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U V O D 

  

Občina Medvode je ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 

Pirniče in je sprejela odlok o ustanovitvi, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 13 z dne 17. 3. 

2017. 

  

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 je bil obravnavan na sejah učiteljskega zbora in 

predstavljen na svetu staršev meseca septembra. Svet šole ga je obravnaval in v celoti potrdil  

28. 9. 2017. 

  

  

GLOBALNA OCENA URESNIČEVANJA PROGRAMA 

V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

  

Pri številčni sestavi oddelkov je bil upoštevan Pravilnik o normativih in standardih Ministrstva 

za šolstvo in šport o oblikovanju oddelkov v osnovnih šolah: od prvega do devetega razreda 28 

učencev na oddelek. 

 

Temu se je prilagajala tudi kadrovska zasedba delavcev, ki je oblikovana na osnovi 

sistemizacije delovnih mest, ki ga vsako leto potrdi MIZŠ. Nadomeščanje dalj časa odsotnih 

strokovnih delavcev smo reševali z nadomeščanjem z lastnimi delavci, kar je pomenilo večjo 

učno obremenitev. Za odsotnosti, daljše od 14 dni smo s soglasjem ministrstva in Sveta šole 

zaposlili nadomestne učitelje. 

Učenci so prihajali v šolo iz šolskega okoliša, ki obsega naselja: Vikrče, Verje, Zavrh pod 

Šmarno goro, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče. Učenci so bili razdeljeni v devet oddelkov na razredni 

stopnji in pet na predmetni stopnji. 

Pri vseh vrstah pouka smo upoštevali ciljno naravnanost pouka in sodobne pedagoške oblike 

in metode, s poudarkom na individualizaciji in diferenciaciji pouka. 

Pouk je potekal na razredni stopnji v matičnih učilnicah, na predmetni stopnji pa kot kabinetni 

pouk. 

Plan vzgojno-izobraževalnega dela je potekal po šolskem koledarju. 

Šolsko leto se je pričelo v petek, 1. septembra 2017 in zaključilo v petek, 22. junija 2018. Za 

učence devetih razredov se je šolsko leto končalo 15. junija 2018.   
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POUK je bil realiziran na osnovi predmetnika in usmeritev Ministrstva za šolstvo in šport ter 

Zavoda za šolstvo. Realizacija pouka na ravni šole je bila nad zakonsko zahtevanimi 95% in je 

znašala 98,4 %. Vsi učenci so izdelali razred. 

 

Popravne izpite sta imela dva učenca sedmega razreda (TJA) in sta jih opravila v prvem, 

junijskem roku. En učenec (2. razred) se je šolal na domu in ob koncu šolskega leta uspešno 

opravil razredne izpite. 

 

 

1.a 98,34   

1.b 98,11   

2.a 98,41   

2.b 97,95   

3.a 99,02   

3.b 98,36   

4.a 98,19   

4.b 97,93   

5.r 101,70   

6.r 96,69   

7.a 96,65   

7.b 96,49   

8.r 99,54   

9.r 100,20   

    

 

               Tabela 1: Realizacija pouka po oddelkih (v %) 

 

  

POROČILA IN ANALIZA DELA RAZREDNIKOV 

IN STROKOVNIH DELAVCEV 

  

 

NOTRANJA IN ZUNANJA DIFERENCIACIJA 
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Notranja diferenciacija je potekala pri vseh predmetih od 1. do 9. razreda. 

Glede na predloge učiteljskega zbora in na podlagi 40. člena Zakona o OŠ ter normative za 

oblikovanje učnih skupin za diferenciacijo smo v tem šolskem letu oblikovali naslednje učne 

skupine: 
 

 

  MANJŠE UČNE SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2017/18  

        

 št. odd. št. uč. št. skupin slovenščina angleščina matematika  

4.r 2 31 2  da  da da  od aprila 2018 

5.r 1 24 2 da da da  

6.r 1 24 2  da  da da  

7.r 2 35 3 ne ne da  

8.r 1 25 2 da da da  

9.r 1 20 2 da da da  
 

 

Tabela 2: Manjše učne skupine 

  

DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 

  

Dopolnilni in dodatni pouk smo izvajali glede na urnik v času pred ali po pouku. Ure dodatnega 

in dopolnilnega pouka so elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev. Za vse 

učence od 6. do 9. razreda, za vse predmete, je bilo glede predmetnik namenjenih  5 pedagoških 

ur tedensko. Dopolnilni in dodatni pouk za učence nista obvezna. 

1.-5.r: dopolnilni pouk je potekal pri pouku slovenščine, matematike in angleščine. 

6.-9.r: dopolnilni pouk je potekal pri slovenščini, matematiki, angleščini, fiziki, kemiji. 

  

1.– 5.r: dodatni pouk je potekal pri slovenščini, matematiki 

6. - 9.r: dodatni pouk je potekal pri slovenščina, matematika, angleščina, fizika, zgodovina, 

kemija 

  

Izvajalec/predmet (%) Izvajalec/predmet  (%) 

(Anja Prevc) Simona Košenina 1.a / 

dop/dod 

91,42 Marjeta Jesenko/fiz/mat/dop/dod 103 
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Darja Rovšek 1.b / dop/dod 100 Marija Ločniškar /mat/dop/dod 100 

Lucija Jekovec 2.a/ dop/dod 100 Urška Wertl /mat/dop/dod 105,56 

Saša Milohnoja 2.b/ dop/dod 94,29 Barbara Kavčič/slo/dop/dod 105,56 

Karmen Rebolj 3.a/ dop/dod 100 Igor Sešek kem/dop/dod 97,14 

Maja Rebolj 3.b dop/dod 94,29 Tadeja Klun Lenarčič/slo/dop/dod 94,29 

Nevenka Štibernik 4.a dop/dod 88,75 Irena Fabek/tja/dop/dod 104 

Špela Trunk 4.b /dop/dod 94,29 Jasna Brnot/tja/dod 100 

Olga Vodopivec 5.r /dop/dod 100   

  

Tabela 3: Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka 

  

 

IZBIRNI PREDMETI: 

  

Na podlagi normativov in standardov smo izpeljali 12 obveznih izbirnih predmetov v 13 

skupinah. 

Učitelji so pri izvajanju pouka upoštevali predznanje, razvojno stopnjo učencev ter 

individualne posebnosti. Razvijali smo učenčevo samostojnost in odgovornost do dela. 

  

Predmet Realizacija (%) Predmet Realizacija (%) 

Nemščina 1 

95,71 

Sodobna priprava hrane 

(8.r) 

97,14 

Nemščina 2 

92,86 

Sodobna priprava hrane  

(9.r) 

100,00 

Nemščina 3 98,44 Načini prehranjevanja 91,43 

Obdelava gradiv: Les 100,00 Izbrani šport: odbojka 74,29 
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Obdelava gradiv: 

umetne snovi 
 

94,29 Šport za zdravje 81,25 

Astronomija: Sonce, 

Luna, Zemlja 
 

100,00 Urejanje besedil 94,29 

  

Tabela 4: Realizacija ur obveznih izbirnih predmetov 

 

 

Neobvezni izbirni predmeti so se izvajali letos za učence četrtega, petega in šestega razreda. 

Oblikovali smo lahko 4 predmete, ki so se izvajajo v petih skupinah. Neobvezni izbirni predmet 

angleščina se je izvajal v 1. razredu. 

 

Predmet Realizacija 

(%) 

Predmet Realizacija (%) 

NIP Nemščino 4., 5.r in 6.r 
 97,14 

NIP Računalništvo 4. r 
 

91,43 

NIP Tehnika 4. r 
 

97,14 

NIP Računalništvo 5. in 

6.r 
 

94,29 

NIP Tehnika 5. in 6.r 
97,14 

NIP Angleščina 1.r 

 

95,71 

 

Tabela 5: Realizacija neobveznih izbirnih predmetov 

 

  

V tem šolskem letu smo nadaljevali projekt Zavoda RS za šolstvo »FLEKSIBILNI 

PREDMETNIK«. Takšna organizacija dela se je izkazala za ustrezno z vidika manjše 

obremenjenosti učencev in učiteljev ter boljše organizacije dela. 

  

 

 FLEKSIBILNOST V OBVEZNEM PREDMETNIKU 

 



7 
 

 4.a, 4.b 5.r 6.r 7.a, 7.b 8.r 9.r 

1. POLLETJE GUM-2 

uri 

GUM-2 

uri 

LUM – 

2 uri 

LUM – 

2 uri 

BIO 2 

uri 

SLJ – 

5ur 

     TIT – 2 

uri 

 

       

2. POLLETJE GUM-1 

ura 

GUM-1 

ura 

GOS – 3 

+ 3 ure 

TIT – 2 

uri 

LUM – 

2 uri 

LUM – 

2 uri 

     BIO – 1 

ura 

SLJ – 4 

ure 

   

Tabela 6: Fleksibilni predmetnik v obveznem predmetniku 

 

 

FLEKSIBILNOST PRI IZBIRNIH PREDMETIH 

 

  

 načini prehranjevanja 

 sodobna priprava hrane 8.r 

1. polletje sodobna priprava hrane 9.r 

1. polletje obdelava gradiv: les 

 obdelava gradiv: umetne mase 

 likovno snovanje 

 izbrani šport: odbojka – posamezne ure 

 šport za zdravje – posamezne ure 

  

Tabela 7: Fleksibilni predmetnik izbirnih predmetov 

 

INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI POUK 

  

V šol. l. 2017/2018  sta individualno in skupinsko pomoč (0,5 ure na teden na oddelek) izvajali  

psihologinja Barbara Strmšek Matičič  in učiteljica Urška Wertl. Pomoč sta izvajali v obsegu 

7 ur tedensko za vse oddelke (kot to določajo normativi in standardi) in sicer 6, 5 ure je izvajala 

Barbara S. Matičič, 0,5 ure pa Urša Wertl.  

Dogovori o učencih, ki jim nudimo individualno in skupinsko pomoč, potekajo na predlog 

učiteljev, v sodelovanju s starši.  

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ, DODATNA UČNA POMOČ 
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Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami so izvajale mobilne specialne 

pedagoginje iz Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, Ljubljana in iz 

OŠ Jela Janežič, Škofja Loka.  

Specialna pedagoginja iz Centra Janeza Levca je izvajala 20 ur dodatne strokovne pomoči, 

specialne pedagoginje z OŠ Jela Janežič pa 22 ur dodatne strokovne pomoči.  

2 uri dodatne strokovne pomoči je izvajala psihologinja.  

Z odločbami, ki jih otroci s posebnimi potrebami prejmejo iz Zavoda za šolstvo, je nekaterim 

otrokom dodeljena tudi dodatna učna pomoč. V letošnjem šolskem letu je dodatno učno pomoč 

prejemalo 12 otrok. Dodatno učno pomoč posameznim učencem so izvajali učitelji in učiteljice 

posameznih predmetov.  

 

NADARJENI UČENCI 

 

Postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih je vodila psihologinja Barbara S. Matičič. 

Identifikacija je potekala v mesecu aprilu in maju. Pri identifikaciji nadarjenosti smo uporabili 

Ocenjevalne lestvice, Test sposobnosti – Ravenove progresivne matrice in Torranceov test 

ustvarjalnega mišljenja. Identifikacija nadarjenih je bila potrjena na ocenjevalni konferenci 19. 

6. 2018. Identificiranih je bilo 8 otrok. V sodelovanju s starši bodo za identificirane nadarjene 

učence v naslednjem šolskem letu izdelani individualizirani načrti.  

V oddelkih, kjer je bila identifikacija že narejena, so razredniki v sodelovanju s starši pripravili 

nove individualizirane načrte. 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

  

Učenci šestih in devetih razredov so se 4., 7. in 9. maja 2018 udeležili nacionalnega preverjanja 

znanja. Učenci so preverjali znanje iz matematike,  slovenskega  in angleškega jezika. V 6. 

razredu je nacionalno preverjanje pisalo vseh 24 učencev. Tudi v 9. razredu se je preverjanja 

udeležilo vseh 20 učencev.  Vsi učenci so preverjali vse predmete. 

Po posameznih aktivih smo  podrobno analizirali  rezultate nacionalnih preizkusov znanja in 

pripravili smernice za nadaljnje delo v skladu s priporočili stroke.  

Analiza rezultatov  je bila predstavljena na skupnem sestanku učiteljskega zbora, smernice za 

delo pa so vključene v načrtovanje strokovno-pedagoškega dela in samoevalvacije. 
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VZGOJNO PROBLEMATIKO 

  

Vzgojno problematiko smo reševali sproti ob razgovorih z učenci, starši, razredniki, učitelji in 

svetovalno službo. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda smo v šolskem letu 2008/09 

oblikovali učenci, starši in strokovni delavci šole. Sprejet je bil junija 2009. Veliko problemov 

se je rešilo s soočenjem, pogovori oziroma z izrekanjem vzgojnih ukrepov v skladu s 

pravilnikom oz. v dogovoru s starši. Izrečeni so bili naslednji vzgojni ukrepi: 

  

R Število ukrepov, vrsta ukrepa   R Število ukrepov, vrsta ukrepa 

1.a -   4.b 1 ustno opozorilo 

1.b -   5.r 1 pisno opozorilo 

2.a -   6.r 3 ustna opozorila 

2.b 3 ustna opozorila   7.a - 

3.a 1 ustno opozorilo   7.b - 

3.b -  8.r 15 ustnih opozoril 

4.a -   9.r 2 ustna opozorila 

  

Tabela 8: Število in vrste vzgojnih ukrepov po oddelkih 

  

PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO IN VARSTVO VOZAČEV 

  

Za učence od prvega do petega razreda je bilo organizirano podaljšano bivanje v obsegu 98 

pedagoških ur tedensko. Podaljšano bivanje poteka od 1150 do 1630. V podaljšanem bivanju je 

sodelovalo:   

Razred Št. učencev 

1. 28 

2. 42 

3. 34 

4. 29 

5. 21 

Skupaj: 154 učencev  

(94% vseh učencev 1.-5.r) 
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Organizirano je bilo tudi varstvo vozačev in spremstvo na avtobus v popoldanskem času 2 uri 

na dan. Varstvo vozačev financira občina Medvode. Organizirali smo jutranje varstvo za 

učence 1. razredov, ki so se jim pridružili ostali učenci. V jutranjem varstvu so učenci prvega 

razreda devetletke (letos je bilo prijavljenih 25 prvošolcev). Oblikovana je bila ena skupina. V 

času od 7.50 do 8.20 smo oblikovali oddelek učencev drugega razreda, ostali učenci razredne 

stopnje pa tvorijo skupino v času od 7.20 do 8.20.  

 

PREHRANA 

  

Šolsko malico je prejemalo 265 učencev, kosilo je prejemalo 246 učencev, nekaj učencev 

občasno, popoldansko malico pa 123 učencev. Vse obroke hrane delimo v jedilnici. Učencem 

se izdajajo tudi dietni obroki prehrane. 

  

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 

  

Koordinacijo dela na področju računalništva opravlja Urška Wertl. Pouk tako velikokrat poteka 

tudi v računalniški učilnici za ponavljanje in utrjevanje znanja pa tudi za usvajanje novih znanj 

in spretnosti. Učencem je na voljo tudi računalniška učilnica v primeru izdelave projektnega 

dela. Letos smo izpeljali izbirni predmet Urejanje besedil in Računalništvo - neobvezni izbirni 

predmet za učence 4., 5. in 6. razreda. Izvajali sta se tudi dve interesni dejavnosti pod 

mentorstvom Urške Wertl. Pri posameznih predmetih na predmetni stopnji je delo potekalo 

tudi v računalniški učilnici z eno skupino učencev in učiteljem računalništva v skladu z letnim 

delovnim načrtom. V enaki obliki je delo potekalo tudi na razredni stopnji, predvsem pri 

utrjevanju znanja. Učitelji velikokrat uporabljajo računalniško učilnico za namene pouka, 

dopolnilnega in dodatnega pouka, pri izbirnih predmetih, za različne projekte... Pridružili smo 

se projektu SIO2020 in preko razpisa posodobili računalniško učilnico s šestimi novimi 

računalniki in novim projektorjem. V učilnici 5. razreda smo zamenjali projektor, pridobili nov 

prenosni računalnik in projektor v avli šole. V učilnici GEO/ZGO smo zamenjali interaktivno 

tablo. 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

  

so se izvajale tedensko, po sklopih ali v obliki tečaja. Izvajali smo 30 ur interesnih dejavnosti 

tedensko: 
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eko vrt, bralna značka, angleška bralna značka, folklora, krožek za razmišljanje, nemška bralna 

značka, računalniški krožek za 3. razred, črkarija, dramski krožek, konstruktorstvo, kreativno 

pisanje, matemček, mavrična ustvarjalnica, mladinski pevski zbor 6.-9-r, odbojka dekleta, 

origami, pevski zbor 4., 5.r, podjetni, inovativni in ustvarjalni, pravljično likovna ustvarjalnica, 

prepevalnica 1.r, smejalna urica 1. in 2.r, smejalna urica 3. in 4.r, športna urica, ura pravljic, 

vezenje ažur, priprava na šolska športna tekmovanja, biološki krožek, likovni krožek 1.r, 

likovni krožek 6.-9. razred. Za nadarjene učence smo dali možnost natečajev, sodelovanje na 

prireditvah, dodatni pouk… Učenci so  se pripravljali na tekmovanja, udeleževali so se 

kreativnega pisanja, pri interesni dejavnosti eko vrt so učenci spoznavali načela ekološkega 

vrtnarjenja, orodje, vzgajali so sadike, sejali in sadili zelenjavo ter sadna drevesa, grmovnice 

ter rožnice. Vrt so sproti oskrbovali, zalivali, pleli, izdelovali zastirko. Proti koncu šolskega 

leta so pridelke tudi pobrali ter iz njih pripravili različne jedi. 

 

 

PROMETNA VZGOJA 

  

Posebno skrb namenjamo prometni vzgoji in varnosti v cestnem prometu. Varna pot v šolo je 

še posebej tema prvih razrednih ur, o varnosti v prometu se pogovarjamo pri pripravi na šolo v 

naravi in dneve dejavnosti, ki se odvijajo izven šolskih prevozov. Sodelujemo s Policijo 

Medvode. Za vse učence 5. razreda organiziramo tečaj za izpit za kolo. Šola ima izdelan 

prometno varnostni načrt, objavljen na spletni strani. Učence permanentno vzgajamo za varno 

vključitev v promet. Parkirišče pod telovadnico šole se je poleti 2018 asfaltiralo. Učenci 5. 

razredov so sodelovali v projektu Varno na kolesu.  

  

DNEVI DEJAVNOSTI so potekali v skladu z letnim delovnim načrtom. Zamenjave so bile: 

  

  Kulturni dnevi Tehniški dnevi Naravoslovni 

dnevi 

Športni dnevi 

 Proslava ob 

dnevu 

državnosti 

zamenjana z 

Pesem babic in 

 Svetlobno 

onesnaževanje 

zamenjano z 

Obisk hiše 

Vodne igre zamenjane z 

Miniolipijado (1.b) 
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dedkov, nastop 

na knjižnem 

sejmu (1.a) 

eksperimentov 

(4.b) 

 Proslava ob 

kultrurnem 

prazniku 

zamenjan z Ta 

veseli dan 

kulture (2.a) 

Mhm kako diši 

zamenjan z 

Izdelovanja 

papirja-kolaž 

(1.b) 

Darovi jeseni 

zamenjani z 

Zdravniški 

pregled (1.b) 

Rolanje zamenjano z 

Drsanje na ledu (1.a) 

 Proslava ob 

dnevu 

državnosti 

zamanjana z 

Zarajajmo v 

počitnice (2.a) 

 Svetlobno 

onesnaževanje 

zamenjano z 

Obisk hiše 

eksperimentov 

(4.a) 

ŠD Šmarna Gora 

zamenjano z ŠD 

miniolimpijada (2.a) 

 Ogled filma 

zamenjan z 

Novoletna 

razredna 

prireditev (5.r) 

 Voda in vodnjaki 

zamenjan z 

Zdrava prehrana 

(5.r) 

Rolanje/skiro 

zamenjano z Drsanjem 

(2.a, b) 

 Baletna 

predstava 

zamanjana z 

Običaji na 

slovenskem 

(5.r) 

  Pojdite z nami na 

Šmarno goro 

zamenjano z 

Minolimpijado (3.a) 

    Pohod na Šmarno goro 

zamenjan z 

Miniolimpijado (3.b) 
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    Pohod na Jošt zamenjan 

z ZŠN – tek na smučeh 

(5.r) 

    Šmarna gora zamenjana 

z Miniolimpijado (2.b) 

 

Tabela 9: Spremenjeni dnevi dejavnosti 

  

Programi šol v naravi so bili v celoti realizirani. Ministrstvo za šolstvo in šport je sofinanciralo 

plavalni tečaj v 3. r in šolo v naravi v 5. razredu. Prispevek ministrstva za ekskurzije je bil 

upoštevan pri šolah v naravi za učence od 2. do 8. razreda, učenci 9. razreda pa so imeli 

ekskurzijo v Posočje. 

  

Izpeljane so bile naslednje šole v naravi oziroma tedni v naravi: 

 2. razred – Zg. Gorje, CŠOD, 2.10. - 4.10. 2017 

 3. razred – plavalni tečaj v Piranu, 11. – 15. junij 2018 

 4. razred – raziskovanje Kekčeve dežele maja na Srednjem Vrhu, 21.5. – 25.5.2018 

 5. razred – smučanje na Soriški planini, 5.3. – 11. 3. 2018 

 6. razred – naravoslovno raziskovanje maja na Srednjem Vrhu, 21.5. – 25.5.2018 

 8. razred – taborjenje  v Bohinju, 11. – 15. september 2018 

 9. razred – potapljanje in reševanje iz vode v Fiesi,  4. – 8. september 2018 

  

Tabela 10: Šole v naravi 

 

POKLICNO USMERJANJE – KARIERNA ORIENTACIJA 

 

Uresničevali smo  program POKLICNEGA USMERJANJA UČENCEV v sodelovanju s  

srednjimi šolami,  Zavodom za zaposlovanje, Ministrstvom za šolstvo in starši.  

Obiskali  smo  Karierno središče v Ljubljani, kjer so učenci dobili informacije o izobraževalnih 

programih v srednjih šolah, o zahtevah za vključitev v programe, o finančnih pomočeh in druge 

informacije.  
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Pri rednih urah Tehnike in tehnologije so  bili učencem  predstavljeni poklici tehniških strok. 

Obiskali smoVrtiljak poklicev na Srednji šoli za lesarstvo Škofja Loka  (9. r.) – predstavljeni 

so jim bili programi poklicnega izobraževanja,  srednjega tehniškega izobraževanja in 

gimnazijskega izobraževanja.  

Izvedli smo tudi druge dneve dejavnosti na temo spoznavanja poklicev: 

- steklo-pihaška delavnica – predstavljeni so bili poklici v steklarski panogi, 

- v Šolskem centru v Škofji Loki so učenci spoznali poklice v strojništvu,  

- poklice v mehatroniki,  elektrotehniki in računalništvu v Šolskem centru  Kranj za (8. 

razred),  

- poklici v rudarstvu v redniku Velenje (8. in 7. razred), 

- na Srednji lesarski šoli v Ljubljani – poklici v lesarstvu za 6. razred, 

- spoznavanje poklicev v papirništvu – delavnica v šoli, 

- poklici v multimediji – priprava avdio-video podpore za valeto 

- poklic fizika.  

 

Hospitacije oziroma SPREMLJAVA POUKA, ŠOL V NARAVI IN DRUGIH 

DEJAVNOSTI je potekala skozi celotno šolsko leto s strani ravnateljice. Opravljeni so bili 

razgovori z učenci, s študenti na pedagoški praksi in individualni razgovori s strokovnimi 

delavci.  

 

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI  

Skupaj s starši in zdravstveno službo za šolsko mladino zagotavljamo pogoje za ZDRAV IN 

NORMALEN PSIHOFIZIČNI RAZVOJ naših otrok. Opravljeni so bili sistematični 

zdravstveni in zobozdravstveni pregledi ter cepljenja.  

8. marca smo izvedli Preventivni dan za vse razrede. Sodelovali smo z različnimi izvajalci: 

Safe.si, Zavod 7 - s projektom NEODVISEN.SI , s policijo, Rdečim križem, Zavodom Vozim 

– s projektom Še vedno vozim, vendar ne hodim. V preventivni dan smo tokrat vključili tudi 

starše s popoldanskim predavanjem z naslovom Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi.  

V mesecu maju smo imeli v 7. a in 7. b razredu  dan dejavnosti z naslovom ODRAŠČANJE.  

Z učenci in učenkami  z biološkega in psihološkega vidika obravnavamo občutljivo obdobje 

pubertete in adolescence.   

Društvo za preventivno delo je za učence osmih razredov, v soglasju s starši, izpeljalo projekt 

¨Mladinske delavnice¨. 
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Skrbimo za ustrezen sanitarno higienski režim v šoli. Pregledi so finančno podprti iz 

občinskega proračuna. Uspešno izvajamo tudi program HACCP sistema v kuhinji pod 

vodstvom Janeza Sečnika. 

 

Na šoli je uspešno delovala ŠOLSKA SKUPNOST pod vodstvom  mentorice Irene Fabek. V 

šolski skupnosti so sodelovali predstavniki vseh oddelkov. Učenci in mentorica so oblikovali 

program dela in skrbeli za izvajanje. Delo v šolski skupnosti je potekalo po letnem načrtu. 

Poleg priprav in sodelovanja na šolskem in območnem parlamentu, smo se ukvarjali tudi z 

različnimi akcijami. 

 

Najboljšim učencem šole so bila podeljena bronasta, srebrna in zlata priznanja šole, ki jih 

opredeljujejo Pravila šolskega reda OŠ Pirniče: 

zlato priznanje:...................... 5 učencev 

srebrno priznanje................... 15 učencev 

bronasto priznanje................. 

 

14 učencev 

  

Učenci so uspešno sodelovali na različnih TEKMOVANJIH, NATEČAJIH in 

PROJEKTIH (slovenščina, matematika, angleščina, kemija, fizika, biologija, Kaj veš o 

sladkorni?, športna tekmovanja, računanje je igra, bralne značke, ex tempore...). 

 

 šolsko področno državno 

slovenščina 43 sodelovalo, 15 

bronastih 

3 tekmovalke 

2 srebro 

/ 

angleščina 14 sodelovalo, 2 

bronasti priznanji 

0 0 

fizika 15 sodelovalo, 

4 bronasta 

4 sodelovali,  

2 srebro 

1 srebro 

matematika 157 sodelovalo, 53 

bronastih 

/ 1 zlato, 3 bronasta 

Matemček  18 sodelovalo – 7 

bronastih, 6 srebrnih 
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Računalništvo-boberček 

(5.,6.r) 

49 sodelovalo, 

10 bronastih priznanj 

/ 0 

Računalništvo- 

mladi bober (7.-9.r) 

58 sodelovalo, 

23 bronastih priznanj 

/ 0 

logika 169 tekmovalcev, 

 62 bronastih priznanj 

/ 5 tekmovalcev 

Kaj veš o sladkorni? 16 sodelovalo, 8 

srebrnih 

/ 3 tekmovalci – 1 srebro 

Konstruktorstvo in 

tehnologija obdelav 

/ 6 tekmovalcev 

4 bronasta 

priznanja 

3 tekmovalci,1 zlato 

priznanje, 2 srebrni 

priznanji 

astronomija 7 bronastih / 1 srebrno 

Tekmovanje v 

poznavanju flore 

2 tekmovalca – 1 

bronasto 

/ 1 tekmovalec - / priznanj 

Zgodovina 

 

2 bronasta / / 

Proteusovo tekmovanje 1 sodeloval, 1 

bronasto 

/ 1 srebro 

Tekmovanje Flora 1 par sodeloval, 

1 bronasto 

/ 0 

          

Tabela 11: Osvojena priznanja 

  

Športna tekmovanja so se odvijala na občinskem, področnem in državnem nivoju: kros, 

atletika, odbojka, košarka, med dvema ognjema, nogomet, badminton, rokomet in namizni 

tenis. 

 

Tekmovanje v angleški bralni znački: sodelovalo je 58 učencev od 4. do 9. razreda, dosegli so 

20 srebrnih in 11 zlatih priznanj. 

 

Tekmovanje v nemški bralni znački: tekmovalo je 43 učencev. Dosegli so: 11 zlatih priznanj, 

17 srebrnih.  

 

1. 9. 2017 – prvi šolski dan in slavnostni sprejem prvošolčkov z obiskom župana Občine 

Medvode, lutkovna igrica za prvošolčke 
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september 2017 – izpeljani so bili prvi roditeljski sestanki za vse učence in vse oddelke s 

predstavitvijo programa in dejavnosti za novo šolsko leto 

 

25. 9. 2017 – seminar za strokovne delavce šole – »Spektro-avtistične motnje pri otroku« 

(Alenka Werdonig) 

 

29. 9. 2017 – zbiralna akcija starega papirja 

 

jesen 2017 – izobraževanje in prijava na razpis »SIO 2020« - digitalizacija osnovnih šol 

 

11. 9. 2017 Teden EVROPSKE mobilnosti (Združimo moči – delimo si prevoz; Pazite na nas) 

25. 9. 2017 predavanje za strokovne delavce šole na temo Avtizem (Alenka Werdonig) 

29. 9. 2017 – Akcija »Star papir«; zbrali smo 9746 kg 

8.11.2017 – Botanika, šolsko tekmovanje 

 

8. 11. 2017 – sestanek župana in članov sveta staršev glede prometne varnosti v šolskem 

okolišu 

 

17. 11. 2017 – sodelovanje v projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk« 

 

13.11 – 17.11.2017 Računalniško tekmovanje Bober 

17.11.2018 – sodelovali smo v državnem projektu in izvedli 'Tradicionalni Slovenski zajtrk' 

23. 11. 2018 predavanje za strokovne delavce dr. Albert Mrgole na temo Reševanje konfliktov 

z razumevanjem  

24.11. –  Srednja lesarska šola – 6.r, delavnice 

29.11. – 9.r – obisk šolskega centra Škofja Loka – delavnice 

 

6. 12. 2017 – sodelovanje v Medvodah ob prižigu novoletnih luči 
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13. 12. 2017 – novoletni sejem v šoli 

 

20. 12. 2017 – proslava ob državnem prazniku in prihodu novega leta 

 

22. 12. 2018 Učenci OŠ Pirniče 9. razred organizira šolski ples v Jedru 

 

16. 1. 2018 – občinsko prvenstvo v badmintonu 

22.2.2016 – ples v Medvodah 

 

7. februar 2018 – za učence smo pripravili proslavo ob kulturnem prazniku. 

 

20. 2. 2018 - Sodelovanje z Rotary clubom iz Medvod. Letos so že peto leto nagradili najboljše 

učence vseh osnovnih šol občine Medvode. Nagrado so februarja 2018 po predlogu učencev in 

učiteljev prejele tri učenke 8. razreda. 

 

5. 3. – 9. 3. 2018 Šola v naravi Soriška planina 5. razred 

 

8. 3. predavanje za starše in zaposlene v avli šole Vzgoja razpeta med radostjo in pastmi (Miha 

Kramli) 

 

13. 3. 2018 – Dan preventive od 6. - 9. razreda v sodelovanju z Zavodom 7 - projekt 

Neodvisen.si, Safe.si, Rdečim križem in Policijo 

 

13. 3. 2018 – obisk študentke v okviru Erasmus+ World in Classroom projekta za 4. in 5. razred 

2.april – 1., 2.r,3.r-KD in TD – delavnica cajon v telovadnici 

 

april 2018 - Učenci 5. razreda so sodelovali na natečaju Varno na kolesu 

 

5. 4. – Mediacija – delavnice  

 

6. 4. – med dvema ognjema  
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6. 4. – 26. 4. – pedagoška praksa Darja Bertoncelj  

 

6.4. – regijsko tekmovanje  konstruktorstvo 

 

6. 4. 2018 ples v Medvodah (ob dogovoru šol in AS ter Mladinskega centra Medvode so bili 

izpeljani občinski plesi za osnovnošolce; organizacijo plesov za učence osnovnih šol naše 

občine so prevzeli učenci osnovnih šol pod mentorstvom članov mladinskega centra) 

 

7. 4. – delovna sobota (športni dan 6.-9.r) 

 

10. 4. – državno ekipno badminton 

 

10.4. – 17.00 – Revija pevskih zborov – Pesem pomladi – OŠ Simona Jenka Smlednik 

 

11. in 13. 4. – odbojka tekmovanje 

 

6. 4. – Mehurčki – tekmovanje v znanju slovenščine 3.r 

 

12.4. – Odraščanje –7.r 

 

April - Nemška BZ 

 

14.4. – državno tekmovanje v fiziki 

 

17.4. – rudnik Velenje – 7. in 8.r 

 

18. 20. 4. – noč knjige  

 

21.4. – državno tekmovanje iz matematike 

 

maj 2018 – Ex Tempore Šmarna gora 

 

marec 2018 - CIPS za deveti razred 
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maj 2018 - sodelovanje učencev na EX tempore v Moravčah 

 

4. 5. – NPZ slovenščina 6.r, slovenščina 9.r 

7. 5. – NPZ matematika 6.r, 9.r 

9. 5. – NPZ tuji jezik 6.r, tretji predmet 9.r 

17. 5. – 20. 5. 2018 – sodelovanje v mednarodnem projektu Erasmus+ GEAR (school 

conference) v Osijeku  

16.5. – 20. 5. 2018 – sodelovanje na Medvoškem kulturnem festivalu Sotočje LIKI – Sabina 

Spanjol – delavnice hidroponika, voda v gibanju, makete in risbe vodnjakov 

 

maj 2018 – učitelji, ki odhajajo v šolo v naravi, se udeležijo »šole ukrepanja pri anafilaktični 

reakciji« 

1. 6. 2018 - sodelovanje na tednu mobilnosti  

 

junij 2018 - izpiti za učenca, ki se je šolal na domu 

 

12. 6. 2018, Sprejem uspešnih devetošolcev občine v Knjižnici Medvode z gospodom 

županom.  

 

15. 6. 2015 smo organizirali valeto, kjer so se od šole poslovili učenci 9. razredov. 

 

 

22. junij 2018 – Za učence in zaposlene smo pripravili proslavo ob državnem prazniku in 

slavnostno podelili priznanja najboljšim učencem. 

 

junij 2018 - Sodelovanje na slavnostni seji Občine Medvode  

Nadaljevali smo z vsebinami projekta ¨Voda zmaga¨.  

sodelovali smo v državnem projektu ¨Rastem s knjigo¨. 
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Zdrav življenjski slog - preko celotnega šolskega leta izpeljali interesne dejavnosti s področja 

športa. dejavnosti smo izvajali tudi za OŠ Simona Jenka Smlednik 

 

Učenci in mentorica so pripravili šolski parlament. Ugotovitve so predstavili na področnem 

otroškem parlamentu. 

 

V sodelovanju z Zavodom za šport in prireditve Medvode smo v popoldanskem času 

organizirali brezplačni tečaj plavanja za učence 1. razredov. 

Fotografski natečaj: izmed 199 prijavljenih je OŠ Pirniče zasedla 6. mesto 

Nadaljevali smo dejavnosti v okviru državnega projekta »Zdrava šola«. 

Zbiranje zamaškov – poteka vse leto 

Zbiranje odpadnih baterij – poteka vse leto 

Valentinova pošta 

 

Delo ŠOLSKE KNJIŽNICE je imelo posebno mesto in vlogo pri vzgoji in izobraževanju, še 

posebej pri razširjanju in poglabljanju znanja učencev knjižne vzgoje. 

  

RAZREDNIKI 

  

so usklajevali delo v oddelku. Sestajali so se s posamezniki, s svetovalno službo in starši ter 

vodili oddelčne roditeljske sestanke. Delo v razrednih skupnostih je teklo intenzivno, saj 

ugotavljamo, da je nujno večkratno srečanje učencev z razredniki kot le enkrat na 14 dni. 

  

UČITELJSKI ZBOR 

  

se je v šolskem letu sestajal redno mesečno na svojih sejah. Učitelji so se združevali tudi glede 

na področja delovanja v predmetni in razredni aktiv. Skupaj so usklajevali delo, oblikovali 

kriterije ocenjevanja, medpredmetno sodelovali pri dnevih dejavnosti in reševali vzgojno 

izobraževalne probleme. Učitelji, ki sodelujejo pri nivojskem pouku matematike, slovenščine 

in angleščine imajo v tedenski delovni obveznosti tudi enourno sodelovanje s sodelavci v 

strokovnem timu. Izpeljali smo izobraževanje za celoten učiteljski zbor (Reševanje konfliktov 
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z razumevanjem, Prva pomoč – varnost ob nesrečah, Avtizem, Mediacija, Pravna zaščita 

učitelja). 

Obravnavali in dopolnjevali smo letni delovni načrt, seznanjali smo se z novostmi na področju 

zakonodaje in financiranja ter strokovnih priporočil Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda 

za šolstvo. Učitelji so se udeleževali tudi različnih oblik izobraževanja pedagoških ustanov in 

osvojena strokovna in metodična znanja vgrajevali v pouk. Učitelji so se sestajali tudi v okviru 

predmetnih študijskih skupin. 

  

RAVNATELJICA šole (od 1. junija 2018 v. d. ravnatelja) je 

  

-          skupaj z učiteljskim zborom pripravil/a plan letnega dela in spremljala njegovo 

uresničevanje, 

-          spremljal/a in nadzoroval/a sem pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega 

dela 

-          poučeval/a v oddelku podaljšanega bivanja, 

-          sodeloval/a sem pri razgovorih z učenci in starši, 

-          vodil/a sem sestanke učiteljskega zbora šole, 

-          sodeloval/a sem s člani sveta staršev in sveta šole, 

-          skrbel/a sem za ustrezno raven zagotavljanja in uresničevanja pravic otrok, 

-          skrbel/a sem za šolski red ter za urejenost šole in šolske okolice, 

-          vodil/a in vzpodbujala sem aktivno vključevanje staršev v posamezne oblike 

sodelovanja s pedagoškimi in strokovnimi delavci, 

-          skrbel/a sem za uspešno vodenje in urejanje medsebojnih odnosov v kolektivu, 

-          zagotavljal/a sem ustrezno kadrovsko zasedbo predvsem v času nadomestnih 

zaposlitev. 

- nadomeščal/a sem odsotne učitelje (bolniške, šole v naravi, dnevi dejavnosti, 

izobraževanja). 

-          sprotno sem obveščal/a pedagoške delavce o organizaciji dela in aktivnostih, ki so 

vezane na vzgojno-izobraževalno delo zavoda, 

-          sodeloval/a sem z županom in občino Medvode, Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport, Ministrstvom za javno upravo, Zavodom za šolstvo, Šolo za ravnatelje, 

Ravnateljskim servisom, Policijo Medvode, gasilskimi društvi in zvezo, Vrtcem 

Medvode, Aktivom ravnateljev in pomočnikov občin Medvode in Vodice, Združenjem 
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ravnateljev, Zavodom za šport Medvode, Centrom za socialno delo, glasbeno šolo, z 

izvajalci tečajev, društvi v kraju in občini… 

-          udeleževal/a sem se strokovnih srečanj in posvetov ravnateljev, ter drugih 

seminarjev za uspešno vodenje šole, 

-          vodil/a sem delovno skupino za samoevalvacijo, 

-          nadzorovala sem finančno in administrativno delovanje šole, 

-          usmerjala sem nabavo sredstev (osnovnega in drobnega inventarja) ter 

-          opravljala druge naloge skladno z zakoni in navodili. 

  

Svet staršev in svet šole sta se v šolskem letu redno sestajala in razpravljala o načrtih in 

usmeritvah ter problemih, ki so se pojavljali. 

  

  

  

                                                       

                                                 

v. d. ravnatelja: 

                                                                                     Janez Sečnik 

  

  

Zg. Pirniče, september 2018 

 


