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IME IN SEDEŽ ŠOLE
OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE
Polje 4
2391 PREVALJE
Telefon: (02) 8234500
Fax: (02) 8234501
E-pošta: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
TRR: 01375-6030675990
Davčna številka: 73077500
Spletna stran: http://os-fgp.si
Ravnateljica: Mira Hancman
(e-pošta: Mira.Hancman@guest.arnes.si)
Telefon: (02) 8234505
Pomočnica ravnateljice za OŠ: Mateja Pečnik
(e-pošta: Mateja.Pecnik@guest.arnes.si)
Telefon: (02) 8234506
Pomočnica ravnateljice za OŠ: dr. Andreja Tinta
(e-pošta: Andreja.Tinta@guest.arnes.si)
Telefon: (02) 8234515
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Ana Buhvald Pori
(e-pošta: Ana.Buhvald-Pori@guest.arnes.si)
Telefon: (08) 3843670

PODRUŽNICE
OŠ HOLMEC
Dolga Brda 37a
2391 Prevalje
Telefon: (02) 82 31 033
Vodja: Darinka Küzma

OŠ LEŠE
Leše 68a
2391 Prevalje
Telefon: (02) 8231642
Vodja: Klavdija Kodrun

OŠ ŠENTANEL
Šentanel 30
2391 Prevalje
Telefon: (02) 8231405
Vodja: Renata Piko

VRTEC KROJAČEK HLAČEK
Polje 4a
2391 Prevalje
Telefon: (08) 3843670 – Ana Buhvald Pori
Telefon: (08) 3843673 – zbornica, spodaj
Telefon: (08) 3843678 – zbornica, zgoraj
Telefon: (08) 3843675 – igralnica, zgoraj (Jelka Može)

Enota LEŠE; pri POŠ Leše
Leše 68a
2391 Prevalje
Telefon: (02) 8240249
Vodja oddelka: Saša Pupavac
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KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
S poukom pričnemo v ponedeljek, 3. septembra 2018. Zadnji dan pouka za devetošolce je v petek, 14. junija
2019. Vsi ostali razredi zaključijo s poukom v ponedeljek, 24. junija 2019. V šolskem letu bo 183 šolskih
dni za devetošolce in 189 šolskih dni za učence od 1. do 8. razreda.
OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

od 3. septembra 2018
do 31. januarja 2019
od 1. februarja 2019
do 24. junija 2019
Drugo
(za devete razrede
do 14. junija)
DAN ŠOLE – ZAKLJUČNA PRIREDITEV
VALETA

KONFERENCE

Prvo

29. januar 2019
12. junij 2019 za 9. razred
20. junij 2019 za ostale
razrede
maj 2019
7. junij 2019

POČITNICE
JESENSKE POČITNICE

29., 30. oktober in 2. november 2018

NOVOLETNE POČITNICE

27., 28. in 30. december 2018

ZIMSKE POČITNICE

od 18. do 22. februarja 2019

PRVOMAJSKE POČITNICE

29. in 30. april 2019

POLETNE POČITNICE

od 26. junija do 31. avgusta 2019

Prosti dnevi: 31. oktober (dan reformacije), 1. november (dan spomina na mrtve), 24. december
(nadomeščamo 29. septembra 2018), 25. december (božič), 26. december (dan samostojnosti in enotnosti),
1. in 2. januar (novo leto), 8. februar (Prešernov dan, slovenski kulturni praznik), 22. april (velikonočni
ponedeljek), 1. in 2. maj (praznik dela), 3. maj (nadomeščamo 11. maja).
Dodatna delovna sobota v skladu z 2. odstavkom 4. čl. Pravilnika o šolskem koledarju:
2. februar.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)
NPZ je obvezen za učence 6. in 9. razreda.
3. september 2018 – določitev tretjega predmeta NPZ v 9. razredu – fizika.
7. 5. 2019 (torek) NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.
9. 5. 2019 (četrtek) NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.
13. 5. 2019 (ponedeljek) NPZ iz angleškega jezika za 6. razred in NPZ iz fizike za 9. razred.
3. 6. 2019 (ponedeljek) bodo učenci 9. razreda seznanjeni z dosežki na NPZ; 3., 4. in 5. junija 2019 bo
omogočen tudi vpogled v ovrednotene naloge za starše učencev 9. razreda.
6. junija 2019 (četrtek) bodo učenci 6. razreda seznanjeni z dosežki na NPZ; 6., 7. in 10. junija 2019 bo
omogočen tudi vpogled v ovrednotene naloge za starše učencev 6. razreda.
Komisija za izvedbo NPZ: Mira Hancman, predsednica, Mateja Pečnik, namestnica, Marija Eremut,
članica, Tomaž Sonjak, član, in Maja Pristovnik, članica.

Publikacija OŠ Franja Goloba Prevalje

2018 / 2019

ROKI ZA POPRAVNE IN RAZREDNE IZPITE
Roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda bodo v času od 17. junija do 1. julija 2019.
Roki za predmetne in popravne izpite za učence ostalih razredov bodo od 26. junija do 9. julija 2019.
Roki za predmetne in popravne izpite v jesenskem roku bodo od 19. avgusta do 30. avgusta 2019.

POTEK POUKA

predura

7.30–8.15

1. odmor (5 min)

8.00–8.20 (zajtrk 1. razred)

1. ura

8.20–9.05

2. odmor (5 min)

9.05–9.10

2. ura

9.10–9.55

3. odmor – MALICA (20 min)

9.55–10.15

3. ura

10.15–11.00

4. odmor (5 min)

11.00–11.05

4. ura

11.05–11.50

5. odmor (5 min)

11.50–11.55

5. ura

11.55–12.40

6. odmor (5 min)

12.40–12.45

6. ura

12.45–13.30

7. odmor (15 min)

13.30–13.45

7. ura

13.45–14.30

8. odmor (5 min)

14.30–14.35

8. ura

14.35–15.20

RAP – JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je namenjeno učencem prvih razredov in vozačem drugih in tretjih razredov. Poteka od
6.00 do 8.00. V šolskem letu 2018/2019 sta organizirana dva oddelka:
I.
oddelek: v učilnici 1. a- ali 1. b-oddelka pod nadzorom učiteljice Andreje Tinta do 7.00. Od 7.00
so učenci 1. r. pod nadzorom ene od vzgojiteljic – Sonje Grnjak ali Gabrijele Grzina (od
7.00 do 8. 00);
II. oddelek se preseli v učilnico 2. a-oddelka (od 7.00 do 8.00) pod nadzorom učiteljice Andreje
Tinta.
III.

RAZŠIRJENI PROGRAM – RAP
V tem šolskem letu smo ena izmed 19-ih šol, ki je pričela uvajati triletni projekt imenovan Razširjeni
program – RaP. Gre za preizkus, ki ga je zasnoval Zavod za šolstvo, katerega namen je omogočiti vsakemu
učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. RaP
prinaša obvezno učenje tujega jezika za vse otroke prvega razreda in drugega tujega jezika v sedmem
razredu. Neobvezni del RaP zajema celo vertikalo. Tako se lahko otroci pred poukom in tudi po njem
vključijo v pester nabor dejavnosti, ki jih ponuja šola. Nabor dejavnosti določajo trije vsebinski sklopi, in
sicer:


gibanje in zdravje za dobro psihofizično počutje,



kultura in tradicija ter



vsebine iz življenja in dela osnovne šole.
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PREVOZI UČENCEV V ŠOLO
RELACIJA

NAČIN PREVOZA

Šentanel
Holmec
Leše
Poljana
Stražišče, Breznica
Kot, Zagrad
Do podružnice Holmec
Do podružnice Šentanel

avtobus – 7.00
avtobus – 7.00
avtobus – 7.20
avtobus – 7.05
kombi
kombi
kombi
kombi

PREVOZNIK
13.55
13.55
lokalni avtobus
13.55
12.55, 13.55
12.55, 13.55

Nomago
Nomago
Nomago
Nomago
Nomago
Pavše
Pavše
Marin

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Člani šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole. Čas odprtosti knjižnice je določen z urnikom izposoje.
Ponedeljek: 8.30–13.30, od torka do četrtka: 7.15–13.30, v petek: 7.15–12.00.
Rok za vračilo izposojenega gradiva je tri tedne, gradivo je možno tudi podaljšati. Podaljšanje ne velja za gradivo uvrščeno
v priporočilne sezname branja za bralno značko in domače branje.
Na dom si učenec lahko izposodi največ pet knjig, pri knjigah za referate, seminarske ali raziskovalne naloge je skupna
omejitev do deset knjig. Na dom si ni mogoče izposoditi referenčnega gradiva (enciklopedije, leksikoni ...) ter neknjižnega
gradiva.
Knjižnica ne zaračunava zamudnine. Če uporabnik gradiva ne vrne v določenem izposojevalnem roku, si drugega gradiva
ne more izposoditi. S knjižnim gradivom morajo uporabniki primerno ravnati. Poškodovano ali izgubljeno knjigo učenec
nadomesti z novo ali plača ceno nakupa nove knjige. Učenci lahko preživijo proste ure in prosti čas tudi v čitalnici šolske
knjižnice, kjer lahko pišejo domače naloge, berejo ali iščejo ustrezna knjižnična gradiva, pri tem pa morajo upoštevati
knjižnični red in knjižničarkina navodila.

PREHRANA UČENCEV
Šolska kuhinja organizira učencem šole štiri obroke: zajtrk za prve razrede, malico, kosilo in popoldansko malico. Za
učence prvih razredov ponujamo tri obroke dnevno: zajtrk, malico in kosilo, za vse ostale učence pa malico in kosilo.
Učenci podaljšanega bivanja imajo tudi popoldansko malico.
Pripravljamo tudi dietne obroke (malica, kosilo) za učence z zdravstvenimi težavami. Starši morajo priložiti zdravniško
potrdilo in izpolniti predpisane obrazce.
Zajtrk za prve razrede se deli v učilnicah od 8.00 do 8.30, nato imajo malico, od 9.30 do 10.00, od 11.30 do 12.00 pa kosilo
v jedilnici. Spremljajo jih učiteljice. Učenci od 2. do 9. razreda imajo malico od 9.55 do 10.15 v učilnicah, kjer imajo pouk
tretjo uro. Učenci, ki so imeli šport, gospodinjstvo, tehniko in tehnologijo malicajo v šolski jedilnici. Učenci, ki imajo
drugo uro pouk v skupinah, se zberejo v eni izmed učilnic, in sicer po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski.
Čas kosila v šolski jedilnici je med 11.45 in 14.00. Ob 11.30 gredo na kosilo samo učenci 1. razreda. Od 11.50 se jim
pridružijo učenci podaljšanega bivanja oz. razredne stopnje. Učenci tretje triade lahko gredo na kosilo po 12. uri, med
odmori ali prostimi urami. V primeru bolezni ali druge odsotnosti lahko starši odjavijo prehrano za določen čas. V primeru
odsotnosti otroka je potrebno prehrano odjaviti do 8.30 ure, upošteva pa se z naslednjim delovnim dnem. Prijava za
prehrano se lahko prekliče ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. Odjava za nazaj ni mogoča.
Iz državnega proračuna se zagotavlja subvencija za malico, ki je namenjena učencem iz socialno manj spodbudnih okolij,
ter subvencija za kosilo. Obračunavanje malic in kosil je po številu prijavljenih obrokov za pretekli mesec.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici. Svoje obveznosti lahko poravnate tudi preko
trajnika. Prosimo Vas, da pri plačilu položnic navedete točen sklic in znesek, ki je naveden na posamezni položnici, in
sicer za vsakega otroka posebej. S tem bomo preprečili morebitne nejasnosti in nepravilnosti pri poravnavi računov.
Če se status družine spremeni med šolskim letom, ste spremembo po Zakonu o upravnem postopku dolžni sporočiti šoli.
Vlogo za prijavo prehrane dobijo učenci junija v šoli, lahko pa si jo pridobite osebno v šolski svetovalni službi ali na šolski
spletni strani v rubriki »Za starše«.
Prehrano lahko odjavite po telefonu: (02) 823 45 14 od 7.00 do 8.30 ure zjutraj.

Cenik šolske prehrane
Otroška malica
Kosila – razredna stopnja
Kosila – predmetna stopnja
Kosila – odrasli
Malica – odrasli

0,80 EUR
2,30EUR
2,45 EUR
5,37 EUR
1,92 EUR

Publikacija OŠ Franja Goloba Prevalje

2018 / 2019

STIKI S STARŠI
Pravica in dolžnost vsakega starša oziroma skrbnika je, da spremlja vzgojno-izobraževalni napredek svojega
otroka ter življenje in delo šole v celoti. Šola se povezuje s starši, da bi dosegla skladnejše delovanje na
vzgojno-izobraževalnem področju. Sodelovanje oziroma povezovanje s starši bo potekalo v dveh smereh:

preko srečanj na svetu staršev in

na roditeljskih sestankih ter govorilnih urah.

GOVORILNE URE
Skupne govorilne ure so organizirane drugi torek v mesecu med 17. in 18. uro. V tem šolskem letu
bodo:
Popoldanske govorilne ure so skupne, kar pomeni,
SKUPNE GOVORILNE URE
da so vsi učitelji na voljo za razgovore.
v torek, 9. oktobra 2018
Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi v
času dopoldanskih govorilnih ur posameznega
v torek, 13. novembra 2018
učitelja ali razrednika. Razpored je objavljen na
v torek, 11. decembra 2018
oglasni deski. Starši lahko pisno ali po telefonu
v torek, 8. januarja 2019
zaprosijo za izredno srečanje z razrednikom ali
v torek, 12. februarja 2019
učiteljem, s katerim sporazumno določijo datum in
v torek, 12. marca 2019
uro.
v torek, 9. aprila 2019
v torek, 14. maja 2019

GOVORILNE URE ZA STARŠE
RAZREDNA STOPNJA
ODDELEK
1. a
1. b
1. c
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
4. c
5. a
5. b
5. c
tuji jezik – angleščina
tuji jezik – angleščina
dodatna strokovna pomoč
dodatna strokovna pomoč

UČITELJ
Štefka Zavolovšek, Sonja Grnjak
Marija Kumprej, Gabrijela Grzina
Nataša Srnko Gričnik, Tonja Krevh
Milena Hlupič
Marjeta Jezernik
Lara Fajmut
Milanka Janežič
Janja Tasič, Blanka Janota
Anita Kordež Grögl
Barbara Drevenšek
Irena Hancman
Romana Pori
Mojca Pruš
Špela Pačnik
Saša Rahten Ridl
Valentina Pisar
Mirjana Smolak

TERMIN

torek, 1. ura
sreda, 4. ura
sreda, 3. ura
torek, 3. ura
torek, 2. ura
ponedeljek, 3. ura
ponedeljek, 2. ura
sreda, 5. ura
četrtek, 5. ura
sreda, 2. ura
četrtek, 4. ura
četrtek, 4. ura
ponedeljek, 5. ura
petek, 3. ura
četrtek, 4. ura
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PREDMETNA STOPNJA
ODDELEK

UČITELJ

TERMIN

6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c

Emil Petek
Urška Petrič
Betina Jamšek, Mateja Pečnik
Marija Sirk Polanšek, Valentina Pisar
Helena Potočnik Gostenčnik
Maša Pupavac
Tatjana Mori
Davorin Svenšek
Katjuša Knez
Marija Eremut
Tomaž Sonjak, Zlatko Triller
Maja Pristovnik
Mira Kordež
Jelka Kranjc
Samo Lipovnik
Draga Mastek
Saša Oder
Štefan Peršak
Dominika Rotovnik
Tatjana Strojnik
Franc Štrekelj
Vera Vačovnik

četrtek, 3. ura
sreda, 2. ura
petek, 1. ura
ponedeljek, 1. ura
petek, 2. ura
torek, 3. ura
sreda, 1. ura
ponedeljek, 2. ura
ponedeljek, 1. ura
četrtek, 4. ura
petek, 2. ura
ponedeljek, 4. ura
torek, predura

PODRUŽNICA ŠENTANEL
ODDELEK
UČITELJ
POUČUJE
1., 2.
Tjaša Hace
1., 2.
3., 5.
Renata Piko
3., 5.
Skupna govorilna ura: vsak prvi četrtek v mesecu ob 16. uri;
PODRUŽNICA LEŠE
ODDELEK
UČITELJ
POUČUJE
Suzana Pušpan,
1., 2., 3.
1., 2., 3.
Marina Stropnik
4., 5.
Klavdija Kodrun
4., 5.
Skupna govorilna ura: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17. uri;
PODRUŽNICA HOLMEC
ODDELEK
UČITELJ
Bojana Hudrap
1., 2., 3.
Darinka Küzma
4., 5.

Slavka Gradišnik

POUČUJE
1., 2., 3.
4., 5.

petek, 3. ura
ponedeljek, 2. ura
torek, 5. ura
ponedeljek, 6. ura
ponedeljek, 2. ura
četrtek, 5. ura
ponedeljek, 1. ura
petek, 1. ura

TERMIN
sreda, 2. šolska ura
sreda, 1. šolska ura

TERMIN
torek, 4. šolska ura
torek, 5. šolska ura

TERMIN
petek, 3. šolska ura
petek, 4. šolska ura

Skupna govorilna ura: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 16. uri;
RODITELJSKI SESTANKI
Razrednik mora vsako šolsko leto sklicati najmanj tri roditeljske sestanke, na katerih obvešča starše o
vzgojno-izobraževalni problematiki ter se seznanja z njihovimi mnenji in pripombami o delu šole.
Razrednik mora omogočiti razrednemu predstavniku Sveta staršev, da poroča o sklepih in problematiki, ki
so jo obravnavali na Svetu staršev. Razrednik o roditeljskem sestanku napiše zapisnik. O problematiki mora
seznaniti ravnateljico, ŠSS in po potrebi oddelčni učiteljski zbor ter druge strokovne organe šole.
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RODITELJSKI SESTANKI
1. roditeljski sestanek,
september
2. roditeljski sestanek – 24.
10. 2018
3. roditeljski sestanek,
od januarja do marca
4. roditeljski sestanek
maj ali junij
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VSEBINA
seznanitev z letnim delovnim načrtom šole, izvolitev novih članov sveta
staršev
strokovno predavanje VZGOJA, RAZPETA MED RADOSTMI IN
PASTMI
aktualnosti na področju šolstva, predpisane in dogovorjene teme
evalvacija dela v oddelku in predstavitev dela oddelka

ORGANIZACIJA DOGOVORJENEGA IN RAZŠIRJENEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
BIVANJE V NARAVI IN ŠOLA V NARAVI
RAZRED
2. razred
5. razred
6. razred

VSEBINA – KRAJ
Pravljična vas Leše
letna šola, »Salinera« Strunjan
zimska šola, Ribnica na Pohorju

ČAS, CENA
junij 2019
3. 9.–7. 9. 2018
21. 1.–25. 1. 2019

VODJA
Marjeta Jezerniki
Tatjana Strojnik
Štefan Peršak

ČAS
4. 10. 2018
10. 12. 2018

VODJA
Hedvika Gorenšek
Andreja Tinta

21. 12. 2018

Mateja Pečnik

KULTURNA DEJAVNOST
RAZRED
1.–9. r.
1.–9. r.
1.–9. r.
NIP UME
NIP TJN – 4., 5., 6.
r.
9. r. RaP
MPZ

VSEBINA – KRAJ
Krojačkov dan
gledališka predstava, Maribor
predstava Gimnazije Ravne na
Koroškem
gledališka predstava

Irena Hancman
Betina Jamšek

Vrbsko jezero
EKO dejavnosti, POŠ Šentanel
intenzivne pevske vaje, POŠ
Šentanel

april 2019

Maša Pupavac

5.,6. 4 2019

Tatjana Mori

ČAS
14., 15. 9. 2018
21., 22. 9. 2018
28., 29. 9. 2018
marec 2019
4. 6. 2019

VODJA
Tatjana Strojnik
Tomaž Sonjak
Štefan Peršak
Štefan Peršak
Štefan Peršak

IZBIRNI PREDMETI
RAZRED
ŠZZ, ŠSP
ŠZZ, ŠSP
ŠZZ, ŠSP
ŠZZ, ŠSP
ŠZZ, ŠSP
ŠNO

VSEBINA – KRAJ
CŠOD Ajda
CŠOD Ajda
CŠOD Ajda
poleti v Planici
Festival športa mladih; Žalec
Hiša POP TV, Slovenski šolski
muzej

Maja Pristovnik
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SOLIDARNOSTNE IN PROSTOVOLJNE AKTIVNOSTI:
– zbiranje papirja (9. 10. 2018, 26. 3. 2019, 28. 5. 2019)
– zbiranje plastičnih zamaškov, odpadne elektronske opreme, kartuš …
– sodelovanje v akciji Pokloni zvezek (Karitas)
– sodelovanje v akciji Zadruge Dobrota Podari obleki novo življenje (zbiranje in izmenjava starih/rabljenih
oblačil, obutve …)
– napolnimo šolsko torbo (šola napolni najšibkejšim učencem šolsko torbo s šolskimi pripomočki)
– subvencioniranje šolske prehrane za socialno najšibkejše
– prostovoljstvo: učenec poučuje učenca
– čistilne akcije (okolica šole)

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad je zaživel v šolskem letu 2007/2008. Člani upravnega odbora s predsednikom iz strani staršev
g. Ivanom Backovićem in podpredsednikom Francem Štrekljem, se trudijo, da bi šola pridobila čim več
sredstev.
S Pravilnikom šolskega sklada se lahko seznanite na šolski spletni strani. Kadar koli pa želite dvigniti
standard izobraževanja vaših otrok, lahko nakažete svoj prispevek na transakcijski račun:
01375-6030675990, s pripisom za Šolski sklad.

PUBLIKACIJA OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE (2018/2019)
Sestavila: Mateja Pečnik, prof.

