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OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA

MOJI PODATKI 

IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________

ODDELEK: ____________________________________________________________________

MOJ NASLOV: _______________________________________________________________

MOJI PRVI UČITELJI: _______________________________________________________

                                
MOJ PRVI ŠOLSKI DAN: ( nariši, ali napiši s pomočjo staršev ):

Publikacija za prvošolce 2018/2019
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Vsi strokovni delavci šole imajo e-naslov: ime.priimek@osvsmuc.si.

Publikacija za prvošolce 2018/2019
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Dragi prvošolec/ prvošolka,  spoštovani starši

Zate in za tvoje starše se začenja zanimivo, a lepo obdobje, ko postajaš učenec/ka os-
novne šole Vojke Šmuc Izola. Skupaj s teboj je letos prag naše šole prvič prestopilo 77 
učencev na matični in 14 na podružnični šoli Korte.  Na šoli poleg učiteljev skrbijo za vas 
tudi kuharji, čistilke, hišniki, delavci v pisarnah. Skupaj je na šoli več kot 100 zaposlenih 
delavcev.
V publikaciji je na kratko predstavljena šola v celoti, podrobneje pa dejavnosti v prvih letih 
šolanja, saj je ta  izdaja publikacije namenjena le prvošolcem in njihovim staršem. Vabimo 
vas, da publikacijo skupaj pregledate tako, da bo dosegla svoj namen. Otroci v prvem 
razredu potrebujejo še veliko vašega vodenja in podpore, spoštovani starši.
Pred vami je dolga pot šolanja, na kateri boste prodobili veliko uporabnega znanja in 
doživeli veliko zanimivega. Vstop v šolo pomeni spremembo za vso družino. Za učence in 
starše, ki bodo spremljali vaš napredek in zaupali v to, da boste naloge opravljali odgovo-
rno. 
Vsa naša pozornost je namenjena vam, učencem.  Radi bi, da bi z veseljem hodili v šolo 
in se prav vsak dan naučili kaj novega. Želimo si, da bi uspeli čimbolj poenotiti cilje in se 
tam, kjer se ne bomo vselej strinjali, uspeli strpno in spoštljivo prisluhniti drug drugemu. Tako 
bomo negovali dobro komunikacijo in spodbujali pozitivno delovno klimo, ki je vsem v 
korist.
Ob učenju ne smemo pozabiti na negovanje vrednot, ki jim sledimo in pomenijo dodano 
vrednost našemu skupnemu bivanju. 
Učitelji in starši vam bomo pomagali, da boste lahko pridobili čimveč znanja. Verjamemo, 
da se boste radi učili, saj bo to zdaj vaše glavno delo. Naša skupna želja je, da bi prav 
vsak izmed vas napredoval po svojih najboljših močeh. 
Kot šola in kot posamezniki smo pogosto dokazali, da smo uspešni.  Za uspeh  so potreb-
ni  trdo delo, vztrajnost in pogum. Za soustvarjanje vsega tega pa je potreben prispevek 
vsakega izmed nas. 
Vsi delavci šole vam želimo, da bi z optimizmom, predvsem pa z odgovornim delom bili 
kos zahtevam, ki jih pred vas postavlja obvezno šolanje. 
                                                                              
                                                                                             Irena Sivka Horvat, ravnateljica

5

ppublikacija.indd   6 24. 08. 2018   08:28:13



OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA Publikacija za prvošolce 2018/2019

                    DEČKI       DEKLICE     SKUPAJ
MATIČNA ŠOLA      340          318             658
PODRUŽNICA       29          29                58 
SKUPAJ             369              347             716

SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI

Ustanovitelj

Otvoritev slovenske šole je bila 5. novembra 1945. Novi akt o ustanovitvi št. 600-28/2016, z 
dne 26.10.2017 je bil sprejet na občinskem svetu Občine Izola dne 13.11.2017.

Vodstvo šole

Šolo upravljajo ravnateljica in Svet šole.  Mandat ravnateljice traja do 31.8.2021, mandat 
Sveta šole pa do 14.11.2021. 

Člani Sveta šole

● predstavniki ustanovitelja: Vesna HROVATIN PEČARIČ, 
                                                         Alessandro GRISONICH, 
                                                         Mario Gianni GERGETA.

● predstavniki staršev: Mateja GAČNIK,           
                                               Mitja PIRIH, 
                                               Andrej TRUNKL 

● predstavniki delavcev: Mojca PRISTOV FINK – predsednica, 
                                                    Mateja TOMAŽIČ-  podpredsednica,                                                                                                            
                                                    Maja VARGAZON, 
                                                    Tamara GRBAS, 
                                                    Veselinka JOVIĆ LEVAČIĆ.

Število učencev in oddelkov 

Skupaj s podružnično šolo Korte imamo letos na šoli kar 716 učencev v 32 oddelkih.
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Načrt obveznega vzgojno izobraževalnega dela
Organizacija pedagoškega dela

V šolskem letu 2018/2019 bomo realizirali 189 dni pouka in v devetem razredu 182 dni.

Obvezni program obsega obvezne predmete, obvezne in neobvezne izbirne predmete in 
ure oddelčne skupnosti.

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne, tehniške dneve, šolo v 
naravi, strokovne ekskurzije.

V 1. razredu  bomo izvajali neobvezni izbirni predmet angleščina.

PREDMET             ŠTEVILO UR TEDENSKO 

SLOVENSKI JEZIK   6

MATEMATIKA    4

ITALIJANSKI JEZIK   2

LIKOVNA UMETNOST   2

GLASBENA UMETNOST  2

SPOZNAVANJE OKOLJA  3

ŠPORT     3

DODATNI, DOPOLNILNI POUK 1

ODDELČNA SKUPNOST  1

NARAVOSLOVNI DNEVI  3 DNI

TEHNIŠKI DNEVI    3 DNI

ŠPRTNI DNEVI    5 DNI

ŠTEVILO PREDMETOV   8

TEDENSKO UR POUKA   22

ŠTEVILO TEDNOV POUKA  35

PREDMETNIK

7
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PREDURA

1., 2. URA

3., 4., 5. URA

ŠOLSKI DAN

7.30 - 8-15

8.20 - 9.50
9.50 - 10.05

10.00 - 12.10
12.10 - 12.55
12.55 - 13.40

13.40 - 16.15
do  16.45

izbirni predmet anglešlina 1x tedensko

Pouk
Malica

Pouk
Kosilo
izbirni predmet angleščina 1x tedensko
sicer podaljšano bivanje
podaljšano bivanje
dežurstvo v podaljšanem bivanju

6.15 - 8-10

7.15 - 7.45

11.50 - 16.45

jutranje varstvo

zajtrk

podaljšano bivanje
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RAZŠIRJEN PROGRAM

Poleg naštetega obveznega programa, našim učencem ponujamo še pester razšir-
jeni program: jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezni izbirni predmet an-
gleščino, dodatni in dopolnilni pouk.Učenci lahko izbirajo med različnimi interesnimi 
dejavnostmi.

Jutranje varstvo - JV

Za učence 1. razreda organiziramo brezplačno jutranje varstvo s pričetkom ob 6. 15, 
prijavljeni učenci imajo zajtrk ob 7.20.  Na podružnici Korte je zajtrk ob 7:00. 
Jutranje varstvo je namenjeno organiziranim oblikam dejavnosti pred pričetkom 
pouka. V tem času poleg umirjenih in sprostitvenih dejavnosti redno izvajamo tudi 
minuto za zdravje. 

 
Podaljšano bivanje – PB 

Podaljšano bivanje obiskujejo  učenci od 1. do 5. razreda. V tem času  utrdijo 
naučene vsebine ob skupnem opravljanju domačih nalog. V času podaljšanega bi-
vanja učitelji poskrbijo tudi za sprostitvene, športne, družabne in socialne igre. Poleg 
tega v času podaljšanega bivanja izvajamo interesne dejavnosti. 

Podaljšano bivanje se prične po zaključenem pouku, zaključi se ob 16.45. 
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INTERESNE DEJAVNOSTI

- Otroški pevski zbor Šmucki   
 1 x tedensko, 
- Likovna delavnica   
  1x tedensko
- Gimnastika    
 1x tedensko
- Šolska skupnost
- Planinska skupina  
- Eko krožek  
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OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA

Vključevanje v projekte 
Vključeni smo v projekte na šolskem, lokalnem, državnem in mednarodnem 
nivoju. Projekti pomenijo dodatne možnosti za razvijanje znanj, komeptenc in 
interesov učencev. Preko projektov izvajamo raznolike oblike učenja in povezo-
vanja z okoljem.

DRŽAVNI PROJEKTI:

 

EKO šola, Zdrava šola, Evropski jezikovni listovnik, Naša Zemlja, Popestrimo šolo, 
Vsaka vas ima svoj glas – (projekt, ki zajema podeželske šole in ga izvajamo 
samo na podružnici. Poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slo-
venije, gospoda Boruta Pahorja.) 

ŠOLSKI PROJEKTI:
 

Šolski eko vrt, Šolska mediacija – nova kultura odnosov, Dvig samopodobe 
učencev, Šola osebnosti, Sodelovanje z OŠ Dante Alighieri Izola, Elementi mon-
tessori pedagogike,
Omejevanje nasilja na šoli, CAP – program za preventivo zlorabe, Izkustvene 
delavnice: Bodi previden, Zberi pogum in povej, Varni pred internetom, Nekat-
ere skrivnosti ne smejo ostati skrite, Spodbujanje bralne pismenosti, Bralna značka 
tudi pri angleščini in italijanščini, Plavalni tečaj za učence 2. razreda, Življenje v 
naravi in tabori, Zimska šola v naravi,Testiranje za športno vzgojni karton, Kolesar-
ski tečaj, Jadralni teden, Veslaški teden, Preverjanje znanja plavanja v 6.r, Koloni-
ja.

MEDNARODNO SODELOVANJE:

 
MEPI, FLL-FIRST LEGO League, Izmenjava učencev (Izola, Burjassot (Španija), 
Sodelovanje čez mejo, Strokovna ekskurzija v Rim, ENO Tree Planting.( sajenje 
drevesa miru)

Našteti projekti veljajo za celotno šolo, učence v projekte vključujemo postopo-
ma, v kasnejših razredih.  Naša glavna naloga je kvaliteten pouk, zato prvošolce 
najprej uvedemo v sodelovanje pri pouku.
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Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami  
Nekoliko drugačne pristope nudimo učencem, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje šolskega programa. Tem učencem  prilagodimo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočimo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in sk-upinske pomoči. 

Prilagoditve za posamezne učence so zapisane v individualiziranih programih.Za izvajanje dodatne strokovne pomoči imamo poleg strokovnih delavcev naše šole tudi pomoč sodelavk ostalih inštitucij; Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Centra za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše – OŠ Koper.

Izobraževanje priseljenih učencev iz tujih držav

Priseljenim učencem iz drugih držav se ob vključitvi v šolo organizira dodatne ure 

pouka in pripravljalnico slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami 

izvora pa lahko tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.

Tekom šolskega leta imajo na voljo tedensko intenzivno pomoč v okviru dodatnih 

ur slovenščine in italijanščine.

V okviru projekta Popestrimo šolo smo za te učence ponudili več ur pomoči, v po-

letnem času pa strnjeno obliko učenja – uvajalnico. Delo koordinira multiplikatorka 

projekta Aleksandra ŠUMANOVA.

Napredovanje učencev v 1. in 2.razredu
- V 1. in 2. r.  je učni uspeh zapisan z opisnimi ocenami, od  3. do  9.r. pa s šte-vilčnimi ocenami.

- Ob koncu I. ocenjevalnega obdobja bomo starše učencev 1. razreda razre-da ustno obvestili o doseženih ciljih njihovega otroka.
- Učenec v 1.in 2.razredu lahko zaradi slabšega učnega uspeha, ki je pos-ledica daljše odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, če tako zahtevajo njegovi starši, oz. ponavlja na podlagi obrazlo-ženega predloga razrednika v soglasju s starši.
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ŠOLSKI KOLEDAR
Pouk pričnemo 3. septembra 2018.
Zadnji dan pouka je 24. junij 2019.

OCENJEVALNI OBDOBJI:

- 1.OC.OBDOBJE: 1.9.2018 -31.1.2019
- 2.OC.OBDOBJE: 1.2.2019 -14.6.2019 - 9.razred
                                        1.2.2019 - 22.6.2019 – 1.-8.razred

PONEDELJEK, 3.9.2018                              Začetek pouka
SOBOTA, 29.9.2018                                Pouk, nadomeščanje 24.12.2018
SREDA, 31.10.2018                                  Dan reformacije
ČETRTEK, 1.11.2018                                 Dan spomina na mrtve
PONEDELJEK - PETEK 29.10 -2.11.2018              Jesenske počitnice
PETEK, 21.12.2018                                             Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
PONEDELJEK, 24.12.2018                                    Pouka prost dan, nadomeščanje 29.9.2018
TOREK, 25.12.2018                                     Božič
SREDA, 26.12.2018                                       Dan samostojnosti in enotnosti
PONEDELJEK –SREDA 25.12.2018 -2.1.2019   Novoletne počitnice
ČETRTEK, 31.1.2019                                               Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
SOBOTA, 2.2.2019                                           Pouk v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju
ČETRTEK, 7.2.2019                                           Proslava pred Slovenskim kulturnim praznikom
PETEK, 8.2.2019                                            Slovenski kulturni praznik
PONEDELJEK –PET. 25.2.2019
 -1.3.2019                                                Zimske počitnice
PONEDELJEK, 22.4.2019                               Velikonočni ponedeljek
SOBOTA, 27.4.2018                                          Dan upora proti okupatorju
PONEDELJEK –PETEK, 29.4.2019    
-3.5.2019                                                  Prvomajske počitnice
PETEK, 14.6.2019                                       Konec pouka za 9. razred
PETEK, 24.6.2019                                        Konec pouka za 1.-8.razred
TOREK, 25.6.2019                                             Dan državnosti
SREDA-SOBOTA 26.6.2019-31.8.2019   Poletne počitnice

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
6.5.2019 1.rok učenci 9.razreda
6.5.2019 1.rok učenci od 1. do 8.razreda
19.8.2019 2.rok učenci od 1. do 8.razreda

V skladu s 53. členom Zakona o osnovni šoli, lahko učenec izostane največ 5 dni v šolskem letu, 
ne da bi starši napovedali vzrok izostanka. Za daljši izostanek je potrebno nasloviti vlogo 
na ravnateljico šole.
13
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Program kulturnih, naravoslovnih, 
športnih in tehniških dni

   DEJAVNOST            VSEBINA                     TERMIN              VODJA           SODELAVCI
Kulturni dnevi 1. šolski dan: 

Svečani sprejem 
prvošolcev

september B. Krkoč Umer tim

tim

tim

tim

tim

tim

tim

tim

tim

tim

eko tim

Pokrajinski muzej 
Koper
zunanji sodelavec 
Franci Krevh

Kino Otok

ZD Izola

B. Krkoč Umer

B. Krkoč Umer

K. Munda

K. Munda

Z. Ribič

Z. Ribič

Z. Ribič

T. Erceg

T. Erceg

I. Hrovatin

I. Hrovatin

I. Hrovatin

K. Cencič

K. Cencič

januar

marec

maj/junij

oktober

oktober/april

maj

september

29. september

maj

11. maj 2019

junij

december

5. marec 2019

november

Življenje nekoč

Kino podmornica

Zdrav zajtrk

Raziskujem 
jesen / pomlad

Ogled ZOO

Pohod na Belveder

Dan šole / Zdrava 
šola - Pohod

Gibalne igre na 
prostem

Igre ob vodi

Igre z žogo

Tolkalni krog  
glasbena delavnica

Naravoslovni 
dnevi

Športni dnevi

Tehniški dnevi Novoletno 
okraševanje

Pust

Eko dan
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Šolska svetovalna služba

Včasih se zgodi, da nismo sami kos težavam, ali pa potrebujemo dodatno podporo pri 
učenju ali iskanju ustreznejših oblik sodelovanja v šoli. Šolska svetovalna služba pomaga 
učencem, svetuje staršem in učiteljem pri zagotavljanju 
pogojev za napredek vsakega učenca. 
Starši in učenci ste se s svetovalno službo 
srečali že ob vpisu, spremljala pa vas bo 
ves čas šolanja. 

Vodja svetovalne službe na šoli je 
pedagoginja-psihologinja Lenčka PRELOVŠEK.

Knjižnica

Na šoli imamo sodobno opremljeno knjižnico, ki je vključena v sistem COBISS, kar pomeni 
napreden način upravljanja s knjižnimi viri. Vsak učenec ob vstopu v šolo dobi člansko izka-
znico in si lahko izposoja knjige v šolski knjižnici. 
Tudi na PŠ Korte imamo prostor namenjen knjižnjici. Knjižničarka nas obišče enkrat tedensko 
in takrat si otroci lahko izposodijo in vrnejo knjige. 

Branje je odlična priložnost za pridobivanje nove-
ga znanja, zato vas prvošolce toplo vabimo, da 
pogosto obiščete našo knjižnico.  V prvem razredu 
obiskujemo knjižnico organizirano v času pouka. 
Učenci si izposodiljo dve knjigi, ki ju naslednji teden 
vrnejo. Učiteljice jim pripravimo bralni dnevnik, v 
katerem vodijo seznam prebranih knjig ter pravljic, 
ki jih bodo pripovedovali za bralno značko. Pod-
robnejša navodila boste dobili v mesecu novemb-
ru na roditeljskem sestanku. 

V knjižnici ti bosta pri izbiri  knjig pomagali knjižničar-
ki Dorica LAPANJE in Anja DEVETAK. 
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Socialno in zdravstveno varstvo učencev 

Ob pričetku šolskega leta izvedemo izpiranje internega vodovodnega sistema po navodilih 
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Izvajali bomo tudi ukrepe na področju zaščite pred širjenjem raznih viroz s poudarkom na 
umivanju rok. Šolska kuhinja deluje po načelih HACCP  in načel dobre higienske prakse.

Telovadnica

Na šoli imamo veliko in manjšo telovadnico, balkonski prostor in zunanja igrišča za telesno 
vadbo. Ker je Osnovna šola Vojke Šmuc zmagala na vseslovenskem natečaju HUDODO-
BRA TELOVADNICA, bomo v letošnjem šolskem letu dobili čisto novo, sodobno prenovljeno 
veliko telovadnico. Ker pa nas je na šoli vsako leto več, si bomo telovadnico  delili z ostalimi 
razredi tako, da bo vsem omogočen kakovosten pouk športa. 
V telovadnico hodimo vselej v spremstvu učiteljev.
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Prehrana učencev

Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v VIZ. Sestavljamo pestre jedilnike, 
ki so objavljeni na spletni strani šole. Učenci, ki ostajajo dlje v šoli, imajo možnost popoldan-
ske malice. Po dogovoru s starši, na osnovi zdravniškega potrdila, pripravljamo dietno hra-
no. Učencem ponujamo malo sladkan čaj in občasno 100% sokove.  

Dejavnosti povezane s prehrano bomo izvajali pri pouku, v času podaljšanega bivanja, 
na oddelčnih urah in drugih organih šole, ob posebnih dnevih, v interesnih dejavnostih, 
delavnicah in na predavanjih.  Dejavnosti so prepletene tudi z dejavnostmi Eko šole, Zdrave 
šole in projekta Shema šolskega sadja in zelenjave.

Z vzgojno izobraževalnim delom želimo spodbujati zdrav način prehranjevanja, kulturo 
prehranjevanja ter privzgojiti primeren odnos do hrane. Zadovoljstvo učencev in staršev se 
preverja vsaj enkrat letno oz. sproti med šolskim letom na različne načine. 

Nadaljujemo s sodelovanjem v projektu Shema šolskega sadja in zelenjave, kjer s  finanč-
no pomočjo pri nakupu sadja in zelenjave, osveščamo učence o pomenu uživanja sadja 
in zelenjave za zdravje. V ta namen načrtujemo aktivnosti za promocijo uživanja lokalno 
pridelanega sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. 

Vsako leto izvajamo Tradicionalni slovenski zajtrk in obeležimo Dan Slovenske hrane z aktiv-
nostmi, ki potekajo preko celega tedna ter pripravo tradicionalnih jedi z lokalnimi sestavin-
ami.
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Za kvalitetno prehrano skrbi komisija za prehrano, ki jo vodi Veronika ZUBIN. Vodja šolske 
kuhinje je Ema HLAJ.

Malico prvošolcem prinesejo kuharice v razred, kosilo pa poteka v jedilnici, kamor jih po-
spremijo učiteljice. V jedilnici skrbimo za kulturno prehranjevanje.

Zdravstveno varstvo učencev

Sistematski zdravniški in zobozdravstveni pregledi ter obiski laboratorija potekajo v ZD Izola 
v spremstvu učiteljev.

Sistematska fluorizacija pri učencih poteka individualno po navodilih zobozdravnika v 
soglasju s starši. Učenci od 2. do 5. razreda sodelujejo v akciji »Tekmovanje: Čisti zobje ob 
zdravi prehrani « pod vodstvom razredničark in medicinske sestre. 

V okviru programa zdravstvene vzgoje bomo v 1.razredu spodbujali zdrave življenjske na-
vade s poudarkom na pomenu uživanja zajtrka. 

Program zobozdravstvene vzgoje izvajata zobna asistentka Jerica CVERLE in koordinatori-
ca promocije zdravja Taja BENČIČ RIBARIČ ob sodelovanju učiteljev. 

Vodja zdrave šole je organizatorka prehrane Veronika ZUBIN, ki s pomočnico ravnateljice 
Vanjo LUKEŽIČ skrbi za izvajanje programa socialnega in zdravstvenega varstva učencev.

Program zagotavljanja varnosti

VARNOST NA ŠOLI IN NA DRUGIH ORGANIZIRANIH DEJAVNOSTIH

Šola poskrbi za varnost učencev tako, da zagotovi:
• spremstvo v skladu z normativi,
• predhodne ogledi poti, prostora, območja, orodja, opreme 
 s strani strokovnega osebja,
• navodila učencem o varnem gibanju in uporabi opreme,
• dežurstvo učiteljev, učencev.

18

ppublikacija.indd   19 24. 08. 2018   08:28:15



OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA

Prihod in pot v šolo

Šolska pot je na pločniku označena z RIBICO. Načrt šolskih poti je obešen pri obeh vhodih 
in objavljen na spletni strani šole.

Prvošolce, ki prihajajo v šolo z avtobusom sami, spremlja s šolske postaje odrasla oseba. Za 
varen odhod s spremstvom poskrbimo tudi po pouku. Starši, poskrbite za pravočasen prihod 
otroka v šolo. Če na poti ni urejenega pločnika, hodimo po LEVI STRANI CESTE, v nasprotni 
smeri, kot poteka promet.Po Zakonu o varnosti cestnega prometa( 80.člen), morajo otroci 
prvega razreda osnovne šole imeti na poti v šolo in domov spremstvo. Spremljajo jih lahko 
tudi otroci, stari najmanj 10 let, če to s pisno izjavo dovolijo starši. Učenci prvega razreda naj 
okoli vratu nosijo RUMENE RUTICE. 

Šola je tehnično varovana z videokamero in električnim zaklepanjem.
Vstop je izven določenih ur pred in po pouku možen z najavo na domofonu. Ob posebnih 
dnevih so učenci in učitelji z razporedom odpiranja seznanjeni naknadno. V času pouka je 
možen vstop pri upravi šole z najavo v tajništvu šole.

URNIK ODPIRANJA ŠOLE

VHOD Z RAZREDNE STOPNJE VHOD S PREDMETNE STOPNJE

6.30- 7.00
8.10- 8.20
12.00- 12.10
12.50- 14.00
15.00- 17.07

7.15- 7.30
8.10- 8.20
12.00- 12.10
12.50- 13.10
13.40- 14.10
14.45- 15.00
15.35- 15-50

19
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Šolski prevoz in varstvo vozačev

Brezplačen prevoz je organiziran za učence, ki imajo bivališče oddaljeno od šole več kot 
štiri kilometre. Na postajališču je zagotovljeno varstvo vozačev.

URNIKI ŠOLSKIH PREVOZOV
ODHOD AVTOBUSA IZ IZOLE- ŠOLSKA POSTAJA

ŠOLSKI AVTOBUS

20
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ODHOD AVTOBUSA IZ KORT
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MONTEKALVO- DOBRAVA-OŠ LIVADE- 0Š VOJKE ŠMUC IZOLA

Šolski prevoz izvaja podjetje Arriva d.o.o.

Po pouku je organiziran prevoz po 4., 5., 6., 7. in 8. šolski uri. Na relaciji Medoši -Izola potrebu-
jejo učenci mesečno vozovnico, na ostalih dveh relacijah pa ne. Mesečno vozovnico lahko 
učenci uporabljajo tudi za javni prevoz.

Program sodelovanja s starši

Svet staršev je najvišji organ sodelovanja s starši. Sestavljen iz predstavnikov vsakega odd-
elka, ki jih izvolijo ostali starši posameznih oddelkov. Predstavniki zastopajo interese svojih 
oddelkov. Svet staršev se sestane 3-4 x letno ali po potrebi. 
3 člani sveta staršev so hkrati člani sveta šole. 

Ostale oblike sodelovanja s starši:

➢ načrtovane govorilne ure,
➢ dodatne govorilne ure dopoldan – po predhodnem dogovoru z učiteljem,
➢ roditeljski sestanki,
➢ razgovori učenec-učitelj-starši v skladu z Vzgojnim načrtom oz. s Pravili šolskega reda,
➢ telefonski razgovori,
➢ pisno obveščanje,
➢ vključevanje v vzgojno izobraževalni proces ( organizacija tekmovanj, dnevi dejavnosti   
    in druge  dejavnosti šole,
➢ različne delavnice,
➢ pohodi,
➢ skupinsko in individualno reševanje učno -vzgojnega stanja,
➢ individualno reševanje socialne in zdravstvene problematike,
➢ skupna predavanja, delavnice za starše in učence,
➢ predstavitev raznih poklicev,
➢ šolski sklad, donatorstvo, sponzorstvo…
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V dopoldanskem času so enkrat mesečno možne individualne govorilne ure po 
predhodnem dogovoru s posameznimi učitelji.

GOVORILNE URE ZA STARŠE

Govorilne ure potekajo od 17. 00 do 19. 00 ure. Februarja bodo gov-

orilne ure potekale po dogovorih s posameznimi razredniki in starši.

  ZAP ŠTEVILKA             DAN                            DATUM                    RAZREDI            
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONEDELJEK
TOREK

PONEDELJEK
TOREK

PONEDELJEK
TOREK

PONEDELJEK
TOREK

PONEDELJEK
TOREK

PONEDELJEK
TOREK

PONEDELJEK
TOREK

PONEDELJEK
TOREK

8.10.2018
9.10.2018

12.11.2018
13.11.2018

10.12.2018
11.12.2018

14.1.2019
15.1.2019

11.2.2019
12.2.2019

11.3.2019
12.3.2019

15.4.2019
16.4.2019

20.5.2019
21.5.2019

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.

1.- 3.r. + KORTE
4 .-9.r.
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RODITELJSKI SESTANKI - RS

Roditeljski sestanek skliče razrednik s pisnim vabilom staršem, ki bo na voljo na 
spletni strani šole.

Za bodoče prvošolce organiziramo prvi roditeljski sestanek ali 

DAN ODPRTIH VRAT v mesecu juniju 2019.

Šolski sklad

Na šoli že vrsto let deluje šolski sklad, sestavljen iz predstavnikov  kolektiva in 
predstavnikov staršev. 
Namen šolskega sklada je v dodatni možnosti pridobivanja sredstev za finan-
ciranje različnih dejavnosti in nadstandardnih programov. Iz sredstev šolske-
ga sklada nudimo finančno pomoč tudi učencem, ki se zaradi težjih socialnih 
razmer ne bi mogli udeležiti ponujenih plačljivih programov na šoli ali ne more-
jo poravnati šolskih storitev. Letos bo imenovana nova komisija za upravljanje 
s šolskim skladom. 
Vsi učenci naše šole bodo v prvem tednu šolskega leta dobili zloženko z os-
novnimi informacijami o namenu šolskega sklada.

Sredstva za šolski sklad lahko nakažete na TRR: 01240-6030653796

  ZAP ŠT.     RAZRED       MESEC                              VSEBINA                                   IZVAJALEC          
1. 1.

2. 2.-9.r.

3. 1.- 9.r.

4. 9.r

5. 1.- 9.r.

6. 1.- 9.r.

avgust 2018

september 
2018

oktober 2018

januar 2019

februar 2019

junij 2019

Uvodne skupne vsebine (dokumen-
ti, pravilniki, volitve v svet staršev, 
programi po oddelkih)

Uvodne skupne vsebine (dokumen-
ti, pravilniki, volitve v svet staršev, 
programi po oddelkih)

Skupna učno - vzgojna tematika

Poklicno usmerjanje

Analiza učnega uspeha, vzgojna 
dinamika

Zaključne vsebine, evalvacija šols-
kega leta, predlogi za naprej

razredniki

ravnateljica, 
strokovni delavci

ravnateljica, 
strokovni delavci

Dr. Igor Saksida

Nina Lokovšek

razredniki
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Sodelovanje šole z zunanjim okoljem

Razvoja šole si ne predstavljamo brez sodelovanja z okoljem. Z nami  sodeluje-
jo številne inštitucije, organi, društva. Te so:

Občina Izola, Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport, Center za kulturo, 
šport in prireditve Izola, Dom starejših občanov Izola, Hotel Delfin Izola, Uprav-
na enota Izola, Komunala Izola, Zdravstveni dom Izola,( Piran, Koper), Center 
za socialno delo Izola, (Piran, Koper), Policijska postaja Izola,( Koper, Piran), 
Mestna knjižnica Izola,( Piran, Koper), Društvo prijateljev mladine Izola, Med-
generacijski center Izola, Glasbena šola Koper, ( Izola, Piran ), Republiški izpitni 
center - RIC, Zavod za šolstvo, OE Koper, Ljubljana, Osnovne šole v občini in  
sosednjih občinah, Osnovna šola Preserje pri Radomljah, Center za komunik-
acijo, sluh in govor Portorož, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, 
Svetovalni  center za otroke, mladostnike in starše - OŠ Koper, Ljudska univerza 
Koper, Pedagoška fakulteta Koper, Ljubljana, Fakulteta za humanistične študi-
je Koper,Zavod za zaposlovanje Koper,
Gledališče Koper, Avditirij Portorož, Zavod za varstvo narave Izola,Turistično in-
formacijski center Izola, Lions Club Izola, Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran, 
Morska biološka postaja Piran, Krajinski park Strunjan, podjetja, klubi, društva….
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Priporočila staršem

Priporočamo da: 

➢ otroka naučite pravočasnega prihoda v šolo,

➢ redno sodelujete z razredničarko in ostalimi učitelji,

➢ redno obiskujete govorilne ure,

➢ sodelujete pri različnih dejavnostih šole: projektnem delu, 
 interesnih dejavnostih, prireditvah...,

➢ sproti spremljate otrokovo šolsko delo,

➢ poskrbite, da bo vaš otrok redno opravljal domače naloge, 
 imel urejene šolske potrebščine,

➢ vzpodbujate otrokovo radovednost in ustvarjalnost,

➢ vsak dan posvetite nekaj časa svojemu otroku,

➢ spremljate otrokove aktivnosti v prostem času, 

➢ mu pomagate razvijati delovne in učne navade in razporediti 
 čas za učenje in prostočasne aktivnosti,

➢ ga spodbujate k pozitivnim oblikam preživljanja prostega časa,

➢ poskrbite za pravočasen odhod v posteljo in dovolj spanja,

➢ pravočasno in redno poravnavate vse obveznosti do šole,

➢ poskrbite, da otrok ne bo prinašal v šolo dragocenih predmetov 
 in denarja,

➢ ste razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah,

➢ po potrebi za otroka poiščete pomoč na šoli ali izven šole.
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OBVESTILA ZA STARŠE
DNEVI DEJAVNOSTI

1. ŠPORTNI DAN
Kam gremo: ______________________________
Kdaj: ___________________________________

Ob 8.20 se zberemo v razredu.
S seboj imamo manjši nahrbtnik, manjšo vrečko (kamor bomo pospravili šolsko malico), pi-
jačo, brisačko in športno igračo. 
Pridemo primerno oblečeni in obuti. 
Športni dan zaključimo ob 12.10. 
Kdor ostane v podaljšanem bivanju, mora imeti s seboj copate.

Podpis staršev (potrditev, da ste prebrali obvestilo):_____________________

2. ŠPORTNI DAN
Kam gremo: ______________________________
Kdaj: ___________________________________

Ob 8.20 se zberemo v razredu.
S seboj imamo manjši nahrbtnik, manjšo vrečko (kamor bomo pospravili šolsko malico), pi-
jačo, brisačko in športno igračo. 
Pridemo primerno oblečeni in obuti. 
Športni dan zaključimo ob 12.10. 
Kdor ostane v podaljšanem bivanju, mora imeti s seboj copate.

Podpis staršev (potrditev, da ste prebrali obvestilo):_____________________

3. ŠPORTNI DAN
Kam gremo: ______________________________
Kdaj: ___________________________________

Ob 8.20 se zberemo v razredu.
S seboj imamo manjši nahrbtnik, manjšo vrečko (kamor bomo pospravili šolsko malico), pi-
jačo, brisačko in športno igračo. 
Pridemo primerno oblečeni in obuti. 
Športni dan zaključimo ob 12.10. 
Kdor ostane v podaljšanem bivanju, mora imeti s seboj copate.

Podpis staršev (potrditev, da ste prebrali obvestilo):_____________________
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4. ŠPORTNI DAN

Kam gremo: ______________________________
Kdaj: ___________________________________

Ob 8.20 se zberemo v razredu.
S seboj imamo manjši nahrbtnik, manjšo vrečko (kamor bomo pospravili šolsko malico), pi-
jačo, brisačko in športno igračo. 
Pridemo primerno oblečeni in obuti. 
Športni dan zaključimo ob 12.10. 
Kdor ostane v podaljšanem bivanju, mora imeti s seboj copate.

Podpis staršev (potrditev, da ste prebrali obvestilo):_____________________

5. ŠPORTNI DAN

Kam gremo: ______________________________
Kdaj: ___________________________________

Ob 8.20 se zberemo v razredu. S seboj imamo manjši nahrbtnik, manjšo vrečko (kamor 
bomo pospravili šolsko malico), pijačo, brisačo, kopalke ali perilo, kremo za sončenje in 
športno igračo. 
Športni dan zaključimo ob 12.10. 
Kdor ostane v podaljšanem bivanju, mora imeti s seboj copate.

Podpis staršev (potrditev, da ste prebrali obvestilo):_____________________

NARAVOSLOVNI DAN

OGLED ŽIVALSKEGA VRTA V LJUBLJANI
Kdaj gremo: ____________________________________
Ob 8.20 se zberemo  pred šolo. S seboj imamo manjši nahrbtnik, manjšo vrečko (kamor 
bomo pospravili šolsko malico), dodatno malico, pijačo, tabletko proti slabosti. Pridemo 
vremenu primerno oblečeni in obuti.
Predviden zaključek naravoslovnega dne oz. prihod iz Ljubljane bo ob 16.30. Starši ob tej 
uri pričakajte otroke pred šolo. Podaljšanega bivanja ne bo. Kosilo in popoldansko malico 
bomo odjavili.

Podpis staršev (potrditev, da ste prebrali obvestilo):_____________________
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