
SPODBUDNO IN VARNO ŠOLSKO OKOLJE

8. 11. 2022 Dan boja proti vrstniškemu nasilju

december

6.

Praznuj z glavo, praznuj zdravo: VARNO
PRAZNOVANJE

januar

7.

ura – DELAVNICA: OBLIKUJEMO
SODELOVALNO RAZREDNO SKUPNOST,
KI TEMELJI NA STRPNIH IN SPOŠTLJIVIH
MEDOSEBNIH ODNOSIH

februar

8.

ura: SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE TER
NAČRTOVANJE LASTNIH PROCESOV
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Pripravi Mateja
Rutnik

Pripravi tim*,
izvedejo
razredniki
Gradivo
pripravijo
razredniki, za
podporo
dogovorite s
svetovalno
delavko.
Izvedejo učenci
Razredniki in
učenci
Smernice za
izvedbo
delavnice
pripravi tim
projekta
RNUUO
lzvedejo
razredniki
Razredniki in
učenci

UČENJA
Kvalitativna analiza znanj in kompetenc z učenci
/ načrt učenja na ravni posameznika / načrt
izboljšav na ravni razreda, spremljanje – V
SKLADU S SKUPNO ZASTAVLJENIMI CILJI IN
KRITERIJI evalvacija polletnega napredka.
Zbiranje dokazov o učenju za predstavitev na 2.
roditeljskem sestanku.
marec

9. ura: KARIERNO USMERJANJE (motivacija
pri iskanju in razvijanju svojih močnih
področij
za kasnejšo uspešno poklicno usmeritev –
IKIGAJ).

Pripravi in
izvede
svetovalna
delavka

april

10. ura: Načrtovanje in priprava na dan
dejavnosti ob dnevu zemlje:
 VZGAJAMO ZA TRAJNOST:
izmenjevalnica oblačil, igrač, knjig,
srečelov (devetošolci).
 BAZAR (ustvarjanje izdelkov).

Vsi strokovni
delavci z učenci

maj

11.ura: EVALVACIJA – REFLEKSIJA doseganja
drugih znanj in načrt izboljšav za šolsko leto
2023/2024.

Obrazec za
refleksijo
pripravi
svetovalna
služba

Vse zapisane razredne ure se izvajajo starostni stopnji primerno v vseh
razredih od 1. – 9. Vse ostale razredne ure načrtujejo razredniki glede na
specifiko in potrebe oddelka za doseganje zastavljenega cilja vključujoče šole.
Po potrebi se vključujejo zunanji sodelavci, predvsem na področju preventive.
ČEZ VSE LETO: AKTIVNOSTI NA PROJEKTU UŽIVAJMO V ZDRAVJU.
2.

IZBOLJŠATI
GIBALNO
UČINKOVITOST
OTROK
POSLEDIČNO ZMANJŠATI DEBELOST OTROK.

IN

Z izvajanjem vsakodnevnih gibalnih odmorov in vključevanjem
gibalnega učenja ter urice za gibanje v vse dni dejavnosti.
3.

IZBOLJŠATI PONUDBO ZDRAVE PREHRANE IN DVIGNITI
KULTURO PREHRANJEVANJA.
S pomočjo jedilnikov, pripravljenih po smernicah zdravega
prehranjevanja, omejenim vnosom sladkih živil in skupaj s
sprejetimi dogovori o bontonu v jedilnici.
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4.

BAZAR OB DNEVU ZEMLJE
Skozi celoletno trajnostno usmerjeno delovanje bodo učenci
pripravljali aktivnosti promocije zdravega načina življenja in
trajnostne izdelke za šolski bazar.

5.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Nadaljevali bomo s senzibilizacijo mladih za svet starejših in poiskali različne
možnosti za lokalno in medgeneracijsko sodelovanje. Ob prazniku mestne
občine Maribor 19. 10. 2022 načrtujemo medgeneracijsko sodelovanje z občani
mestne četrti Mestna vrata in III. gimnazijo Maribor z naslovom SKUPAJ
SMO POGUMNEJŠI. Povezovali se bomo na kulturnem in športnem
področju. Skupaj se bomo pridružili Teku podnebne solidarnosti in
praznovanju 30 obletnice Zdrave šole. Tek smo poimenovali: 30 krogov za 30
let.
V sodelovanju s Slovensko-švedskim društvom bomo pripravili prireditev
Pozdrav poletju 2023, ki mu Švedi rečejo Midsommar (pred prireditvijo bomo
z babicami in dedki pletli venčke).
6.

MEDIACIJA

Učitelji mediatorji in vrstniški mediatorji bodo stopnjo nasilja zmanjševali z
izvajanjem mediacije. Učenci se imajo vsak dan možnost vključiti na mediacijo
k šolskemu oziroma vrstniškemu mediatorju.
7.

ZDRAVA PREHRANA

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje.
Zdravo prehranjevanje je še posebej pomembno v obdobju odraščanja. Zdrave
prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo
na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju
in s tem na zdravje v odrasli dobi.
Pri načrtovanju šolskega jedilnika upoštevamo:
– načelo pestrosti in uravnoteženosti (v obroke kombiniramo vse vrste
živil, iz vseh skupin),
– nabavljamo dnevno sveža živila,
– pripravljamo hranilno bogato hrano,
– enkrat tedensko pripravimo brezmesni obrok,
– povečujemo delež ekoloških in lokalnih živil (dvakrat na mesec
imamo »dan za jedi z bio sestavinami«)
– dnevno ponujamo sadje in zelenjavo (vsak dan je na razpolago
košarica sadja),
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–

–
–
–

–
–

–

izvajamo evropski projekt Šolska shema ter v sklopu le tega, enkrat
tedensko ponujamo dodaten obrok sadja /zelenjave/ mleka in
mlečnih izdelkov,
omejujemo uporabo soli in sladkorja,
spodbujamo pitje vode in nesladkanega čaja,
upoštevamo tudi želje otrok ter jih uskladimo s priporočili
energijsko-hranilne in kakovostne sestave. (Primer: Občasno
ponudimo sokove, vendar brez dodanega sladkorja. Sladice
pripravljamo sami ter jih ponujamo enkrat tedensko.)
na jedilniku ohranjamo slovenske tradicionalne jedi. V ta namen
izvajamo tudi vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.
spodbujamo učence k uživanju novih jedi. V ta namen izvajamo tudi
interni šolski projekt Dan evropske kuhinje in kuhinje slovenskih
pokrajin.
Skupaj se trudimo delovati trajnostno, zato zmanjšujemo plastično
embalažo v kuhinji, pri pouku in dnevih dejavnosti.

PREHRANA – UŽIVAJMO V ZDRAVJU
Cilj : Izboljšati ponudbo zdrave prehrane, dvigniti kulturo prehranjevanja
in posledično zmanjšati število prekomerno prehranjenih otrok
Izvedli bomo delavnice za učence.
KAJ BOMO MI VSI NAREDILI?

–

MOTIVIRALI OTROKE K ZDRAVEMU NAČINU
PREHRANJEVANJA,
SPODBUJALI K OKUŠANJU NOVIH (BOLJ ZDRAVIH) ŽIVIL,
ŠOLSKO PREHRANO Z VELIKO VSEBNOSTJO SLADKORJA ŠE
DODATNO OKRNILI,
POSKRBELI ZA IZNAJDLJIVO INTERDISCIPLINARNO
PREPLETANJE - IZVAJANJE PREHRANSKIH VSEBIN PRI POUKU
– UČENEC JE AKTIVEN ,
SKRBELI ZA RED V JEDILNICI IN DOSLEDNO OPRAVLJALI
DEŽURSTVA,
SPODBUJALI UČENCE K PITJU VODE (DNEVNO ODNAŠANJE
PLASTENK IN PRINAŠANJE/POLNJENJE SVEŽE VODE),
PRAZNOVALI ROJSTNE DNEVE BREZ SLADKORJA.

8.

GIBANJE – UŽIVAJMO V ZDRAVJU

–
–
–
–

–
–

Cilj : Izboljšati gibalno učinkovitost otrok in posledično zmanjšati debelost
otrok
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DEJAVNOSTI: rekreativni odmor (vsak dan 15 minut), minuta za gibanje v
razredu, vključevanje gibalnih aktivnosti v vse oblike dni dejavnosti, široka
ponudba najrazličnejših športnih aktivnosti na šoli, aktivnosti v Evropskem
tednu športa. V tednu mobilnosti bomo izvajali projekt Pešbus.
Vključevanje gibalnih aktivnosti v dejavnosti učiteljev (na sestanke,
konference, izobraževanja,…)
Virtualni karierni sejem za učence 8. in 9. razredov bo 15. 11. 2022.
Tema otroškega parlamenta 2022/23: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN
MLADIH
9.

SHEMA ŠOSLKEGA SADJA IN ZELENJAVE

V šolskem letu 2022/23 bomo v okviru Šolske sheme razdeljevali sadje in
zelenjavo. Namen tega projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in
zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in
debelosti pri otrocih. Šolska shema se bo razdeljevala izven redne šolske
prehrane, torej kot dodatek k redni šolski prehrani.
Sadje in zelenjava sta skoraj v celoti lokalne, integrirane ali ekološke
pridelave.

10. ZŽS – Zdrav življenjski slog
Vsak učitelj v okviru svojega predmeta načrtuje in izvaja vsebine Zdravega
življenjskega sloga. Vsebine tudi medpredmetno povezujemo.
Zdrava šola postavlja vrednoto zdravja na najvišje mesto. Da je človek
zdrav, potrebuje ob sebi še velik nabor raznoraznih vrednot. Z učenci bomo
iskali in izpostavili tiste, ki jih v sebi nosi vizija in delovanje naše šole,
kakor njihove osebne vrednote. Posebno pozornost bomo posvetili
vrednoti odgovornost.
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OSTALO:
DAN EVROPSKE
POKRAJIN

KUHINJE

IN

KUHINJE

SLOVENSKIH

Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost v Evropi.
Praznovanju se bomo pridružili z Dnevom evropske kuhinje.
Enkrat tedensko bomo na jedilnik uvrstili tipične jedi izbranih
slovenskih pokrajin. Učenci bodo tako spoznali različne kuhinje in
okuse ter tradicije, ki jih gojimo v Sloveniji.
V okviru projekta »ZDRAVA ŠOLA« bomo izvajali še:
- tekmovanje v čistoči zob,
- tekmovanje o poznavanju sladkorne bolezni,
- se udeležili srečanja zdravih šol prvega kroga, tabora
zdravih šol ter obeležili 30. obletnico Zdrave šole.
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI
V času šolanja zdravstveno stanje naših učencev spremlja šolska
zdravnica, dr. Maja Kovač, v ambulanti Dispanzerja za šolske otroke in
mladino Gosposvetska, Gosposvetska cesta 41, 2000 Maribor.
Naročanje na telefon 02 23 56 674 ali mail sd.gosposvetska@zd-mb.si:
- ponedeljek od 7:00 do 9:00,
- torek od 12:00 do 14:00
- sreda od 12:00 do 14:00
- četrtek od 13:30 do 15:30
- petek od 12:00 do 14:00.
Ambulanta za bolne učence:
 ponedeljek od 7:00 do 14:00
 torek, sreda, petek od 12:00 do 14.00
 četrtek 13.00 – 20.00.
Preventiva:
 torek, sreda in petek od 7.00 do 12.00.
Šolski dispanzer bo izvajal program sistematskih pregledov in cepljenj.
Sistematični preventivni zdravniški pregledi se izvajajo:
pri bodočih prvošolcih (v času do 6. mesecev pred vstopom v šolo)
in
v 1., 3., 6. in 8. razredu.
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Cepljenja:
bodočih prvošolcev,
učencev 1. in 3. razreda in
učenk 6. razreda (II. odmerek cepiva proti okužbi s HPV).
SISTEMATSKI ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI
Sistematske preglede zob bodo izvajali v zobni ambulanti na Partizanski cesti
14/a. Izvajala jih bo Petra Gorenšek Granda, dr. dent. med (ambulanta 2; 22
86 508).
ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA
Zobozdravstveno preventivo za našo šolo vodi Daniela Marič, dipl. med.
sestra.
22 86 506.
Ambulante delujejo prilagojeno epidemiološki situaciji, zato ordinacijski
čas preverite na spletnih straneh zdravstvenega doma:
https://www.zd-mb.si/Storitve/Enote/Varstvo-otrok-in-mladine
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ŠOLSKI KOLEDAR
Prvi šolski dan je 1. september 2022. Zadnji dan pouka za deveta razreda je
četrtek, 15. junij 2023, za vse ostale razrede pa se pouk konča v petek, 23.
junija 2023.
OCENJEVALNA OBDOBJA
PRVO

Od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023.
Od 6. februarja do 15. junija 2023 – devetošolci.

DRUGO

Od 6. februarja do 23. junija 2023 – ostali.

POČITNICE
JESENSKE

31. 10. 2022 do 4. 11. 2022

NOVOLETNE

26. 12. 2022 do 2. 1. 2023

ZIMSKE

30. 1. 2023 do 3. 2. 2023

PRVOMAJSKE

27. 4. 2023 do 2. 5. 2023

POLETNE

26. 6. 2023 do 31. 8. 2023

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni
šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.
ROKOVNIK NPZ:
SLOVENŠČINA - 6. in 9.r.

4. 5. 2023

MATEMATIKA – 6. in 9. r.

8. 5. 2023

ANGLEŠČINA – 6.r. in
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA - 9.r.

10. 5. 2023

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI




16. 6. – 29. 6. 2023 (prvi rok) – učenci 9. razreda.
26. 6. – 7. 7. 2023 (prvi rok) – učenci od 1. do 8. razreda.
18. 8. – 31. 8. 2022 (drugi rok) – učenci od 1. – 9. razreda.
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
DODATNI POUK
Učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo predpisane standarde
znanja je namenjen dodatni pouk. S tem jim je omogočeno poglabljanje in
razširjanje znanja. Vključevanje je prostovoljno in je namenjeno posebno
nadarjenim učencem.
Od 1. do 5. razreda izvajajo dodatni pouk razredniki oddelkov.
UČITELJ
Mojca ANDREJ
Jasmina GRUBER
Jadranka ZALETELJ
Matjaž KRAUS
Urška GSELMAN
Jernej REGVAT

PREDMET
SLJ
SLJ
SLJ
MAT
MAT
MAT

RAZRED
6. r.
6. r, 7. r, 9. r
8. r.
6. r
7. r
8. r., 9. r

DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in
pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnimi, zanje
prilagojenimi pristopi dela učencem omogočimo usvajanje temeljnih učnih
ciljev in minimalnih in temeljnih standardov znanj.
Ta oblika dejavnosti ni obvezna. Učenci se vanjo vključujejo prostovoljno.
Od 1. do 5. razreda izvajajo dopolnilni pouk razredniki oddelkov.
UČITELJ
Mojca ANDREJ
Jasmina GRUBER
Jadranka ZALETELJ
Matjaž KRAUS
Urška GSELMAN
Jernej REGVAT

PREDMET
SLJ
SLJ
SLJ
MAT
MAT
MAT
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RAZRED
6. r.
6. r, 7. r, 9. r
8. r.
6. r
7. r
8. r., 9. r

ŠOLE V NARAVI IN TEČAJI
Šola bo za nekatere razrede tudi v tem šolskem letu organizirala del
pouka v obliki šole v naravi.
Šola v naravi je oblika dela, kjer učenci spoznavajo okolico kraja,
pokrajino in značilnosti naše dežele. Otroku omogoča osamosvajanje
in socialno zorenje. Je poseben način druženja in izobraževanja ter je
pomembna izkušnja tako za otroka kot za njegovega učitelja in starše.
Organiziranje šole v naravi zahteva veliko priprav, dodatne učitelje in
večja finančna sredstva, vendar izkušnje kažejo, da je to dobra oblika
vzgoje, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in zadovoljstvo
staršev.
Subvencioniranje šole v naravi poteka po postopkih, ki so opredeljeni
v Pravilniku o financiranju šole v naravi (Ur. list RS št. 61/2004) in
Pravilniku o spremembi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. list RS
št. 70/08). Na podlagi teh pravilnikov smo izdelali podrobnejše
kriterije in postopke dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v
naravi, ki jih je po predhodni obravnavi Sveta staršev potrdil Svet šole
na svoji seji, dne 25. 9. 2008. Podrobnejši kriteriji in postopek
dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencem so
objavljeni na spletni strani šole ali so vam na voljo v pisni obliki pri
svetovalni delavki. Šola omogoča plačilo šole v naravi v več obrokih.
ŠOLE V NARAVI






Socializacijska šola v naravi za učence 2. razreda – CSOD
Škorpijon, 30. 11. – 2. 12. 2022
Zimska smučarska šola v naravi za učence 4. razreda – Ruška koča,
12. 12. – 16. 12. 2022
Poletna plavalna šola v naravi za učence 6. razreda – Strunjan, 12.
9. – 16. 9. 2022
Preživetje v naravi za učence 8. razreda – CŠOD Trilobit, 19. 9. –
23. 9. 2022
Preživetje v naravi za učence 9. razreda – CŠOD Trilobit, 12. 9. –
16. 9. 2022

TEČAJI




Plavalni tečaj za 1. in 3. razred.
Kolesarski tečaj v 5. razredu.
Plesni tečaj v 9. razredu.
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PREDMETNIK
V šolskem letu 2022/2023 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti
razred 184 dni). Med dneve pouka štejemo športne, kulturne, tehniške
in naravoslovne dneve, šole v naravi in ekskurzije.
Tedensko število ur (po razredih)
Prvo
Drugo
Tretje
VIO
VIO
VIO
PREDMET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Držav. In
domovinska vzgoja
ter etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in
tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti*
Tehniški dnevi
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Športni dnevi

6
4
2
2

3

7
4
2
2
2

3

7
5
2
2
2

5
5
2
2
1,5
2

5
4
3
2
1,5
3

5
4
4
1
1

4
4
4
1
1

3,5
4
3
1
1

4,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

3

3

3

2

1

3

3

3

3

3

1
3

3
4
3
5

3
4
3
5

3
4
3
5

4
3
3
5

4
3
3
5
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2

1,5
3
4
3
3
5

1

2
2
2
2/3 2/3 2/3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
5
5
5

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa
tudi 3 ure, če o tem soglašajo njegovi starši.
To leto naša šola izvaja neobvezne izbirne predmete Umetnost,
Šport in Francoščina.
Šola ponuja učencem fakultativni pouk:
 računalništva za 4., 5. in 6. razred.
 nemščine za 3., 4., 5. in 6. razred.

IZBIRNI PREDMETI
Na spletu objavimo predstavitev z opisom vsebin izbirnih predmetov,
ki jih učencem še posebej predstavijo učitelji, ki jih poučujejo. Prijavijo
se preko elektronske prijave v eAsistentu v mesecu aprilu.
Obvezni izbirni predmeti
Predmet
Francoščina

Učitelj
Vesna Selinšek Jahić

Izbrani šport: košarka

Jernej Strmecki

Izbrani šport: odbojka
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Likovno snovanje III
Multimedija
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Obdelava gradiv: les
Obdelava gradiv: umetne snovi
Poskusi v kemiji
Računalniška omrežja
Retorika
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Urejanje besedil

Tea Mitrović, Jernej Strmecki
Vlado Vučić
Vlado Vučić
Vlado Vučić
Tjaša Vošinek
Jadranka Zaletelj
Jadranka Zaletelj
Jadranka Zaletelj
Karolina Onič
Karolina Onič
Darinka Muraus
Tjaša Vošinek
Jadranka Zaletelj
Tadeja Greifoner
Jernej Strmecki, David Kukovica
Tjaša Vošinek

Neobvezni izbirni predmeti
PREDMET
UMETNOST

UČITELJ
Vlado Vučić
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RAZRED
4., 5., 6. r.

ŠPORT

TUJI JEZIK FRANCOŠČINA
TUJI JEZIK HRVAŠČINA

Tea Mitrović,
Jernej Strmecki,
David Kukovica
Vesna Selinšek Jahić

4., 5., 6. r.

Mojca Andrej

7., 8., 9. r.

4., 5., 6. r.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka v skladu z Zakonom o osnovni
šoli in s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v osnovni šoli. Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in
vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje in standarde znanja in
se opravi po preverjanju znanja. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori
ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo,
nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri ocenjevanju znanja mora biti
zagotovljena javnost ocenjevanja. V prvem in drugem razredu se
znanje učencev ocenjuje opisno. V tretjem razredu ter drugem in
tretjem vzgojno izobraževalnem obdobju pa se učenčevo znanje
ocenjuje s številčnimi ocenami. Pisno ocenjevanje znanja je
napovedano.

MANJŠE UČNE SKUPINE
Spremenjeni 40. člen ZOsn daje šoli možnost, da pri posameznih
predmetih v predpisanem obsegu pouk organizira v manjših učnih
skupinah.
Pouk bo v manjših učnih skupinah v šolskem letu 2022/2023 potekal
v 8. in 9. razredu pri MAT, SLJ in TJA.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Organizacija interesnih dejavnosti je še v dogovoru z izvajalci, zato
bomo interesne dejavnosti objavili najkasneje do 23. 9. 2022.
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DNEVI DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
Razred

Tema

1. r. - 9. r.

Kino

1. r. - 3. r.
6. r. – 9. r.

Čas

Organizator

9. 9. 2022

J. Gruber, J. Krajnc

Lutkovni muzikal

24. 10. 2022

B. Vreča, J. Krajnc

9. 12. 2022

Z. Terlevič

9. 12. 2022

4.r.

EST, II. Gimnazija Maribor
- Muzikal: Figarova svatba
Spoznajmo junaka bralne
značke
Prešernov dan

7. 2. 2023

B. Šumer, M.
Kramberger
M. Podstenšek

1. r. - 9. r.

Pustno izročilo

21. 2. 2023

V. Vučić, razredniki

1. r. - 3. r.

Želodkova skrivnost

16. 3. 2023

J. Krajnc, B. Vreča

5.r.

V okviru kulturne dejavnosti načrtujemo še naslednje:
DEJAVNOST

IZVAJALCI

Sprejem prvošolcev – nastop Učenci drugega razreda
drugošolcev, Lovra in Vorči

TERMIN
1. september

Maribor – šolski projekti:
- Vetrnice za mir

Aktiv 1., 2. in 3. VIO

September 2021

Izvedba pevske noči v šoli

Zborovodkinja
Zlatka Terlevič

November 2021

in intenzivne vaje MPZ
Sodelovanje na kulturnem
področju v mestni četrti
Koroška vrata:
sodelovanje v
projektnem tednu
»Mi vsi skupaj za
boljši jutri«
prižgimo lučke v
MČ (december
2021),
komemoracije,
Vigred v MČ.

Kulturno – umetniški
aktiv in ostali
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Marec 2022
September 2021– junij
2022

DEJAVNOST

IZVAJALCI

TERMIN

Obiski in sodelovanje s
kulturnimi ustanovami
Maribora – muzeji,
knjižnice, SNG Maribor,
LGM
Komemoracija padlim
športnikom

Kulturno – umetniški
aktiv in ostali

September 2021 –
junij 2022

4. razredi (Podstenšek,
Eferl)

1. november 2021

Božično novoletni bazar,
obisk dedka Mraza, Božička
december 2021

Strokovni delavci šole – 7. december 2021
po razporeditvi:
Cici zbor
Karolina Onič
Zlatka Terlevič,
16. december 2021
Vlado Vučič

Božično novoletni koncerti
šolskih pevskih zborov,
Odprtje božično – novoletne
razstave
Obeležitev slovenskih
državnih praznikov:
dan samostojnost,
slovenski kulturni praznik,
dan državnosti

Dan samostojnosti
(Maja Vreča)
Slov. kulturni praznik
(Jasmina Gruber,
Mateja Rutnik)
Dan državnosti
(Kaja Ričnik, Jasmina
Gruber)
Mojca Andrej

24. 12. 2021

Mateja Rutnik,
Jadranka Zaletelj

Maj 2022

Aktivi 1., 2., 3. VIO,
OPB, kulturno –
umetniški aktiv
Mojca Andrej,
Marija Podstenšek,
učitelji SLJ, razredniki
Jadranka Zaletelj

September 2021 –
junij 2022

Stalne razstave v šolskem
razstavišču »PREŽIH«

Vlado Vučič

September 2021– junij
2022

Lutkovni abonma za učence
1. – 4.r.

Jasna Krajnc

3 predstave – po
programu

Povabimo umetnika (Milan
Dekleva) ob zaključku
bralne značke
Bralno – ustvarjalna noč v
šoli
Sodelovanje v likovnih in
literarnih natečajih
Izdaja šolskega glasila
Samorastniki
Spletni časopis Spletka
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7. 2. 2022
24. 6. 2022
April 2022

September 2021 –
januar 2022
September 2021 –
junij 2022

DEJAVNOST
Sodelovanje z Narodnim
domom Maribor, SNG
Maribor in I., II. in III.
gimnazijo Maribor

IZVAJALCI

TERMIN

Strokovni delavci

September 2021– junij
2022

ŠPORTNI DNEVI
Razred

Tema

Čas

Organizator

1. r. - 9. r.

Dan slovenskega športa

22. 9. 2022

1. r. - 9. r.

Pohodništvo

6. 10. 2022

4. r.

Zimske aktivnosti

14. 12. 2022

5. r. - 9. r.

Zimske aktivnosti

15. 2. 2023

1. r. - 3. r.

Zimske aktivnosti

februar 2023

1. r. - 9. r.

Atletika

12. 4. 2023

1. r. - 9. r.

Dan gibanja

26. 5. 2023

Jernej Strmecki,
Tea Mitrović
Jernej Strmecki,
Tea Mitrović
Jernej Strmecki
Jernej Strmecki,
Tea Mitrović
M. Vreča
Jernej Strmecki,
Tea Mitrović
Jernej Strmecki,
Tea Mitrović

NARAVOSLOVNI DNEVI
Razred
1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

Tema

Čas

Organizator

Uživajmo v zdravju
Gozdne poti
Krčevina pri Vurbeku
Uživajmo v zdravju
Gozdne poti

4. 10. 2022
maj 2023
8. 6. 2023
4. 10. 2022
maj 2023

Tim Zdrav življenjski slog
M. Vreča
M. Vreča, P. Gostenčnik
Tim Zdrav življenjski slog
M. Vreča

Živalski vrt
Uživajmo v zdravju
Gozdne poti
Olimje
Uživajmo v zdravju
Koroška
Po poteh Maribora
Uživajmo v zdravju
Ljubljana

8. 6. 2023
4. 10. 2022
maj 2023
8. 6. 2023
4. 10. 2022
13. 6. 2023
junij 2023
4. 10. 2022
10. 5. 2023

S. Ivanović, K. Ričnik
Tim Zdrav življenjski slog
M. Vreča
B. Vreča
Tim Zdrav življenjski slog
M. Eferl
M. Eferl
Tim Zdrav življenjski slog
M. Kramberger

Vulkanija

13. 6. 2023

M. Kramberger
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Razred
6.r.

7.r.

8.r.

9.r.


-

-

Tema

Čas

Organizator

Uživajmo v zdravju
Raziskovanje
življenjskih prostorov
rastlin in živali
Dan zemlje
Uživajmo v zdravju

4. 10. 2022
23. 3. 2023

Tim Zdrav življenjski slog
D. Muraus, T. Graifoner

21. 4. 2023
4. 10. 2022

D. Muraus, T. Graifoner
Tim Zdrav življenjski slog

Raziskovanje
23. 3. 2023 D. Muraus, T. Graifoner
življenjskih prostorov
rastlin in živali
Dan zemlje
21. 4. 2023 D. Muraus, T. Graifoner
Uživajmo v zdravju
4. 10. 2022 Tim Zdrav življenjski slog
Karierni sejem
15. 11 2022 B. Krivec
Dan zemlje
21. 4. 2023 D. Muraus, T. Graifoner
Uživajmo v zdravju
4. 10. 2022 Tim zdrav življenjski slog
Karierni sejem
15. 11. 2022 B. Krivec
Dan zemlje
21. 4. 2023 D. Muraus, T. Graifoner
V okviru projekta
Strokovni delavci po razporeditvi
»ZDRAVA ŠOLA« bomo
izvajali:
rekreativni odmor in
minuto za zdravje,
tekmovanje v čistoči zob,
tekmovanje RK,
tekmovanje o
poznavanju sladkorne
bolezni,
izvedli bomo delavnice
duševnega zdravja za
učence 1. – 9.r,
sodelovali z Društvom
za zdravo srce in ožilje,
se udeležili srečanja
zdravih šol prvega kroga
in tabora Zdravih šol,
pripravili tradicionalni
slovenski zajtrk (MIZŠ
in Ministrstvo za
kmetijstvo)
Zdrav zajtrk,
Dnevni obrok sadja
(Košarica sadja),
Shema šolskega sadja,
Zdrav življenjski slog
pri pouku od 1. – 9.
razreda (ure v pouku).
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TEHNIŠKI DNEVI
Razred

Tema

Čas

Organizator

1.r.

Varno v prometu
Naš razredni kreativni
izdelek
Novoletne delavnice
Naš razredni kreativni
izdelek
Novoletne delavnice
Vetrokaz
Naš razredni kreativni
izdelek
Raketa

september
3. 10. 2022

M. Vreča, P. Gostenčnik
Tim Pogum, razredniki

1. 12. 2022
3. 10. 2022

K. Onič, V. Vučić
Tim Pogum, razredniki

1. 12. 2022
2. 12. 2022
3. 10. 2022

K. Onič, V. Vučić
K. Ričnik
Tim Pogum, razredniki

oktober
2022
1. 12. 2022
3. 10. 2022

B. Vreča

1. 12. 2022
23. 3. 2023
21. 4. 2023
3. 10. 2022

K. Onič, V. Vučić
M. Podstenšek
M. Podstenšek
Tim Pogum, razredniki

1. 12. 2022
februar
2023
maj ali
junij 2023
3. 10. 2022

K. Onič, V. Vučić
M. Kramberger

15. 11. 2022

Aktiv matematikov

1. 12. 2022
13. 6. 2023
3. 10. 2022

K. Onič, V. Vučić
K. Onič, razredniki
Tim Pogum, razredniki

15. 11. 2022

Aktiv matematikov

1. 12. 2022
13. 6. 2023
3. 10. 2022

K. Onič, V. Vučić
K. Onič, razredniki
Tim Pogum, razredniki

1. 12. 2022
23. 3. 2023

K. Onič, V. Vučić
Aktiv matematikov

13. 6. 2023

K. Onič, razredniki

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

Novoletne delavnice
Naš razredni kreativni
izdelek
Novoletne delavnice
Gradimo iz lesa
Električni krog
Naš razredni kreativni
izdelek
Novoletne delavnice
HO
Promet

6.r.

7.r.

8.r.

Naš razredni kreativni
izdelek
Na krilih matematike in
tehnike
Novoletne delavnice
Mi v okolju
Naš razredni kreativni
izdelek
Na krilih matematike in
tehnike
Novoletne delavnice
Mi v okolju
Naš razredni kreativni
izdelek
Novoletne delavnice
Na krilih matematike in
tehnike
Mi v okolju
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K. Onič, V. Vučić
Tim Pogum, razredniki

B. Šumer
Tim Pogum, razredniki

Razred

Tema

Čas

9.r.

Naš razredni kreativni
izdelek
Novoletne delavnice
Na krilih matematike in
tehnike
Mi v okolju

Organizator

3. 10. 2022

Tim Pogum, razredniki

1. 12. 2022
23. 3. 2023

K. Onič, V. Vučić
Aktiv matematikov

13. 6. 2023

K. Onič, razredniki

ZAKLJUČNE in INTERDISCIPLINARNE EKSKURZIJE
RAZRED

VSEBINA – SMER

VODJA

1.

~ ŽIVLJENJE NEKOČ – GORIŠNICA

razrednik

2.

~ LJUBLJANA, ZOO

razrednik

3.

~ ŽIVETI Z NARAVO – OLIMJE

razrednik

4.

~ PREŽIHOVINA

razrednik

5.

~ VULKANIJA – EXPANO

razrednik

6.

~ LOGARSKA DOLINA

razrednik

7.

~ RAŠICA, LJUBLJANA

razrednik

8.

~ GORENJSKA

razrednik

9.

~ PIRAN

razrednik

8. – 9. r.
3. – 9. r.

Ekskurzija za ustvarjalne, nadarjene
učence
Ekskurzija za učence, ki se učijo
nemščino v Avstrijo

Vita Vuk, tim za
nadarjene
Jadranka Zaletelj

DELOVNE IN HUMANITARNE AKCIJE TER DRUŽBENO
KORISTNO DELO
AKTIVNOST

SODELUJOČI

NOSILCI

ROK

Zbiralne akcije papirja

1. – 9. r.

Učenec zaščitnik, tutor

9.r.

Šolska skupnost,
razredniki
Šolska skupnost,
razredniki,
učiteljice DSP

Vse šolsko
leto
Vse šolsko
leto
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AKTIVNOST

SODELUJOČI

NOSILCI

ROK

Urejanje okolja šole

1. – 9.r.

Pomoč starejšim in
pomoči potrebnim v
naši mestni četrti
Zbiralna akcija
odpadnih kartuš in
tonerjev
Sodelovanje s
humanitarnimi
organizacijami
Urejanje notranjosti in
okolice šole

1. – 9.r.

Šolska skupnost,
razredniki
Razredniki,
šolska skupnost

Vse šolsko
leto
Vse šolsko
leto

1. – 9.r.

Šolska skupnost, Vse šolsko
razredniki
leto

1. – 9.r.

Razredniki,
ostali strokovni
delavci
Razredniki,
ostali strokovni
delavci

1. – 9.r.
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Vse šolsko
leto
Vse šolsko
leto

OTROŠKI PARLAMENT
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti in v skupnost učencev šole, ki jo
predstavlja kot izvršilni organ šolski parlament. Učenci oddelčne skupnosti
izvolijo 2 predstavnika, ki jih zastopata na sestankih šolske skupnosti učencev
in učenk. Preko njiju oddelki sporočajo svoje želje, pobude, interese ali pa
uveljavljajo svoje pravice. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.
Vodila jo bo

mentorica, svetovalna delavka Božena Krivec. Delo šolske

skupnosti bo v letošnjem letu potekalo v obliki okroglih miz, ki so določene in
so zapisane v programu ŠS za šolsko leto 2022/2023.

Prednostne naloge:
-

priprava programa za delo skupnosti učencev šole,

-

obravnava in oblikovanje šolskih dogovorov,

-

aktivnosti v mesecu novembru – boj proti zasvojenosti,

-

priprava aktivnosti ob dnevu boja proti vrstniškem nasilju,

-

priprava skrinjice Zaupaj mi, kaj te teži,

-

sprejem prvošolcev v skupnost učencev šole in vključitev učencev
zaščitnikov (srečanja vsak petek),

-

Valentinova pošta,

-

zbiranje starega papirja, zbiranje starih kartuš, zbiranje plastičnih
zamaškov, zbiranje baterij,

-

vzgoja za trajnost (priprava predlogov),

-

aktivnosti v mesecu aprilu – dan zemlje,

-

udeležba na medobčinskem otroškem parlamentu,

-

humanitarne akcije.
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
Pravice in dolžnosti so opredeljene v Zakonu o osnovni šoli.
Vključevanje v planiranje, uresničevanje in vrednotenje šolskega dela
je učencem zagotovljeno z delom oddelčne skupnosti. Kot oblika dela
je uveljavljen šolski parlament učencev. Z vsakim novim šolskim
letom učenci v oddelčnih skupnostih oblikujejo razredna pravila,
šolska skupnost pa oblikuje skupna šolska pravila. Uveljavljanje
pravic je povezano z izpolnjevanjem dolžnosti, ki so zapisane v
številnih dokumentih šole in so dostopni na šolski spletni strani.

HIŠNI RED
Prenovljen Hišni red je stopil v veljavo s 3. 1. 2019. Izvod hišnega reda
ima vsak razrednik v matični učilnici. S spoštovanjem hišnega reda
želimo zagotoviti varnost in dobro počutje vseh udeležencev in
izvajalcev vzgojno izobraževalnega procesa na šoli.
Hišni red je objavljen na spletni strani šole, kjer so objavljena tudi
šolska pravila.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
V šoli veljajo pravila obnašanja v šolskem prostoru.
 V šolo prihajamo 10 minut pred pričetkom pouka.
 V garderobi se preobujemo v copate in odložimo oblačila.
 Do odhoda v učilnico mirno počakamo v avli šole.
 Malicamo samo v jedilnici.
 V času malice so šolske torbe v učilnici, v kateri smo imeli pouk.
 Po učni uri pustimo drugim urejeno učilnico.
 Z učili in šolsko opremo primerno ravnamo, da je ne poškodujemo.
 V šoli se gibamo in pogovarjamo tako, da ne oviramo ali motimo
drugih.
 V odmorih se zadržujemo v učilnicah. V telovadnici ali na dvorišču
se zadržujemo samo ob navzočnosti učitelja.
 Iz šole odidemo takoj po pouku ali kosilu, razen učencev,
vključenih v OPB, interesne dejavnosti ali druge dogovorjene
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dejavnosti.
 V času pouka, tudi v glavnih odmorih, učenci brez dovoljenja
oziroma opravičila (razrednika, učitelja, starša) ne zapuščamo šole.
 O izjemnih odhodih učencev iz šole (zdravstvene težave, poškodbe
ipd.) razrednik oziroma svetovalna delavka obvesti starše in se z
njimi dogovori o času in načinu odhoda učenca domov.
 V času vzgojno-izobraževalnega dela je kakršnakoli uporaba
mobilnih telefonov in drugih multimedijskih naprav prepovedana.
 Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov ali drugih
avdio in video naprav z namenom fotografiranja ali snemanja v
šoli.
 V šolo je prepovedano nositi predmete in snovi, ki ne sodijo v šolo,
še posebej, če z njimi motimo pouk ali ogrožamo svojo varnost ali
varnost drugih.
 V šolo ne nosimo dragocenih predmetov ali večjih vsot denarja, saj
zanje šola ne prevzema odgovornosti.
 Skrbimo za čistočo in urejeno okolje: odpadke mečemo v koše za
smeti, jih ločujemo, pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
skrbimo za higieno v sanitarijah …
 Vsi prežihovci posvečamo veliko pozornost lepim, vljudnim in
spoštljivim medsebojnim odnosom.
 Učenci višjih razredov so še posebej pozorni in skrbni do mlajših
učencev. Učenci »zaščitniki« opravljajo svoje dogovorjene
obveznosti.
 Učenci smo dolžni sodelovati pri organiziranih in dogovorjenih
oblikah vzdrževanja in urejanja šole in njene okolice.
 V šolo je, razen z dovoljenjem vodstva šole, prepovedano voditi ali
nositi živali.
 Odhodi otrok iz oddelkov OPB potekajo ob dogovorjenih časih.
Starši počakajo učence pred šolo.
 Starši in drugi obiskovalci vstopajo v šolo le po predhodnem
dogovoru. Izjemoma lahko starši zaradi reševanja nujne
problematike vstopijo v šolo tudi brez predhodnega dogovora
(izjema so starši, ki pripeljejo v šolo učence 1. razreda).
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VZGOJNI NAČRT
Vsebina vzgojnega načrta:
I.

VIZIJA ŠOLE

II.

VREDNOTE

III.

VZGOJNA NAČELA

IV.

VZGOJNE DEJAVNOSTI IN VZGOJNO DELOVANJE

V.

SODELOVANJE S STARŠI

VI.

POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE

VII.

VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI

Vzgojni načrt bomo uresničevali s skupnim sodelovanjem učencev,
učiteljev in staršev. Vzgojni načrt je po predhodni obravnavi Sveta
staršev potrdil Svet šole na svoji seji, dne 18. 12. 2018, in je v celoti
objavljen na spletni strani šole.

VARNOST UČENCEV
Šola zagotavlja varnost v šolskih prostorih, objektih in napravah ter
na ograjenem šolskem dvorišču. Varnost je zagotovljena v času, ko so
učenci vključeni v organiziran vzgojno izobraževalni proces.
Neorganiziran odhod z opisanega področja v času vzgojno –
izobraževalnega procesa učencem brez odobritve staršev ni dovoljen,
saj varnost ni zagotovljena. Posebno pozornost namenjamo prometni
varnosti, zlasti ko se izvajajo dnevi dejavnosti, ekskurzije in izleti. V
tem času še aktivneje sodelujemo z rajonskim policistom in delavci
Policijske postaje Maribor I.
KDO SO ZAŠČITNIKI?
Učenci 3. vzgojno izobraževalnega obdobja so zaščitniki učencem 1.
razreda.
Zaščitniki prvošolcem pomagajo, jih obiskujejo in se z njimi igrajo.
Vendar zaščitnik ne more biti vsak učenec, to je lahko samo tisti, ki
mu lahko zaupamo, ima primeren odnos do vseh na šoli, je sposoben
upoštevati dogovore, zna prisluhniti najmlajšim in spoštuje prvošolce.
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Prvošolci se obiskov zaščitnikov veselijo, saj se z njimi radi igrajo in
veselijo ter jim zaupajo.
MEDIACIJA
V letošnjem šolskem letu bomo na šoli nadaljevali z izvajanjem
mediacije, ki jo bodo vodile usposobljene učiteljice – šolske
mediatorke. Mediacija je proces, v katerem mediator pomaga sprtima
stranema pri iskanju skupne rešitve. Učenci se bodo poleg reševanja
konfliktov tako učili tudi komunikacije, izražanja mnenj ter gradili na
pozitivni samopodobi.
Mediacija pripomore h graditvi kulture odnosov in gradnji vrednot
v šoli in s tem dodatno pomaga pri vzgoji otrok.

STATUS
(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni
in vrhunski mladi umetnik)
Pridobitev statusa kot tudi pravice in dolžnosti učencev s statusom
ureja Zakon o osnovni šoli in šolska Pravila o prilagajanju šolskih
obveznosti, ki so objavljena na spletni strani šole.

ŠOLA IN OKOLJE
Šola sodeluje: z Mestno občino Maribor; Mestno četrtjo Koroška
vrata; Ministrstvom RS za šolstvo in šport; Zavodom RS za šolstvo in
šport; VVZ Ivanom Glinškom, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami
Maribora ter z Univerzo v Mariboru; Muzejem NO Maribor in
Pokrajinskim muzejem Maribor; s Svetovalnim centrom za otroke,
mladostnike in starše; Centrom za korekcijo sluha in govora; Centrom
za socialno delo; z Mestnim odborom RK, Zvezo prijateljev mladine,
Zdravstvenim domom »Adolfa Drolca«, Inštitutom za varovanje
zdravja RS in Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor.
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PROJEKTI IN NOVOSTI v šol. l. 2022/2023
DEJAVNOST

SODELUJOČI

ZDRAVA ŠOLA – Rdeča 1. – 9. r.
nit:
ČAS ZA ZDRAVJE JE

Projektni tim,
Božena Krivec
– vodja, vsi
zaposleni

ČAS ZA NAS
PROJEKT POGUM –
razvijanje kompetence
podjetnosti

1. – 9. r.

MEDNARODNI
PROJEKT KLJUČ –
razvijanje vključujoče
poučevalne prakse
RAZVOJNA NALOGA
Ustvarjanje učnih okolij
za 21. stoletje

1. – 9. r.

1. – 9. r.

PROJEKT Dvig digitalne 1. – 9. r.
kompetentnosti
PILOTNI PROJEKT
Krepitev integritete

1. – 9. r.

Z ustvarjalnostjo in
inovativnostjo do
podjetnosti – Aktivnosti
SPIRIT Slovenija
Rastem s knjigo

1. – 9. r

Sodelovanje s sosedi
POGUMNI SOSED
Vigred v MČ

1. – 9. r.

Stalno medsebojno,
strokovno sodelovanje z
VVZ Ivana Glinška

1. – 3.r.

NOSILCI

1. – 9. r.
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ROK

Vse šolsko
leto

Projektni tim,
vodja projekta
Mojca Andrej,
vsi strokovni
delavci
Projektni tim,
Vsi strokovni
delavci

Vse šolsko
leto

Projektni tim,
vodja projekta
Jasmina
Gruber,
vsi strokovni
delavci
Projektni tim,
vsi strokovni
delavci
Projektni tim,
vsi strokovni
delavci
Mojca Andrej,
Tea Mitrović,
Vita Vuk

Vse šolsko
leto

Vse šolsko
leto

Vse šolsko
leto
Vse šolsko
leto
Oktober 2022

Mateja Rutnik,
razredniki,
aktiv SLJ
Ravnateljica in
odbor za
kulturo v MČ

Vse šolsko
leto

Aktiv OPB,
aktiv 1. VIO.

Vse šolsko
leto

Vse leto

MORDA NE VESTE, DA JE …, DA SO …,
DA SMO …
 Da je naša šola ena najstarejših v Mariboru, veliko let edina
hospitacijska - vadniška šola, zato jo mnogi poznajo pod nazivom
“VADNICA”.
 Da je na nacionalni konferenci Od poučevanja k učenju s FS v
avgustu 2022 naš tim učiteljev projekta KLJUČ predstavil
moderacijski sestanek (moderiranje dokazov dela učitelja) kot
inovacijo v slovenskem šolskem prostoru.
 Da se naša šola že vrsto let povezuje z mestno četrtjo Koroška
vrata in ostalimi javnimi zavodi v mestni četrti in skupaj z njimi
pripravlja različne kulturne in športne dogodke.
 Da so v evropski mreži “ZDRAVIH ŠOL” šole: Bistrica ob Sotli;
Trebnje, Antona Tomaža Linharta ,Radovljica; II. OŠ Slovenj Gradec;
Prežihovega Voranca, Ravne; Milojke Štrukelj, Nova Gorica; Cirila
Kosmača, Piran; Janka Kersnika, Lukovica; Karla Destovnika
Kajuha, Ljubljana; OŠ Veržej in OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA
MARIBOR.
 Da so po Prežihovem Vorancu poimenovane še: OŠ v Ljubljani,
Bistrici pri Črenšovcih, Doberdobu in Dolini pri Trstu, na Jesenicah
ter na Ravnah na Koroškem. V šolskem letu 2022/23 bodo srečanje
Prežihovih šol gostili ljubljanski prežihovci. Zadnji dve leti je
srečanje zaradi ukrepov odpadlo.
 Da smo v šolskem letu 2017/2018 prejeli naziv Kulturna šola
2017-2022. Med 70 prijavljenimi šolami v letu 2017 je 15 osnovnih šol
prejelo priznanja za posebne dosežke. Naša šola je prejela priznanje
za posebne dosežke na področju folklorne dejavnosti.
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ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad je bil na šoli ustanovljen v šolskem letu 2005/2006. Vodi
ga upravni odbor, v katerem so predstavniki staršev in delavcev šole.
Ob ustanovitvi so bila sprejeta Pravila šolskega sklada, ki so bila 24. 12.
2021 posodobljena.
NAMEN SKLADA je financiranje:
 dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 nakupa nadstandardne opreme – (didaktična sredstva in
pripomočki, nadstandardno didaktično pohištvo, različna
igrala, avdio in video oprema, informacijsko komunikacijska
tehnologija in podobno),
 zviševanja standarda pouka ( predavanja zunanjih
predavateljev, umetnikov in podobno)
 sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu
šole,
 nadstandardnih programov (raziskovalna dejavnost, pevska
šola in podobno),
 udeležbe učencev iz socialno manj spodbudnih okolij na
dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega
programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev,
če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.
Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, sponzorstev in
donacij. V preteklih letih smo iz sredstev sklada nabavili več
pripomočkov za nadstandardne dejavnosti šole, pripomočke,
potrebne za kvalitetnejše izvajanje pouka ter sofinancirali dejavnosti
učencev v okviru razširjenega programa. Ob zaključku koledarskega
in šolskega leta so podana finančna poročila o dejavnosti sklada.
Želja in načrtov je veliko, zato vljudno vabimo starše, sponzorje in
donatorje k sodelovanju.
V šolskem letu 2021/2022 smo uresničili
- ureditev manjšega šolskega zunanjega prostora in nakup/izdelavo
določenih igral in športnih rekvizitov v znesku 12.229,28 eur,
- financiranje ekskurzije za nadarjene učence v Ljubljano: prevoz v
znesku 543,12 eur in obisk Hiše iluzij (40 učencev po 6 eur, kar znaša
skupaj 240 eur), skupaj je znašal znesek sofinanciranja 783,12 eur,
- financiranje nagradnega izleta ob zaključku šolskega leta: prevoz ,
- sofinanciranje šol v naravi za 1 učenca 6. razreda v znesku 42 eur,
- financiranje nagrade presenečenja za kulturni dan (kino karte za
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oddelek) v znesku 150 eur,
- sofinanciranje zaključne ekskurzije 2 devetošolcema v znesku 200
eur,
- sofinanciranje avtobusnega prevoza za mladinski pevski zbor v
vrednosti 210 eur,
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki ste omogočili izvedbo
dodatnih dejavnosti in izboljšanje šolskega prostora.
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HIMNA naše šole
Otroci smo iz mesta,
igrišče nam je cesta.
A smeh, igrivost in polet
rišejo nam pisan svet.

Po poti Prežihovi gremo,
prisluhnemo si in povemo.
Sanje svoje rišemo,
zgodbe šolske pišemo.
Kakor sonce v višavi
Prežihovec pozdravi.
Dan radosti nam je vsak,
Trden zdaj je naš korak.

Učimo se in pojemo,
po reki znanja plovemo.
Vodilo naše je uspeh,
saj na obrazih je nasmeh.

Učimo se in pojemo,
po reki znanja plovemo.
vodilo naše je uspeh,
Saj na obrazih je nasmeh.

HIMNA PREŽIHOVCEV
(skupna himna vseh sedmih šol, poimenovanih po Prežihovem Vorancu)

VESELI SMO PREŽIHOVCI,
KO SNIDEMO SE MI –
KO V ROKE SPET SI SEŽEMO,
BREZSKRBNO PESEM ZADONI.
OD TRSTA DO PREKMURJA,
PREŽIHOV ROD ŽIVI,
NABIRA SI SOLZICE
ZA VSE PRIHODNJE DNI.
Z UČENCI IN UČITELJI
PODAJMO SI ROKE,
SAJ VSEM NAM V PRSIH BIJE
PREŽIHOVSKO SRCE.
VESELI MI PREŽIHOVCI
POZDRAVIMO BRATSKO SE,
DA KMALU SPET PRIŠLO BI
PRIHODNJE SREČANJE.
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