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1. UVOD

Vsi zaposleni smo sledili viziji šole in prednostnim nalogam.

Šolsko leto 2019/2020 je do 13. marca 2020 potekalo ustaljeno, v skladu z načrti.

V pouk smo vključevali sodobne didaktične pristope in aktivne metode dela ter učne
strategije, ki učencu omogočajo najbližji in najučinkovitejši način pridobivanja in
usvajanja znanja (formativno spremljanje).

Delo z učenci s posebnimi potrebami je potekalo v skladu s pripravljenimi
individualiziranimi programi. Izvajalci dodatne strokovne pomoči posameznega učenca
so bili strokovnjaki s posameznih področij in strokovni delavci.

Trudimo se biti odprta šola, zato negujemo profesionalen in pristen odnos s starši in z
lokalno skupnostjo. Z veseljem smo se odzvali tudi povabilom k sodelovanju z
nekaterimi društvi v občini (kulturno, gasilska, čebelarsko …).

1.1 REALIZACIJA CILJEV RAZVOJNEGA NAČRTA IN PREDNOSTNIH NALOG

Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo delovali skladno z vizijo in temeljnimi usmeritvami
razvojnega programa šole.

Nadgrajevali smo zadane prednostne naloge iz prejšnjega šolskega leta tako na učnem
področju kakor tudi v vzgojnem delovanju posameznikov, oddelkov in šole kot celote.

Največ pozornosti smo namenili izvajanju obveznega programa in kvaliteti pouka ter
medsebojnim odnosom vseh akterjev, ki se na različne načine vključujemo v šolsko
dogajanje.

Strokovni delavci smo si prizadevali za pridobivanje kakovostnega in s tem tudi
funkcionalnega znanja za delo v razredu in izven njega.

Realizirali smo aktivnosti v okviru prednostnih nalog:

1) KOMUNIKACIJA:

Irena Borštner, 22. in 23. avgust 2019: “Reševanje konfliktov in ustrezen način
sporazumevanja z zahtevnejšimi učenci v razredu”.

Nadaljevanje zgoraj napisanega seminarja se je nadaljevalo v obliki manjših
učnih skupin (na podlagi interesa skupine strokovnih delavk) v šolskem letu
2019/2020.
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Za otroke smo v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Pomurja organizirali
delavnice na temo komuniciranja in prepoznavanja telesne govorice z živalmi,
predvsem s psi in mačkami.

2) PROFESIONALNA RAST IN RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE – »FS«

Obnova teoretičnega dela ter prehod v prakso - DOKAZI in POVRATNA
INFORMACIJA. Pri spremljanju oz. hospitacijah sem spremljala uvajanje teh
dveh elementov v delu učitelja pri pouku. Opazno je bilo, da je na razredni stopnji
FS kar precej prisotno z različnimi elementi, na predmetni stopnji je tega manj in
bo potrebno še veliko aktivnega dela na tem področju, tudi spoznavanje teorije in
po tem ali hkrati njena uporaba v praksi.

2. ŠOLSKI KOLEDAR

Pouk v šolskem letu 2019/2020 se je pričel v ponedeljek, 2. septembra 2019.
Devetošolci so zaključili obvezno šolanje v ponedeljek,15. junija 2020, učenci ostalih
razredov pa so končali s poukom v sredo, 24. junija 2020.

Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo v skladu s sprejetim šolskim koledarjem in
Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Križevci na standardni način do 13.marca 2020,
potem pa se je začelo zaprtje šole in vrtca; vzpostavili smo “POUK NA DALJAVO”.

3. ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

Preglednica števila učencev in oddelkov na dan 1. 9. 2019:

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO ODDELKOV

1. A 26 1

2. A 16 1

2. B 14 1

3. A 20 1

3. B 21 1

4. A 17 1
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4. B 18 1

5. A 18 1

5. B 20 1

6. a 16 1

6. b 16 1

7. a 17 1

7. b 19 1

8. a 15 1

8. b 15 1

9. a 22 1

290 16

Pouk je potekal v dopoldanskem času. Večina učencev se je vozila v šolo z avtobusom,
ker je šolski okoliš precej razpršen.

Organizirano je bilo dnevno varstvo vozačev.

Oddelki podaljšanega bivanja

Program podaljšanega bivanja smo izvajali v obsegu 85 ur. Učenci so bili razporejeni v
6 skupin, v katere je bilo v začetku šolskega leta vključenih 153 učencev.

OPB 1: 26 učencev

OPB 2: 30 učencev

OPB 3: 27 učencev

OPB 4: 35 učencev

OPB 5: 24 učencev
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4. KADROVSKA ZASEDENOST

Osnova za sistemizacijo delovnih mest je Pravilnik o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. 57/2007 in spremembe). Predlog sistemizacije
delovnih mest za šolsko leto 2017/2018 je pregledalo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in popravki) izdalo 1. 12.
2019 soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest Osnovne šole Križevci. Pri izdaji
soglasja je ministrstvo upoštevalo obseg dejavnosti v šolskem letu 2018/2019.

Večina učiteljev je imela povečan obseg dela, torej več kot 22 ur učne obveznosti
tedensko. Pojavljale so se bolniške odsotnosti, ki smo jih nadomeščali delno s
prerazporeditvijo obveze med zaposlenimi delavci, delno pa tudi po predhodno
pridobljenih soglasjih z nadomestnimi zaposlitvami za določen čas.

4.1 POUČEVANJE PO PREDMETIH / OSTALA PODROČJA

SLOVENŠČINA: Božena Kurbos, Jasna Markovič - Jagodič

NEMŠČINA: Vera Slavič, Dora Roškar, Andreja Sever - 1. triada

ANGLEŠČINA: Vera Slavič, Tina Hojnik - 1. triada

MATEMATIKA: Manica Karba, Renata Kovačič

LIKOVNA UMETNOST: Ciril Kosi

GLASBENA UMETNOST: Renata Mikl

ŠPORT: Edi Petek, Denis Hofman

GEOGRAFIJA: Metka Štuhec

ZGODOVINA: Metka Štuhec

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA: Božena Kurbos

FIZIKA: Lenart Barat

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: Lenart Barat

KEMIJA: Alenka Kajtna Zorko

NARAVOSLOVJE: Alenka Kajtna Zorko, Nina Vozlič

BIOLOGIJA: Nina Vozlič

GOSPODINJSTVO: Nina Vozlič
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RAZREDNI POUK: Andreja Filipič Holc, Nada Vajs Vidnar, Jelka Vinkovič, Simon
Cimerman, Matevž Jakelj, Alenka Črček Ritonja, Mateja Kozar, Martina Heric, Ksenija
Mavrič, Mateja Balažek

PODALJŠANO BIVANJE: Katja Koroša, Tina Hojnik, Andreja Sever, Jelka Vinkovič,
Marjeta Blagovič, Blanka Škalič - nadomešča Lidija Panič, Denis Hofman, Edi Petek

JUTRANJE VARSTVO: Blanka Škalič

ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE: Nina Vozlič

RAČUNALNIČAR INFORMATOR: Ciril Kosi, Manica Karba

DSP: Natalija Janžekovič Recek, Mojca Hrnčič, Ana Žnidarič

4.2 POUČEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV

ANGLEŠČINA I, II, III Vera SlavičANGLEŠČa Slavič

IZBRANI ŠPORT 1: Denis Hofman

IZBRANI ŠPORT 2: Denis Hofman

ŠOLSKO NOVINARSTVO: Katja Koroša

MULTIMEDIJA: Manica Karba

POSKUSI V KEMIJI: Alenka Kajtna Zorko

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA: Manica Karba

ŠPORT ZA SPROSTITEV: Edi Petek

ŠPORT ZA ZDRAVJE 1: Edi Petek

IZBRANI ŠPORT NOGOMET: Edi Petek

SODOBNA PRIPRAVA HRANE: Nina Vozlič

OBDELAVA GRADIV - LES: Lenart Barat

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TUJI JEZIK NEMŠČINA - 1. RAZRED: Andreja Sever

NEOBVEZNI IZBIRNI ŠPORT1: Denis Hofman

NEOBVEZNI IZBIRNI ŠPORT2: Denis Hofman

NIP UMETNOST: Mateja Kozar

NIP ANGLEŠČINA 7: Vera Slavič

NIP ANGLEŠČINA 8/9: Vera Slavič

LIKOVNO SNOVANJE II: Ciril Kosi
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4.3 DIFERENCIACIJA - MANJŠE SKUPINE

Pouk v manjših skupinah smo izvajali pri sledečih predmetih in v naslednjih razredih:

8. razred:

slovenščina: 2 skupini

matematika: 2 skupini

tuji jezik nemščina: 1 skupina

9. razred:

slovenščina: 2 skupini

matematika: 2 skupini

tuji jezik nemščina: 2 skupini

5. UČNI USPEH OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

Ob zaključku šolskega leta so razen ene učenke 3. razreda ( prešolana v šolo s
prilagojenim programom, eden ponavlja 3. razred) vsi učenci uspešno zaključili šolsko
leto.

Učni uspeh – tabele v programu Lopolis.

6. REALIZACIJA POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA

Pouk in ostale dejavnosti so bili realizirani po načrtu in v obsegu, ki je predviden za
posamezne dejavnosti; za čas pouka na daljavo so ostale nerealizirane nekatere
dejavnosti...

Realizacija – tabele v programu Lopolis.

6.1. OBISK POUKA

Opravičeni izostanki so predvsem odsotnosti zaradi bolezni ali napovedane odsotnosti
od pouka, ki učencem zakonsko pripada. V primeru neopravičenih izostankov so učitelji
obveščali starše in ugotavljali vzrok neopravičenih odsotnosti.

Obisk pouka – tabele v programu Lopolis.
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6.2 REALIZACIJA OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Obvezni program je bil realiziran v zakonskem obsegu. Razširjeni program je bil prav
tako realiziran v skladu z načrtovanim in zakonskimi temelji, upoštevajoč odstopanja
zaradi zaprtja šole in vrtca ter upoštevanja navodil NIJZ.

Realizacija – tabele v programu Lopolis.

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so bili realizirani po planu, nekaj odstopanj je bilo zaradi dela na
daljavo in navodil NIJZ v smislu drugačne izvedbe dejavnosti in glede datumov, vsebine
so še vedno obsegale področja, ki so bila načrtovana.

Cilje in vsebine dnevov dejavnosti smo delno realizirali z delavnicami, izobraževanjem v
lokalnem okolju, obiski samostojnih podjetnikih, v kulturnih ustanovah, zavodih, na
ekoloških kmetijah in pri čebelarjih, delno pa na daljavo.

Obračun nastalih stroškov za posamezno dejavnost so starši prejeli po prejetju vseh
računov.

Dnevi dejavnosti – tabele v programu Lopolis.

1. KULTURNI DAN (celostni)

Vodji: Božena Kurbos, Jasna Markovič - Jagodič

Datum: torek, 9. 10. 2019

Razred: 6., 7., 8., 9.

Vsebina: Ogled gledališke predstave i.Cankar

Kraj: MGL Ptuj

Didaktične strategije: procesno učenje

Medpredmetne povezave: KIZ, likovna umetnost, slovenski jezik

2. KULTURNI DAN (celostni)

Vodja Katja Koroša

Datum: 24. 12. 2019

Razred: 6., 7., 8., 9.

Vsebina: Ples; jelkovanje
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Zunanji izvajalci: plesna šola Galerija plesa (Maribor)

Kraj: OŠ Križevci

3. KULTURNI DAN (po urah)

25. oktober 2019: komemoracija (B. Kurbos, J. Markovič - Jagodič) - 1 ura

24. december 2019: proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (Metka Štuhec, Dora
Roškar) - 1 ura

7. februar 2020: Prešernov dan (Vera Slavič) -1. ura

12. junij 2020: generalka za valeto (razredničarka, samo učenci 9. razreda) - 2 uri

24. junij 2020: proslava ob dnevu državnosti za učence od 1. do 8. razreda - oddaja
šolskega radia in oddelčne proslave - 2 uri

Šola v naravi

Razred 5. a, 5. b

Vrsta šole v naravi Naravoslovje, plavanje

Število udeleženih učencev NI BILO IZVEDBE ZARADI COVID - 19

Število neudeleženih učencev PRESTAVLJENO NA 14. DO 18.9.2020

Trajanje 5 dni, od 15. 6. do 19. 6. 2020

Kje Gozd Martuljek, hotel Rute

Razred 6., 7., 8., 9.

Vrsta šole v naravi Neobvezni začetni in nadaljevalni tečaj
smučanja - odpoved - ni bilo realizirano

Število udeleženih učencev

Število neudeleženih učencev

Trajanje 5 dni
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Kje Rakov Škocjan

Razred 7. a, 7. b

Vrsta šole v naravi Naravoslovje, šport

Število udeleženih učencev 36

Število neudeleženih učencev 0

Trajanje 5 dni, od 18. 11. do 22. 11. 2019

Kje CŠOD Rak, Rakov Škocjan 2, Cerknica

Plavalni tečaj

Razred Št.
učencev Datum Kraj

Št. uč., ki
so se

udeležili

Št. uč., ki
se niso
udeležili

1. a
26

april 2020
(odpadlo zaradi
COVID 19)

Mala
Nedelja 0

26

2.a in 2.b 30
april 2020

(odpadlo zaradi
COVID 19)

Mala
Nedelja 0 30

3.a in 3.b 40 april 2020
(odpadlo zaradi
COVID 19)

Mala
Nedelja 0 40

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo smo izvajali za učence 1. razreda od 6.00 do 7.30. Program jutranjega
varstva je potekal po predvidenem planu in je bil v celoti realiziran. Vpisanih je bilo 26
učencev.
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Kolesarski izpiti

Učenci 4. razredov so se pripravljali na izpit iz teorije, v tem šolskem letu so predelali
vse učne vsebine za teoretični del izpita. Teoretični del izpita bodo opravljali v
naslednjem šolskem letu, v mesecu septembru. Petošolci so opravljali praktični del
izpita, pri praktičnem delu opravljanja kolesarskega izpita so sodelovali razredničarki,
predstavniki policije in starši.

Razred Število
učencev

Št. učencev, ki so
opravili izpit %

Kolesarski izpit teorija
(4. razred) 34 0 (opravljajo v

2020/21) 0

Kolesarski izpit praktični
del (5. a, 5. b) 38 38 100

7. PROJEKTI

7.1 PROJEKTI NA ŠOLSKI RAVNI

Noč branja

Projekt Noč branja smo izvedli 14.in 15. februarja 2020 za učence od 6. do 9. razreda.
Vključenih je bilo 30 učencev. Noč branja se je povezovala s tematiko projekta KA2.
Delavnice so vodile zunanje izvajalke, in sicer poslikavo stene, ustvarjanje logo tipa
projekta in Erasmusovega kotička sta vodili Jožica lešnik Švajger in Nina Šulin,
delavnico filmske animacija pa Hana Repše.

Delavnice filmske animacije so se udeležili tudi nekateri učitelji.

Noč branja za učence od 2. do 5. razreda zaradi virusa Covid 19 ni bila izvedena.

Pasavček

V prvih in drugih razredih se projekt “PASAVČEK” v tem šolskem letu ni izvedel in je
odpadel zaradi “koronavirusa”.

Policist Leon svetuje

V 4. in 5. razredu so razredniki s sodelovanjem Policijske postaje Ljutomer izvedli
projekt Policist Leon svetuje. Učenci so v 5. sklopih spoznali predvsem preventivne
nasvete o varni poti v šolo in domov, vožnji s kolesom, varovanju doma, kriminaliteti …
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Evropska vas

Zaključna prireditev projekta Evropska vas v Murski Soboti, planirana 8.5.2020, je bila
odpovedana zaradi “koronavirosa.”. Na predstavitev smo se pripravljali vso šolsko leto z
izdelovanjem izdelkov. Sodelovali so učenci 4., 6. in 7. razredov.

Tabor za radovedne in nadarjene

Tabor za radovedne in nadarjene je v šolskem letu 2019/20 odpadel zaradi
»koronavirusa«.

7.2 PROJEKTI NA DRŽAVNI RAVNI

Šolska shema

Poleg rednih obrokov šolske prehrane smo vsem učencem dodatno ponudili predvsem
sezonsko zelenjavo in sadje. Poudarek je bil tudi v skrbi za nabavo lokalno pridelanega
sadja in zelenjave.

Poleg sadja in zelenjave smo učencem razdeljevali tudi mleko, skuto in jogurt.

Zdrav slovenski zajtrk

Cilj projekta je bil ozaveščanje učencev o pomenu zaužitja obroka zajtrka ter jih
seznaniti s pridelovalci sadja in zelenjave ter rejci v domačem okolju - kratke verige v
dobavi hrane.

Učenci so ustvarjali v različnih delavnicah.

Pri zajtrku so sodelovali tudi učenci čebelarskega krožka z letošnjo EKO-smrečico in
dekoracijo - ročno izdelane čebelice iz naravnih materialov za natečaj Čebelarske zveze
Slovenije, tudi z dekoracijo vseh miz v jedilnici.

GO - CAR - GO

Ekipe 25 osnovnih šol iz Slovenije, Hrvaške in Srbije so celo leto pridno izdelovale
ekstramobile, ki bi jih s ponosom predstavile na 11. srečanju Go-car-go v Šolskem
centru Ptuj. Zaključna prireditev projekta na SC Ptuj, pa je bila odpovedana zaradi
“koronavirosa”.

Rastem s knjigo

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) vsako leto za sedmošolce razpiše
nacionalni projekt Rastem s knjigo, kateremu se vsakič priključi tudi naša šola.

Letos zaradi Covida 19 nismo obiskali občinske knjižnice, pač pa so nam knjige
pripeljali na šolo in jih bodo učenci brali za BZ naslednje leto. Prejeli so leposlovno
knjigo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor.
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»Zdrava šola«

Prednostnim nalogam projekta smo sledili skozi celotno šolsko leto. Cilji in vsebine so
bili realizirani v sklopih: skrb za duševno zdravje (program To sem jaz), zdrava prehrana
in zdrav življenjski slog (telesna aktivnost).

V prihodnje načrtujemo večji poudarek na temo vzgoja in izobraževanje v realnem in
digitalnem svetu ter na ozaveščanje pomena ohranjanja splošnega in duševnega
zdravja otrok kot tudi zaposlenih na šoli.

Tek z naravo

Tek z naravo je potekal 15. 9. 2019. Zbrali smo se v Športnem centru Stara Nova vas.
Vreme je bilo odlično, prav tako naši rezultati in organizacija. Navijat so prišli tudi starši.
Naši otroci so se lahko vmes kosali s tekači, ki trenirajo atletiko. Realizacija je bila
uspešna.

Šport in špas

Projektu smo sledili z različnimi cilji in vsebinami skozi celotno šolsko leto. Dan druženja
generacij, merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, predstavitev čebelarjev,
pridelovalcev lokalno pridelane hrane in lokalne kulinarike ter pohod smo organizirali v
mesecu aprilu (delovna sobota). Planirali smo ga, vendar ga zaradi epidemije covid - 19
nismo izvedli.

Otroški parlament: »MOJA POKLICNA PRIHODNOST«

Otroški parlament na to temo je letos potekal prvo leto. Učenci so ugotovili, da izbira
poklica vseeno ni tako enostavna, kot se morda zdi na prvi pogled. Pogovarjali smo se
o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica kot so: poznavanje samega sebe, poznavanje
poklicev, poklici staršev, trg dela, tujina,...). Na koncu smo prišli do ugotovitve, da je
potrebno delo otroškega parlamenta za naslednje šolsko leto zastaviti tako, da bodo
vključeni učenci od prvega do devetega razreda, saj se jim bo morda samo tako v
devetem razredu malo lažje odločiti za svoj poklic. V nižjih razredih bodo učenci
spoznavali sebe, kaj radi počnejo. Nadaljne se bodo učenci druge in tretje triade
osredotočili na spoznavanje svojih sposobnosti in poklicev, tudi tistih manj znanih,
spoznavanje poklicev prihodnosti in kaj je potrebno, da pridejo do svojega želenega
poklica. Letos smo naredili načrt, drugo šolsko leto pa bomo poskušali to izvesti v praksi.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v
Sloveniji.

Načrtovan je bil tudi za to šolsko leto, vendar pa zaradi epidemije covid - 19 ni bil
izveden.
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7.3 MEDNARODNI PROJEKTI IN PROJEKTI, FINANCIRANI S STRANI EU

EU doma - Zbliževanje EU in mladih (EU@Home):

Projekt, ki se je izvajal na 8 osnovnih šolah iz Slovenije, se je v šolskem letu 2019/20
zaključil. Učenci so na zanimiv način spoznavali izbrane aktualne teme v okviru
Evropske unije. Vse aktivnosti v okviru projekta so bile za sodelujoče šole brezplačne
(učenci in učitelji smo dobili gradiva in materiale za izvajanje aktivnosti v razredu, ki smo
jih s pridom uporabili pri pouku).

Projekt »Potujem, sosede obiskujem«

Sodelovanje z Osnovno šolo Matije Gupca iz Gornje Stubice na Hrvaškem smo
nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Hrvaško šolo smo obiskali v sredo, 16. 10. 2019.
Ekskurzije se je udeležilo 6 učencev in 2 učiteljici (Jasna Markovič Jagodič in
koordinatorica Katja Koroša).

Erasmus+ KA1, Zdrav duh v zdravem telesu, 2018–2020

V šolskem letu 2019/2020 smo izvedli obisk na delovnem mestu v Turčiji. 2 učitelja sta
obiskala šolo v Comluci (Antalija). Prisostvovala sta izobraževalnemu sistemu, ki ima
velik poudarek na gibanju učencev in praktičnem učenju v naravi.

Svoja pridobljena znanja sta predstavila v šoli in izven nje, začeli pa so jih uvajati tudi
drugi učitelji pri svojem delu. Projekt je sovpadel s priporočili ministrstva, ko so se
učenci po karanteni vrnili v šolo, saj je šlo za poudarjanje poučevanja na prostem.

To šolsko leto se je veliko aktivnosti vnašalo v učni proces in razširjeni program šole (v
začetku šolskega leta smo uvedli:

● odmor za gibanje ločen od odmora za malico,

● več pouka zunaj, povezanega z gibanjem,

● 30. 9. 2019 popoldansko ekskurzijo na Roglo (pohod na Lovrenška jezera) za
učence 7. razredov,

● 26. 11. 2019 so se učenci udeležili športnih uric v telovadnici šole (izvedene so
bile s strani strokovnih zunanjih sodelavcev iz športnega društva Center Maribor)

● 14. 1. 2020 športne urice v gimnastični dvorani v Mariboru za učence 4. razredov
(športno društvo Center Maribor),

● nabava 15 skirojev
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Erasmus+ KA2, Flipped Classroom from students for students 2019–2021,
podaljšano do 2022

To šolsko leto smo pričeli z dejavnostmi projekta KA2. Od 11. novembra do 15.
novembra 2019 je bil organiziran v Avstriji Staff meeting. V celoti sta se ga udeležili
Katja Koroša in Nada Vajs Vidnar. Prvi dan pa sta bili prisotni Vera Slavič in Alenka
Kajtna Zorko.

Do marca smo izvajali dejavnosti projekta po programu (Erasmusov kotiček, logo,
delavnice animacije za učence, izobraževanje učiteljev).

V marcu 2020 smo načrtovali srečanje na Irskem (5 učenk 9. razreda in 3 učitelji),
vendar je bilo srečanje zaradi virusa Covid 19 odpovedano oziroma prestavljeno.

Zaradi virusa Covid 19 se je projekt podaljšal za eno leto.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v VIZ zavodu »SIO 2020«

V šolskem letu 2019/2020 smo nadaljevali z nabavo novih računalnikov ter ostale IKT
opreme ter uredili IKT infrastrukturo v stavbi šole. Zgradili smo brezžično omrežje
EDUROAM. Projekt se zaključuje, delno je bil “okrnjen” zaradi zaprtja šol.

EKOŠOLA

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in
izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju
med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi
aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci v prihodnosti vplivali
in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v
programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi
na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola
za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:
- skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb
za okolje in naravo
- okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem
programu,
- naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
- dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma
projektov.
V šolskem letu 2019/20 smo dosegli naslednje cilje:
- zbirali star papir, odpadne tonerje, kartuše, baterije in sijalke,
- vključevali ekološke vsebine v pouk in naravoslovne dni,
- urejali eko kotiček šole in šolski eko vrt,
- izvedli šolsko tekmovanje – eko kviz,
- skrbeli za zdravo prehranjevanje na šoli,
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- zavzemali se za kulturno uživanje hrane (delitev in uživanje hrane, ločevanje
odpadkov, pospravljanje po malici in kosilu),
- zavzemali se za ločeno zbiranje odpadkov,
- dali velik poudarek na ekobranje,
- varčevali z energijo in obnovljivimi viri energije v šolah,
- varčevali s porabo pitne vode na šoli.

8. TEKMOVANJA, NATEČAJI, RAZISKOVALNE NALOGE

Tekmovanja v znanju

Učenci so se udeležili različnih tekmovanj v znanju. Usmerjali in motivirali so jih mentorji
in starši.

Število
učencev Razred Vrsta

tekmovanja zlato srebrno bronasto
Mentor/

mentorica

15 8., 9. kemija 1 0 1 Alenka K. Zorko

32 6.- 9. Razvedrilna
matematika 1 3 11 Manica Karba

26 6.- 9. Matemček 1 3
bis.

5

bron.

20
Manica Karba

15 6.- 9. Logične pošasti 2 2
bis.

8

Bron.

7
Manica Karba

33 6.- 9. Logika 0 4 13 Manica Karba

40 6.- 9.
Hitro in

zanesljivo
računanje

2. mesto na državnem
tekmovanju v 4. starostni
skupini (8. in 9. razred)

Manica Karba

18 8., 9. Fizika 5 Lenart Barat

10 9. Tuji jezik
angleščina,

- - 4 Vera Slavič
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izbirni predmet
AI 3

5 9. Tuji jezik
nemščina - - 5 Dora Roškar

13 6., 7. Cankarjevo - - 4 Jasna M.
Jagodič

16 8., 9. Cankarjevo 1 3 5 Božena Kurbos

5 3. A Razvedrilna
matematika - - 4 Kozar Mateja

7 3. A Kresnička - - 1 Kozar Mateja

7 3. A Kenguru - - 3 Kozar Mateja

7 3. A Logika - - 7 Kozar Mateja

7 3. A Matemček -
4 šolsko,

1 1
državno

- Kozar Mateja

19 3. A Lefo Kozar Mateja

6 3. B Matemček - 2 šolsko 2 Andreja F. Holc

6 3. B Kenguru - 2 šolsko 2 Andreja F. Holc

6 3. B Logika - 5 šolsko 5 Andreja F. Holc

6 3. B Kresnička - 3 šolsko 3 Andreja F. Holc

21 3. B
Hitro in

zanesljivo
računanje

- - - Andreja F. Holc

6 3. B Razvedrilna
matematika 1 šolsko 1 Andreja F. Holc
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7 4. A Logika - - 3 Martina Heric

6 4. A Razvedrilna
matematika - - 1 Martina Heric

3 4. A Cankarjevo - - 2 Martina Heric

8 4. A Matemček - - 4 Martina Heric

2 4. A Kresnička - - 1 Martina Heric

17 4.A ŠP Krpan - - 9 Martina Heric

17 4. A
Hitro in

zanesljivo
računanje

- - - Martina Heric

6 2. B Kenguru - - 3 Mateja Balažek

6 2. B Logika - - 4 Mateja Balažek

6 2. B Kresnička - - 2 Mateja Balažek

6 2. B Matemček - 1
državno

4 bronasta,

2 biserno
Mateja Balažek

6 2. B Razvedrilna
matematika - - 2 Mateja Balažek

14 2. B
Hitro in

zanesljivo
računanje

- - - Mateja Balažek

4 2. A Logika - - - Simon
Cimerman

4 2. A Kenguru - - - Simon
Cimerman

4 2. A Kresnička - - 2 Simon
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Cimerman

4 2. A Matemček - -
2 bronasto,

2 biserno
Simon

Cimerman

4 2. A Logična pošast - - 4 Simon
Cimerman

4 2. A Razvedrilna
matematika - - 1 Simon

Cimerman

16 2. A LEFO - - - Simon
Cimerman

6 1.A Kenguru - - 1 Alenka Č.
Ritonja

6 1. A Logika - - 2 Alenka Č.
Ritonja

6 1. A Kresnička - - 3 Alenka Č.
Ritonja

6 1. A Matemček - -

2 bronasti

2 biserni

1 priznanje

Alenka Č.
Ritonja

6 1. A Razvedrilna
matematika - - 2 Alenka Č.

Ritonja

3 5. A Logika - - 2 Ksenija Mavrič

4 5. A Kenguru - - 2 Ksenija Mavrič

1 5. A Cankarjevo
tekmovanje - - 1 Ksenija

Mavrič

12 5. B Logika - - 2 Nada Vajs
Vidnar
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12 5. B Matemček - - 2 Nada Vajs
Vidnar

12 5. B Razvedrilna
matematika - - 4 Nada Vajs

Vidnar

3 5. B Cankarjevo
tekmovanje - - 1 Nada Vajs

Vidnar

8 5. B Kresnička - - 2 Nada Vajs
Vidnar

10 5. B Kenguru - - 1 Nada Vajs
Vidnar

13 5. B Logična pošast - - 4 Nada Vajs
Vidnar

8 4. B Logika - - 2 Matevž Jakelj

9 4. B Matemček - - 4 Matevž Jakelj

3 4. B Cankarjevo
tekmovanje - - - Matevž Jakelj

3 4. B Kresnička - - 1 Matevž Jakelj

17 4. A
Hitro in

zanesljivo
računanje

- - - Matevž Jakelj

6 4. B Razvedrilna
matematika - - - Matevž Jakelj

31 4. – 9. Vesela šola - - 8 Marjeta Blagovič

4 8.-9. Zgodovinsko
tekmovanje - 2 2 Metka Štuhec

12 6.-9.
Geografsko

tekmovanje
- 1 3 Metka Štuhec
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53 1. -7. Kresnička - -

19 priznanj,

od 1. do 7. r.,
tekmovanje
je le šolsko

Lenart Barat

1 7. Nemška bralna
značka - 1 - Dora Roškar

Tekmovanja na različnih področjih

Število
učencev Razred

Vrsta

tekmovanja
zlato srebrno bronasto

Mentor/

mentorica

4

Hude
mačke

5.
Raziskovalci

znanja

- šolsko
priznanje Manica Karba

4

Raziskovalk
e

5.
Raziskovalci

znanja

- šolsko
priznanje Manica Karba

4

Vražje štiri
5.

Raziskovalci
znanja

-šolsko
bronasto priznanje Manica Karba

6 7., 8., 9. Male sive celice
1. in 10. mesto na

predtekmovanju - Prekmurje
Manica Karba

20 8. in 9. Proteus priznanje Nina Vozlič

20 8. in 9. Tekmovanje o
sladkorni bolezni

3 bronasta in 1 srebrno
priznanje Nina Vozlič

21 6., 7. in
8. Eko kviz priznanje Nina Vozlič
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4 5. A Raziskovalci
znanja 4 priznanja Ksenija

Mavrič

1 5. A Cankarjevo bronasto, 1 priznanje Ksenija
Mavrič

4 5. A Matematični
Kenguru priznanje Ksenija

Mavrič

2 5. A Vesela šola sodelovanje Ksenija
Mavrič

7 5. A Kresnička sodelovanje Ksenija
Mavrič

3 5. A Logične pošasti 1 bronasto Ksenija
Mavrič

3 5. A Kros UE
Ljutomer sodelovanje Ksenija

Mavrič

3 5. A Razvedrilna
matematika 1 bronasto priznanje Ksenija

Mavrič

18 5. A Policist Leon priznanja Ksenija
Mavrič

5 5. A Matemček 5 srebrnih Ksenija
Mavrič

4 5. A Raziskovalci
znanja 4 bronasta priznanja Ksenija

Mavrič

4 5. A Vegovo 1 zlato državno Ksenija
Mavrič

6 5. A Noč branja 6 udeležencev Ksenija
Mavrič

4 5. A Bralna značka 4 osvojene Ksenija
Mavrič
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17 4.A Bralna značka 11 priznanj Martina Heric

17 4.A Krpan 9 priznanj Martina Heric

9 5. B Bralna značka 9 priznanj Nada Vajs
Vidnar

2 5. B Eko bralna značka 2 priznanji Nada Vajs
Vidnar

20 5. B Krpan 20 srebrnih priznanj Nada Vajs
Vidnar

20 3. A bralna značka 13 priznanj Mateja Kozar

20 3. A Eko bralna značka 2 priznanji Mateja Kozar

21 3. B bralna značka
17 slov. bralna značka Andreja F.

Holc

21 3. B Zlati sonček 16 medalj Andreja F.
Holc

20 3. a Zlati sonček 15 medalj, Mateja Kozar

7 7
Državno

tekmovanje mladih
čebelarjev

priznanja
Janko Ostrc,

Vera Slavic

26 1.A bralna značka 26 priznanj
Alenka Č.

Ritonja

26 1.A Zlati sonček 26 medalj
Alenka Č.

Ritonja

45 6. - 9. Bralna značka priznanja
Jasna

Markovič -
Jagodič
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55 6. - 9. Bralna značka priznanja Božena
Kurbos

Športna tekmovanja

športna

dejavnost
mentor razr.

št.

uč.
dosežki

Badminton - ekipno Manica Karba 8., 9. 6 2. mesto na medobčinskem
tekmovanju

Badminton - posamezno;

st. učenke
Manica Karba 8., 9. 3 3. mesto na področnem

Badminton - posamezno;

st. učenci
Manica Karba 8., 9. 4 2. in 3. mesto na področnem

Badminton - posamezno;
ml. učenci Manica Karba 6., 7. 3 5. do 11. mesto na področnem

Odbojka, starejši dečki Edi Petek 8., 9. 8 6.mesto, medobčinsko

Nogomet stareš idečki Edi Petek 8., 9. 10 1.mesto, medobčinsko

Košarka, starejši dečki Edi Petek 8., 9. 11 1.mesto, medobčinsko,
3.mesto, regi9jsko

Košarka, mlajši dečki Edi Petek 6., 7. 12 2.mesto - medobčinsko
tekmovanje
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Natečaji

Ime natečaja Kdo ga je
razpisal Razred

Št.

uč.

Dosežki/

Nagrade

Mentor/

vodja

GO-CAR-GO ŠC Ptuj 8. Brez zaključne
prireditve Lenart Barat

Naravne in druge
nesreče

“Bolje pripravljen kot
poplavljen”

Spodbujamo
prijateljstvo

Krajinski park
Goričko

Uprava republike
Slovenije

Uprava za zaščito
in reševanje

Sobivanje društvo
za trajnostni
razvoj

6. mednarodni
natečaj v
ustvarjanju v
trideželnem parku
Goričko

3. a

3. a

3.a

NIU

20

20

30

priznanje na regijskem
natečaju

nagrada

zahvale

knjižne nagrade

Mateja Kozar

Mateja Kozar

Mateja Kozar

XXII. mednarodni
razpis za likovna
dela otrok,
Hermanova galerija,
Muzej novejše
zgodovine Celje

Muzej novejše
zgodovine Celje 4. a 17 priznanja Martina Heric

Igraj se z mano
(mednarodni
natečaj)

Center Janeza
Levca

Društvo za kulturo
inkluzije

3. A 20 1 priznanje Mateja Kozar

Ne bom kadil Društvo za boj
proti raku 5. do 9.

93

pred.
stop.

Nagrajen učenec 7.
razreda Vera Slavič
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9. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja je v tem šolskem letu odpadlo zaradi epidemije Covid 19.

10. DELO UČITELJSKEGA ZBORA

Člani učiteljskega zbora smo se sestajali po potrebi ob petkih zjutraj ob 7.00 uri.
Sestanki so bili namenjeni informiranju, analizi preteklega dela in načrtovanju
prihodnjega.

Enkrat mesečno smo imeli sestanek učiteljskega zbora. Imeli smo 11 mesečnih
sestankov. Zapisnike hrani ravnateljica.

11. DELO STROKOVNIH AKTIVOV

V šolskem letu 2019/2020 so delovali naslednji aktivi: aktiv učiteljev 1. VIO, aktiv
učiteljev 2. VIO (sestanke so običajno imeli skupaj), aktiv učiteljev naravoslovnih
predmetov, aktiv učiteljev družboslovno-humanističnih predmetov, aktiv učiteljev tujih
jezikov in aktiv učiteljev PB.

Aktiv MATEMATIČNA VERTIKALA je skrbel za povezavo učiteljev matematike zaradi
izboljšanja učnih rezultatov pri matematiki, vertikalnega povezovanja učne snovi in
skupnega odkrivanja in reševanja problemov pri pouku matematike skozi celotno
osnovno šolanje. Sestali smo se na začetku šolskega leta, končni sestanek pa nam je
preprečila korona.

V šolskem letu 2019/2020 se zaradi korone aktiv SLOVENISTIČNE VERTIKALE ni
posebej sestal, pač pa smo se preko zooma pogovarjali o novostih šolanja na daljavo.
Pred tem pa smo ob raznih srečanjih odkrivali težave in se pogovarjali o njih skozi
celotno osnovno šolanje, še posebej o problemih poučevanja slovenščine na daljavo.

Aktivi so obravnavali naslednje teme

 Aktiv 1. in 2. VIO: plan dela za novo šolsko leto, dnevi dejavnosti, usklajevanje
urnika, dežuranje med odmori in zjutraj, problematika predmetov, usklajevanje meril
za ocenjevanje, predlogi za izboljšanje VIZ dela, pripombe staršev, pripombe
učencev, tečaj plavanja, šola v naravi, izbor učbenikov za naslednje šolsko leto,
analiza dela strokovnega aktiva, analizo dela v »času dela od doma«...
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● Aktiv učiteljev naravoslovnih predmetov: planiranje dnevov dejavnosti, usklajevanje
meril za ocenjevanje, delovni zvezki v šolskem letu 2018/2019, obravnava pripomb
staršev, pripombe učencev, načrt nabave novih učil, analiza dela strokovnega aktiva.

● Aktiv učiteljev družboslovno-humanističnih predmetov: pragovi ocenjevanja, učbeniki
in delovni zvezki v šolskem letu 2020/2021, predlogi dnevov dejavnosti, program
dela aktiva, obravnava pripomb staršev, analiza dela strokovnega aktiva.

● Aktiv učiteljev PB: urnik, načrtovanje združevanja oddelkov, vodenje pedagoške
dokumentacije, načrtovanje izboljšav za delo v oddelkih podaljšanega bivanja,
pobude in predlogi učiteljev, ki poučujejo v oddelkih PB, pripombe in predlogi staršev.

● Aktiv učiteljev tujega jezika: vzpostavitev vertikale pri tujem jeziku, formativno
spremljanje pri TJ, pragovi ocenjevanja v 2. in 3. VIO, pregled in izbira učnih gradiv,
smernice in priporočila za NPZ, pripombe in pobude staršev, načini dela in
ocenjevanja na daljavo, spoznavanje spletnih orodij.

12. KNJIŽNICA

Sistemizacija šolskega knjižničarja je znašala 80 %, 20% se je dopolnjevalo s
poučevanjem v 5. oddelku podaljšanega bivanja.

Delo v šolski knjižnici je potekalo po LDN, ki ga je potrdil Svet šole v začetku šolskega leta in po
njegovih elementih koncepta je zapisano tudi poročilo.

Prioriteta v šolskem letu 2019/2020:

- Učence motivirati za branje.

- Sodelovanje v mreži NMSB 19

- Prehod na COBISS (prioriteta celotne šole).

1. Interno bibliotekarsko delo

Nabava, obdelava, urejanje knjižničnega gradiva, vodenje statistike in dokumentacije ter

izposoja knjig. Upoštevala sem priporočila MIZŠ, da je Prehod na Cobiss 3 prednostna naloga

vsake knjižnice in šole, zato sem poskušala obdelati kar največ knjig. V tem šolskem letu je bil

prirast novega knjižnega gradiva precej večji od prejšnjih let, saj smo bili po kriterijih MIZŠ in

NUK izbrani kot največja izmed 16 manjših šol v Sloveniji, ki delujejo zunaj urbanih središč,

kateri je v projektu Pižama & mleko podjetje SPAR Slovenija za nakup kvalitetnega

mladinskega gradiva doniralo 1.700 EUR. Poleg te posebnosti pa sem se uspešno spoprijela

tudi z razmerami v času epidemije. Bili smo ena redkih šol, ki je imela izdelano virtualno
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knjižnico, v kateri so učenci, starši in učitelji dobili vse informacije za enostaven in brezplačen

dostop do kvalitetne mladinske literature. V Cobiss 3 sem vpisala tudi vse učbenike, ki so jih

učenci uporabljali v preteklem šolskem letu.

2. Pedagoško delo

Bibliopedagoško delo zajema različne oblike dela:

- motiviranje za branje, svetovanje, usmerjanje in pomoč pri iskanju želenih informacij
učencem in učiteljem,

- medpredmetno izvajanje ur KIZ (Knjižnično informacijska znanja),

- organizacijo in pripravo tematskih razstav v knjižnici: tematska razstava o
Prežihovem Vorancu, Leopoldu Suhodolčanu, Tonetu Partljiču, Neži Maurer in Francetu
Prešernu, v knjižnici pa je vseskozi spreminjajoča razstava knjižnih novitet,

- koordinacijo bralne značke (BZ): izvedba KIZ ure za vse oddelke v začetku šolskega
leta na temo Avtorji sezone BZ, nabava in priprava promocijskega gradiva (plakati,
priznanja), obdelava statističnega vprašalnika za potrebe BZ, nabava knjižnih nagrad: Za
zavedanje pomena branja knjig in večjo motivacijo, smo prvi šolski dan prvošolčke obdarili s
slikopisom Josipa Vandota: Kekec in Pehta. BZ pa je vse prvošolce ob dnevu zlatih knjig, 17.
septembra, obdarila s knjigo Škrat Kuzma dobi nagrado. »Naj pripovedovalce« od 1. do 5.
razreda smo ob koncu šolskega leta obdarili s antologijo Sončnica na rami. »Zlati bralci« od
skupno 22 učencev jih je bilo 19, pa so bili za vseh devet let pridnega branja nagrajeni s
knjigo Pesmi iz Galerije. Od 290 učencev na šoli je bralno značko osvojilo 254 učencev.

- Zaključek BZ zaradi smrti g. Kočarja ni bil realiziran. Nadomestna kulturna ura z g.
Vesenjakom pa ni bila realizirana zaradi epidemije, prenese se v naslednje šolsko leto.

Na šoli pa smo sodelovali tudi v mreži NMSB 19 (2. nacionalni mesec skupnega branja, ki je
potekal med 8. septembrom, mednarodnim dnem pismenosti, in 13. oktobrom, zadnjim dnem
Tedna otroka), katerega cilj je dvig bralne kulture in bralne pismenosti med Slovenci vseh
generacij doma in po svetu.

3. Sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci šole:

- izvedba ur KIZ,

- sodelovanje na strokovnih konferencah učiteljskega zbora in redovalnih
konferencah,

- sodelovanje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah,

- na sestankih aktiva za podaljšano bivanje,

- na kulturnih dnevih in kulturnih urah
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- z učitelji sem se posvetovala glede nakupa knjig, potrebnih za obvezno branje
in bralno značko, Cankarjevo tekmovanje ter bralno značko v tujem jeziku.

4. Strokovno izpopolnjevanje

Strokovno spopolnjevanje je bilo izvedeno z udeležbo na šolskih predavanjih (Konflikt in spletne
učilnice) in z udeležbo na srečanju študijske skupine za knjižnično dejavnost..

5. Druge naloge

- bila sem koordinatorica projekta Bralna značka,

- skrbnica učbeniškega sklada na šoli,

- udeleževala sem se sestankov Sveta zavoda,

- bila sem razrednik 5. oddelka podaljšanega bivanja,

- mentorica knjižničarskega krožka,

- mentorica vesele šole,

- sindikalna zaupnica.

13. UČBENIŠKI SKLAD

V šolskem letu 2019/20 so bili v učbeniški sklad na šoli vključeni vsi učenci. Uporaba je za vse
brezplačna razen v primeru, če učbenik poškodujejo ali ga uničijo. Sredstva za nakup učbenikov
financira MIZŠ, ki je v učbeniški sklad vključilo tudi gradiva za 1. in 2.razred. Te smo učencem
ob koncu šolskega leta razdelili v trajno last.

14. SVETOVALNO DELO

Svetovalno delo je sistemizirano v obsegu ene strokovne delavke za osnovno šolo in
enoto vrtca.

Šolsko svetovalno delo se je odražalo na naslednjih področjih:

1. Učenje in poučevanje

Z učitelji sem sodelovala pri odkrivanju učencev z učnimi težavami in učencev s
posebnimi potrebami.

V zvezi z nadaljnjim šolanjem 2 učencev, ki sta se med šolskim letom prepisala na OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer, podružnico OŠ Cvetka Golarja, sem sodelovala z zunanjimi
institucijami (ZRSŠ, CSD in OŠ Cvetka Golarja).
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Sodelovala sem v strokovnih skupinah za pripravo in izvajanje individualiziranih učnih
programov, pri spremljanju napredka posameznih učencev ter vodenju njihovih osebnih
map.

Učenki 9. razreda sem pomagala pri ureditvi dokumentacije za pridobitev odločbe o
usmerjanju v srednji šoli.

Tekom leta sem nudila učno pomoč učenkama 7. razreda ter po potrebi posameznim
učencem, ki so se srečevali z učnimi oz. organizacijskimi težavami pri šolskem delu.

Izvedla sem postopek odkrivanja nadarjenih učencev (evidentiranje, identificiranje).

2. Šolska kultura, vzgoja, klima, red

V tem šolskem letu sem se vključevala v delo 3. a, 5. b, 7. razredov in 9. razreda.
Pojavljale so se vedenjske težave in konflikti med učenci. V večini primerov je šlo za
besedno nasilje, izločevanje, nesporazume zaradi pomanjkljivih komunikacijskih veščin
in nezmožnosti poslušanja sogovornika. Po opravljenih razgovorih z učenci in starši ter
v sodelovanju z razrednikom se je stanje izboljšalo.

Za težje kršitve Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta šole je bil izrečen 1 vzgojni
opomin.

S starši smo sodelovali predvsem na podlagi aktualne problematike; sestanki so
potekali individualno, na njihov ali moj predlog. Starši so se vedno udeležili srečanja, ko
sem jih povabila.

3. Telesni, osebni in socialni razvoj

Z učitelji, specialno-rehabilitacijskimi pedagoginjami in vodstvom šole sem sodelovala
pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami ali
učnimi težavami ter skrbela za odkrivanje nadarjenih učencev.

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v projekt dela z nadarjenimi učenci vključenih 46
učencev. Za starše otrok 4. razreda sem na skupnem roditeljskem sestanku izvedla
predavanje na temo nadarjenosti, odkrivanja in dela z NU.

V tem šolskem letu je bilo skupno evidentiranih 10 učencev 4. razredov, in sicer po 5
učencev iz vsakega oddelka. Rezultate, dovolj visoke za identifikacijo, je doseglo vseh
10 učencev. Psihološka testiranja je izvedla psih. Martina Slokan.

Učenci II. triade so se na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci imeli možnost udeležiti
predavanj Mini univerze, ki sicer že vrsto let deluje na Univerzi v Mariboru, letos pa je bil
del predavanj omogočen tudi pomurskim nadarjenim učencem oz. tistim, ki bi želeli
nekaj več.
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Skupaj s sedmimi učenci naše šole, od tega je bilo šest učencev 4. razredov in učenka
6. razreda, smo se udeležili naslednjih treh predavanj: 29. 11. 2019: Vse je beda! (dr.
Andrej Naterer, sociolog), 16. 1. 2020: Tornado in orkan v dnevni sobi (dr. Aleš Fajmut,
fizik) ter 3. 2. 2020: Kako deluje spomin? (asist. Marina Horvat, psihologinja). Učenci so
imeli možnost aktivnega sodelovanja, za udeležbo na vseh treh predavanjih pa so
prejeli tudi indeks Mini univerze.

4. Šolanje

Januarja sem organizirala ter v sodelovanju z vodstvom šole izpeljala sestanek za
starše bodočih prvošolčkov. V februarju sem izvedla vpis otrok v prvi razred za
2020/2021 – otroci, rojeni leta 2014.

Za enega otroka je bil izveden odlog šolanja za naslednje šolsko leto.

Prav tako sem urejala dokumentacijo za učence, ki so se prepisali na našo šolo oz. so
se iz šole izpisali.

5. Poklicna orientacija

● 8. razred

Učence 8. razredov sem skozi šolsko leto seznanjala z novostmi na področju karierne
orientacije; preko literature in informativnega gradiva v zvezi s kariero in izbiro poklica.

Učenci 8. razredov so se tudi v letošnjem šolskem letu imeli možnost udeležiti delavnic
na GFML, v sklopu projekta Znanje za mlade, ki so potekale v mesecu novembru 2019.
Tokrat so lahko izbirali kar med 26 delavnicami z različnih predmetnih področij.

Učenci s PP, ki obiskujejo 8. razred, so se lahko po želji vključili v pilotni projekt Prehod
mladih s PP na trg dela, v okviru katerega smo opravili razgovor z dvema učencema in
njihovimi starši.

Zaradi razglasitve epidemije je bil Mednarodni sejem gradbeništva, energetike,
komunale in obrti MEGRA, ki poteka v okviru Pomurskega sejma d.d. iz Gornje
Radgone, kjer učenci spoznavajo deficitarne poklice, prestavljen na naslednje leto.

● 9. razred

Učence 9. razredov sem skozi celo šolsko leto sprotno obveščala o tekočih zadevah na
področju poklicnega usmerjanja (številu razpisanih mest in prijav, omejitvi vpisa,
možnostih štipendiranja, itd.). Aktualne informacije v zvezi s karierno orientacijo sem
objavljala na oglasni deski v šoli in spletni strani šole.

Tudi v tem šolskem letu smo za devetošolce izvedli Tržnico srednjih šol, ki jo že vrsto
let organiziramo šolske svetovalne delavke iz osnovnih šol: Veržeja, Križevcev,
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Razkrižja, Stročje vasi, Cezanjevcev, Male Nedelje in Ljutomera. Tržnica je potekala v
športni dvorani ŠIC v Ljutomeru, meseca novembra 2019. Skoraj vsi učenci so se je
udeležili skupaj s starši in tako pridobivali informacije o srednjih šolah in dijaških
domovih neposredno od njihovih predstavnikov.

Za starše devetošolcev je bil v januarju 2020 izveden sestanek na temo karierne
orientacije. Starše sem seznanila z dejavniki poklicne izbire in možnostmi pridobitve
različnih štipendij ter jim podrobneje predstavila slovenski šolski sistem in izobraževalne
programe, ki jih izvajajo srednje šole.

V decembru sem izvedla anketo o poklicnih namerah učencev. Slednji so izpolnili tudi
spletni vprašalnik Kam in kako.

S posameznimi devetošolci in njihovimi starši sem opravila individualne razgovore glede
izbire srednje šole in poklica. Učenci in njihovi starši imajo namreč skozi vso leto
možnost individualnega posvetovanja in informiranja, kar so izkoristili predvsem v času
pred izpolnjevanjem prijav za srednjo šolo.

Zainteresirane devetošolce sem spremljala na GFML, kjer so potekale zanimive
delavnice v sklopu projekta Znanje za mlade.

Učencem sem pomagala pri izpolnjevanju prijav za vpis v srednje šole ter odposlala
prijave. Vsi učenci bodo nadaljevali šolanje v 1. letniku izbrane srednje šole.

Pri delu na področju poklicne orientacije sem sodelovala z drugimi osnovnim šolami,
ZRSZ, ZRSŠ, srednjimi šolami ter dijaškimi domovi.

6. Socialno-ekonomske stiske

Učencem devetega razreda sem pomagala z informacijami o možnostih pridobitve
različnih štipendij v srednji šoli (državne, Zoisove, za deficitarne poklice …). Dvema
devetošolcema, ki sta bila identificirana kot NU, sem pomagala pri izpolnjevanju
poročila o področjih nadarjenosti in dosedanjem delu na teh področjih. Gimnazije (npr.
GFML) poročilo še posebej upoštevajo za nadaljnje delo z dijaki na njihovih močnih
področjih.

Učencem iz socialno šibkejših družin sem pomagala pri urejanju osnovnih življenjskih
dobrin ter pri morebitnih učnih težavah, kar se je izkazalo še kako dobrodošlo v času
razglasitve pandemije. Prav tako sem bila v nenehnem stiku s CSD Ljutomer.

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v akciji Podari zvezek, ki jo je organiziral Rdeči
križ Slovenije.
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Redno delo v Vrtcu Križevci

Hospitirala sem v skupinah v vrtcu ter bila v nenehnem kontaktu s strokovnimi
delavkami vrtca. Za enega otroka je bil s strani staršev podan odlog šolanja.

Koordinirala sem odkrivanje in delo z otroki s posebnimi potrebami.

15. IZOBRAŽEVANJE

Vsem delavcem je bilo omogočeno stalno strokovno usposabljanje, ki je potekalo
večinoma v času izven pouka. Nekatera izobraževanja, ki so jih razpisale posamezne
institucije, so bila v dopoldanskem času. Učitelji so izkoristili priložnost za stalno
strokovno izobraževanje, ki so ga organizirali vodstvo šole, Zavod RS za šolstvo ali
druge institucije. Vsi zaposleni se zavedamo, da se je potrebno stalno strokovno
izpopolnjevati, sodelovati v raziskovalnih projektih in tudi tako prispevati k izboljšanju
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

Izobraževanja so potekala tudi na daljavo (zaradi ukrepov v času corona virusa).
Več – glej prilogo.

16. SODELOVANJE S STARŠI

V tem šolskem letu sta bili za starše organizirani dve predavanji. Prvo je bilo izpeljano
28. novembra 2019, in sicer na temo duševnega zdravja, v izvedbi predstavnikov CSD
Murska Sobota (ga. Erna Fišinger). 18. februarja 2020 je bilo izvedeno predavanje tako
za učence kot njihove starše, kjer je ga. Tjaša Jerman Kuželički, strokovnjakinja, ki
deluje v okviru SAFE.SI (nacionalne točke osveščanja o varni rabi interneta),
spregovorila o tveganem vedenju na spletu.

Roditeljski sestanki so bili v vseh oddelkih.

Na razrednih roditeljskih sestankih so razredniki skupaj s svetovalno delavko glede na
potrebe razreda ali oddelka organizirali predavanja ali delavnice.
Starši imajo možnost vpogleda v ocene tudi elektronsko, zato je morda manjšo
udeležbo na govorilnih urah na predmetni stopnji pripisati delno tudi temu.
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17. ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad je deloval v skladu s sprejetimi Pravili šolskega sklada in sprejetim
delovnim planom. O pridobivanju in porabi sredstev je predsednica šolskega sklada
sprotno poročala na sejah Sveta staršev in Sveta zavoda.
Sredstva so se stekala v šolski sklad s prostovoljnim prispevkom staršev, z zbiranjem
starega papirja, z zbranim denarjem od donacij, bazarja, šolskega glasila.

18. PREHRANA

V šolskem letu 2019/2020 smo ponudili učencem zajtrk, malico, kosilo in popoldansko
malico. Subvencije za malico in kosila so bile dodeljene v skladu z veljavno zakonodajo.

VRSTA OBROKA ŠTEVILO OBROKOV

Zajtrk 0

Malica 289

Kosilo 261

Druga malica 11

AKTIVNOSTI NA PODROČJU PREHRANE NA RAVNI ŠOLE:

Komisija za prehrano je skrbno načrtovala jedilnike, upoštevali smo tudi predloge
učencev ter staršev, ki vsako leto izpolnjujejo anketo o zadovoljstvu s prehrano. V
jedilnike smo vključevali eko živila ter povečevali količino hrane, nabavljene pri lokalnih
pridelovalcih.

Pri razrednih urah in pri posameznih predmetih smo posvečali posebno pozornost
kulturnemu uživanju hrane, zdravemu prehranjevanju in odnosu do hrane.

Pri realizaciji “Sheme sadja in mleka” smo ugotavljali, da otroci ne marajo skute in
jogurta brez dodatkov. Kar nekaj motivacije je bilo treba, da so vsaj poskusili. V
prihodnje bo treba še več pozornosti nameniti tej motivaciji, ozaveščanju ter morda iti
(učitelj) z učenci na “pokušanje”.

Po vrnitvi otrok v šolo (corona virus) smo upoštevali priporočila NIJZ tudi na področju
prehrane (malice v razredih, kosila postrežena, brez čakalnih vrst in gneče).



36

19. URESNIČEVANJE VZGOJNEGA NAČRTA

V okviru vzgojnega načrta uresničujemo temeljne vrednote in vzgojna načela,
sodelovanje s starši, vzgojne dejavnosti šole, vzgojne postopke, ukrepe in opomine,
pohvale, priznanja in nagrade.
Strokovni delavci so ob morebitnih kršitvah pravil šolskega reda opravili z učenci
razgovore in informacije sproti posredovali staršem.

V posameznih oddelkih se je v pripravo in/ali izvedbo delavnic vključila svetovalna
delavka.

20. SODELOVANJE ZAVODA

20.1. SVET ZAVODA
Svet zavoda se je sestajal na rednih sejah – zapisniki sej so na vpogled na internetni
strani šole.

20.2. SVET STARŠEV
Svet staršev je opravljal naloge, ki so v skladu z zakoni in predpisi v njegovi pristojnosti.
Člani so bili zelo aktivni, dali so številne predloge in pobude, ki jih je šola v čim večji
meri udejanjila (podrobno v zapisnikih).

21. DRUGO
Prometna varnost otrok je skupna skrb ustanovitelja in šole. Večina učencev se vozi v
šolo z avtobusom in kombijem. Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev po
mesečnem urniku strokovnih delavcev.

Opravljeni so bili zdravniški pregledi učencev določenih razredov in izvedena so bila
cepljenja. Zobozdravniški pregledi so bili opravljeni v obsegu preventive, za ponovna
naročila so se dogovarjali starši individualno.

V mesecu decembru smo pripravili novoletni bazar z izdelki učencev in zamenjavo s
prostovoljnim prispevkom podarjenih igrač. Skupina učenk z mentoricami je izdelala in
prodajala adventne venčke. Z izkupičkom smo povečali sredstva šolskega sklada.

V okviru Eko šole smo pripravili 1 zbiralno akcijo papirja. Izkupiček od zbranega papirja
so dobile razredne skupnosti in je obračunan pri stroških zaključnih ekskurzij, od ene
zbiralne akcije pa šolski sklad. Aprilska akcija je odpadla (zaprtje šol zaradi
koronavirusa).

Zaradi šolanja na daljavo nismo izvedli dveh načrtovanih ekskurzij za nadarjene učence,
in sicer za učence 2. in 3. triade.
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22. VLAGANJE V ŠOLSKI PROSTOR

NABAVE IN VZDRŽEVANJE V LETU 2019/2020

OSNOVNA SREDSTVA – 22.795,46 EUR

- ČLOVEŠKO TELO 546,79 EUR

- MONITORJI (PROJEKT SIO2020) 1.656,21 EUR

- BLAZINA ZA SKOK V VIŠINO 998,20 EUR

- ODSESOVALNA NAPRAVA –TEHNIČNA UČILNICA 644,22 EUR

- REGALI KUHINJA 5.029,51 EUR

- BLAZINE –POLIGON 7 DELNI 656,32 EUR

- OMARA ZA KEMIKALIJE Z ODZRAČEVALNIM SISTEMOM 1.592,02
EUR

- OMARA ZA REKVIZITE TELOVADNICA 733,68 EUR

- RAČUNALNIŠKA OPREMA SIO2020 – 6.249,75 EUR

- RAČUNALNIŠKA OPREMA V PISARNAH 4.688,76 EUR

DROBNI INVENTAR – 6.843,26 EUR

- KNJIGE KNJIŽNICA 3.161,98 EUR

- ZVOČNIKI 77,46 EUR

- GARDEROBNE OMARE ZA ČISTILKE 420,14 EUR

- ZEMLJEVID EVROPE IN SVETA 319,72 EUR

- PUHALNIK LISTJA 340,98 EUR

- PAMETNA URA GARMIN 259,52 EUR

- VOZIČEK ZLOŽLJIV 182,67 EUR

- PRALNI STROJ KUHINJA 323,33 EUR

- MOTORNA ŽAGA 238,07

- SKIROJI ZA UČENCE 15 KOM 628,72 EUR



38

- SERVIRNI VOZIČEK 2 KOM 781,83 EUR

- SKIROJI ZA UČITELJE 2 KOM 108,84 EUR

- OPREMA HODNIK PRED ZBORNICO

Skupaj nabava osnovna sredstva in drobni inventar ŠOLA: 29.638,72 EUR

VRTEC 2019/2020

OSNOVNA SREDSTVA – 2.273,40 EUR

- VRTNA LOPA 413,24 EUR

- PRALNI STROJ 658,72 EUR

- SUŠILNI STROJ 562,10 EUR

- MEHČALEC VODE – KUHINJA 639,34 EUR

DROBNI INVENTAR – 4.667,56 EUR

- PREVLEKE ZA LEŽALNIKE 674,10 EUR

- LIKALNA POSTAJA 245,38 EUR

- OPREMA ZA KUHINJO-posoda 540,77 EUR

- IGRALO KROKODIL 198,74 EUR

- KNJIŽNI ELEMENTI - knjižnica 3.008,57 EUR

- DODATNA OPREMA ZA KNJIŽNICO

VEČJA VZDRŽEVALNA DELA V LETU V ZAVODU 2019/2020 5.217,11 EUR

- LAMINATNE PLOŠČE 387,80 EUR

- PREGLED PREDELNA ZAVESA TELOVADNICA 871,96 EUR

- POPRAVILA OGREVANJA – VRTEC 880,37 EUR

- MENJAVA ZAŠČITNIH LUČI IN SENZORJEV (šola in vrtec) 829,60
EUR

- ČIŠČENJE VENTILACIJE ŠOLA 1.181,27 EUR
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- ČIŠČENJE VENTILACIJE VRTEC 1.066,11 EUR

- OBNOVA TERAS VRTEC

- PLESKANJE VRTEC

- OBNOVA SANITARIJ ŠOLA

- OBNOVA DELILNEGA PULTA KUHINJA ŠOLA

- MONTAŽA ŽALUZIJ ŠOLA

23. SODELOVANJE Z OKOLJEM

Sodelovanje z lokalno in širšo skupnostjo je temeljilo na strokovnem, kulturnem ter
športnem področju in ga ocenjujemo kot kvalitetno in konstruktivno.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami:

Občina Križevci

● na kulturnem področju,

● na socialnem področju,

● pri projektih,

● pri načrtovanju in realizaciji investicij, sprotnega investicijskega vzdrževanja,

● pri dogovoru nadstandardnih storitev.

Zavod RS za šolstvo, območna enota Murska Sobota

● svetovanje in izobraževanje strokovnih delavcev in ravnateljice,

● mentorske mreže,

● študijske skupine

● usmerjanje otrok s PP.
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Univerza v Ljubljani

● sodelovanje pri izvedbi pedagoške prakse študentov,

● druge oblike sodelovanja (EU@Doma),

● snemanje učnih ur v 1., 3. in 5. razredu za uporabo pri magistrskem delu
študentke

Univerza v Mariboru

● sodelovanje pri izvedbi pedagoške prakse študentov,

Center za socialno delo Ljutomer

● pomoč, oziroma svetovanje socialno šibkim družinam in staršem s težavami v
odnosu do otrok,

● izdajanje odločb za subvencije učencev.

Zdravstveni dom Ljutomer

- sistematski pregledi

- preventivni programi za zdravje

- cepljenja

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

● sodelovanje ob vpisu naših učencev,

● omogočanje obveznih izbirnih vsebin,

● pomočnice vzgojiteljic opravljajo v času izobraževanja prakso v vrtcu,

● delavnice za nadarjene.
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Gimnazija Murska Sobota

● naravoslovna delavnica za učence 9. razreda.

Osnovne šole UE Ljutomer

● sodelovanje pri pripravi in organizaciji različnih tekmovanj,

● poklicna orientacija,

● delo z nadarjenimi,

● aktiv ravnateljev.

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci

● mini univerza za učence II. VIO.

Osnovna šola Matije Gubca Gornja Stubica, Hrvaška

● dvodnevni obisk učencev in dveh učiteljic iz OŠ Matije Gupca v Gornji Stubici
(februar 2019 v okviru Noči branja).

Policijska postaja Ljutomer

● prometna varnost otrok v prvih dneh pouka in med celotnim šolskim letom,

● obisk predstavnikov policije v 1. razredu,

● obisk predstavnikov policije in predstavitev opreme in dela 3. razred

● pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov,

● sodelovanje pri izvajanju preventivnega programa boja proti nasilju,

● projekt Policist Leon svetuje v 5. razredu.



42

JSKD Ljutomer

● ogledi gledaliških predstav v sklopu ogleda lutkovnega abonmaja za učence od 1.
do 4. razreda,

● sodelovanje na kulturnih prireditvah in tekmovanjih.

JSKD SLOVENIJE

● Nastop izbranih zborov Slovenije: MPZ LA TI DO na POTUJOČI MUZIKI ob
svetovnem dnevu zborovske glasbe v Cankarjevem domu v Ljubljani (1. 12.
2019 )

Glasbena šola Slavko Osterc Ljutomer

Pri nas gostuje dislocirani oddelek glasbene šole. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo,
prispevajo v dogovoru z glasbenim učiteljem točke na šolskih in ostalih proslavah ter
prireditvah.

Mednarodna organizacija Fit Slovenija

Sodelovanje v projektu Šport in špas – dan druženja in gibanja vseh generacij.

Sodelovanje s Čebelarskim društvom Križevci - urejanje čebelnjaka in delo s
čebelnjakom, čebelarski krožek

Sodelovanje s Pomurskim društvom za boj proti raku - krožek RK

Društvo za zaščito živali Pomurja - prostovoljni prispevki za koledarje, zbiranje starega
blaga za vzdrževanje živalic - krožek RK

Sodelovanje s Košarkarsko šolo Ljutomer (košarka za najmlajše, 1.- 3. razred)

Sodelovanje z društvi občine Križevci (gasilska, športna, kulturno, upokojenci …)

Dom starejših občanov Ljutomer – krožek RK

Sodelovanje z OZRK Ljutomer - krožek PP

Sodelovanje z Europe Direkt Pomurje

Sodelovanje z društvom SEVER Pomurje in z Zvezo veteranov vojne za Slovenij
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24.POROČILO O ČASU “CORONA” KRIZE, KAJ SMO UGOTOVILI IN KAKO
NAPREJ

Šolo in vrtec smo zaprli v ponedeljek, 16.marca 2020. Zadnja dva dneva
predhodnega tedna smo izvedeli, da naj bi se šole in vrtci zaprli za dva tedna;
polovica otrok je ostala doma že v petek; s strokovnimi delavci smo se dogovorili,
kako bodo dostopali do otrok (e-maili, telefon, spletne učilnice…), na internetno
stran smo dodali dve rubriki (za starše oz. otroke posebej in za strokovne
delavce posebej) , delo za cca. dva tedna naj učitelji uredijo v teh dveh rubrikah
(poudarek na branju, ponavljanju, utrjevanju osnov…). Tako smo začeli, ko še
nismo vedeli, da bo delo doma trajalo precej več časa.

Začelo se je obdobje t.i. “POUKA NA DALJAVO”. Potekalo je s pomočjo
računalnikov in telefonov (e-maili, spletne učilnice, sms, zoom, internetne
strani…) . Dejansko se je potem izkazalo, da je bilo preveč teh poti in kanalov
dostopanja in medsebojne komunikacije, torej bo za prihodnjič treba POENOTITI
KOMUNIKACIJSKE KANALE ( npr. le spletne učilnice za stik z učenci in gsm ter
sms in e-mail za stik s starši). Naslednje, kar se je izkazalo, je slaba opremljenost
z DIGITALNIMI VEŠČINAMI na vseh ravneh: otroci, starši, učitelji. Načrtovati bo
potrebno IZOBRAŽEVANJE V RABI IKT TEHNOLOGIJE…

Dvema družinama je bilo treba zagotoviti računalnik; v drugih dveh pa je bila
raven znanja uporabe računalnika (tudi maila…) tako nizko, da smo za potrebe
učenja otrokom zagotovili s pisnim materialom, fotokopijami…

Delo na daljavo seveda ni in ne more biti enakovredno pouku v razredu tudi
zaradi pristnega medosebnega stika, ki je še posebej pri mlajših otrocih
izrednega pomena. Težave so se pojavljale še na področju organizacije in
razporeditve dela doma, kar so v največji meri prevzeli starši predvsem mlajših
otrok.

Šolo in vrtec smo PONOVNO ODPRLI 18.5.2020 (VRTEC IN PRVO TRIADO), nato
pa postopoma za vse učenke in učence.

Devetošolci in posamezni učenci z učnimi težavami so se v šolo vrnili 25.5.2020,

učenci 4. in 5.razreda 1.6.2020 , ostali od šestega do osmega razreda pa v sredo,
3.6.2020. V vrtec in šolo so lahko prišli samo zdravi otroci, kar so dokazovali s
posebno pisno izjavo staršev.
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V veljavi so do konca šolskega leta ostali naslednji ključni preventivni ukrepi:
zagotavljanje distance 1,5 do 2 metra, maske v skupnih prostorih za vse, stare
nad 12 let, razkuževanje, kihanje in kašljanje v rokav, umivanje rok z milom.. Na
tla smo nalepili trake za ohranjanje razdalje na hodnikih in v jedilnici, malico so
otroci imeli v razredih, delno tudi kosilo. Ves čas pouka so ostajali v matičnih
učilnicah, razen po vrnitvi vseh so se družili v podaljšanem bivanju, izbirnih
predmetih…

Za višje razrede se je v jedilnici kosilo postreglo pri vnaprej pripravljenih mizah,
ki so zagotavljale fizično distanco.

Ob zaključku pouka ni bilo klasične proslave in ne valete. Proslavo ob dnevu
državnosti smo izvedli po posameznih oddelkih in delno preko šolskega radia (po
zvočnikih). Valeto pa smo v skladu s priporočili izvedli v kulturnem domu, saj
smo zaradi manjšega števila otrok te generacije to lahko naredili. Devetošolcev je
bilo le 22, en oddelek, tako da smo lahko zagotovili varnostne ukrepe. Druženja
po uradnem delu ni bilo.

Za naslednje šolsko leto bomo kar pripravljeni na morebitno ponovitev dela na
daljavo; izpeljali smo izobraževanje v juliju s predstavnikom Arnesa in
medsebojnim izobraževanjem na področju dela V SPLETNIH UČILNICAH IN
ZOOM” - a.

Izkazalo se je, da so naše PREDNOSTNE NALOGE (KOMUNIKACIJA,
FORMATIVNO SPREMLJANJE ter “nujno” računalniško opismenjevanje učiteljev,
staršev, otrok) tiste, ki resnično zagotavljajo kvaliteto vzgojno-izobraževalnega
procesa in odnosov (z otroki, starši, medsebojno). Zato bomo tudi v prihodnjih
letih nadaljevali z delom na teh prednostnih področjih.

S skupino za RAZVOJ NA DIGITALNEM PODROČJU smo dorekli načine in
vsebine s tega področja, ki bodo v prihodnjem šolskem letu zaživele v interesnih
dejavnostih ter pri pouku. Podrobneje bodo predstavljene v LDN za š.l. 2020/2021.
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PRILOGA 1

IZOBRAŽEVANJA

1. Edi Petek Duševno zdravje otrok 28.10.2019 15.ur

2. Edi Petek Spletne učilnice Moodle 1. 7. 2020 4

3. Edi Petek Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10. 2019,

KD Lljutomer
2,5 ur

4. Nina Vozlič Ekokonferenca - srečanje
koordinatorjev ekošol

23. 9. 2019,

Laško
8 ur

5. Nina Vozlič Konflikt III (Višnja Gora)
10. 9. 2019,

OŠ Križevci
5 ur

6. Nina Vozlič Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10. 2019,

KD Lljutomer
2,5 ur

7. Nina Vozlič CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
5 ur

8. Nina Vozlič Usposabljanje o varnosti živil v okviru
HACCP sistema

18. 2. 2020,

NLZOH v MS 2 uri

9. Nina Vozlič Spletne učilnice Moodle 1. in 2. 7. 2020 8 ur

10. Renata
Kovačič Konflikt III (Višnja Gora)

10. 9. 2019,

OŠ Križevci

5 ur

11. Renata
Kovačič

Aleksander Zadel: Motivacija 7. 10 2019 KD
Ljutomer 2,5 ur

12. Renata
Kovačič

CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
5 ur
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13. Marjeta
Blagovič Konflikt III (Višnja Gora) 10.9.2019,

Križevci 5 ur

14. Marjeta
Blagovič Študijska skupina 8.10.2019,

Črenšovci 4 ure

15. Marjeta
Blagovič Spletne učilnice Moodle 1.7.2020 4ure

16. Renata
Kovačič ZOTKS, Logika

18. 1. 2020

Koper
8 ur

17. Renata
Kovačič Spletne učilnice Moodle 1. in 2. 7. 2020 8 ur

18. Renata
Kovačič Študijske skupine 25. 8. 2020 3 ure

19. Renata
Kovačič Webinarji (Rokus, Mladinska knjiga)

april , maj 2020,

splet
3,5
ure

20. Manica Karba Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10, 2019,

KD Ljutomer
2,5 ure

21. Manica Karba CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
5 ur

22. Manica Karba Mreža znanja
5. 12. 2019,

Ljubljana
6 ur

23. Manica Karba ZOTKS, Logika
18. 1. 2020,

Koper
8 ur

24. Manica Karba Webinarji (Rokus)
april , maj 2020,

splet
3 ure

25. Manica Karba Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

26. Manica Karba Študijske skupine/ RAČ, MAT 24. in 25. 8 2020,
splet 6 ur

27.
Jasna
Markovič-
Jagodič

Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

28. Jasna
Markovič-

Aleksander Zadel: Motivacija 7. 10. 2019, 2,5 ure
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Jagodič Kulturni dom
Ljutomer

29.
Jasna
Markovič-
Jagodič

CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
4 ure

30. Božena Kurbos Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

31.
Božena Kurbos Aleksander Zadel: Motivacija

7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2,5 ure

32. Božena Kurbos CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
4 ure

33. Martina Heric Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

34.
Martina Heric Aleksander Zadel: Motivacija

7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2,5 ure

35. Martina Heric CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
4 ure

36. Nada Vajs
Vidnar Konflikt III (Višnja Gora)

10. 9. 2019,

OŠ Križevci
5 ur

37. Nada Vajs
Vidnar Konflikt (delavnica) September 2019 1,5 ur

38. Matevž Jakelj Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

39. Nada Vajs
Vidnar Staff meeting in Austria

od 11.do 15.
novembra 2019

Avstrija
24

40. Nada Vajs
Vidnar Duševno zdravje otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci

5 ur
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41. Nada Vajs
Vidnar Mreža znanja 4., 5. 12.2019 10 ur

42. Katja Koroša Filmska animacija
14. 2. 2020

OŠ Križevci (Noč
branja)

3

43. Katja Koroša Staff meeting in Austria
od 11.do 15.

novembra 2019

Avstrija
24

44. Jelka Vinkovič Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2.5 ure

45. Jelka Vinkovič CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
4 ure

46. Jelka Vinkovič
Webinarji (Rokus, Mladinska knjiga)

april, maj, 2020 8 ur

47. Jelka Vinkovič Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

48. Jelka Vinkovič Izobraževanje ZRSŠ - OBJEM oktober, december 10 ur

49.
Andreja Filipič
Holc Spletne učilnice Moodle

1. 7. 2020,

OŠ Križevci
4 ure

50.
Andreja Filipič
Holc Aleksander Zadel: Motivacija

7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2,5 ure

51.
Andreja Filipič
Holc CSD Murska Sobota: Duševno zdravje

otrok
28. 10. 2019,

OŠ Križevci
4 ure

52. Andreja Sever Konflikt III (Višnja Gora)
10. 9. 2019,

OŠ Križevci
5 ur

53. Andreja Sever Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2,5 ure



49

54. Andreja Sever CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019,

OŠ Križevci
4 ure

55. Andreja Sever Od branja do znanja
7. 3. 2020,

Laško
8 ur

56. Andreja Sever Spletne učilnice Moodle 1. in 2. 7. 2020,
OŠ Križevci

8 ur

57. Lenart Barat
Aleksander Zadel: Motivacija

7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2.5 ure

58. Lenart Barat Predstavitev založbe Izotech
10. marec 2020 1 ura

59. Lenart Barat
Webinar Mladinske knjige 7. maja 2020 1.5 ure

60. Lenart Barat
Konflikt (Zavod Višnja Gora) 10. september

2019 5 ur

61. Lenart Barat Aleksander Zadel: Motivacija september 2019 1.5 ure

62. Alenka Črček
Ritonja

Spletna učilnica 1. in 2. julij

2020 OŠ Križevci

8 ur

63. Alenka Črček
Ritonja

Aleksander Zadel: Motivacija 7. 10 2019 Kulturni
dom Ljutomer 2,5 ure

64. Alenka Črček
Ritonja

Duševno zdravje otrok 28. 10. 2019 OŠ
Križevci 5 ur

65. Alenka Črček
Ritonja Webinarji (Rokus, Mladinska knjiga) april, maj 2020

(doma) 3 ure

66. Mateja Balažek
Spletna učilnica

1. julij 2020

OŠ Križevci
4 ure
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67. Mateja Balažek Aleksander Zadel: Motivacija 7. 10 2019 Kulturni
dom Ljutomer

2,5 ure

68. Mateja Balažek Webinarji (Rokus, Mladinska knjiga) april, maj 2020
(doma)

3 ure

69. Alenka Kajtna
Zorko

Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2.5 ure

70. Alenka Kajtna
Zorko

Konflikt (delavnica) september 2019 1.5 ure

71. Alenka Kajtna
Zorko Spletne učilnice Moodle

1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

72. Tina Hojnik Konflikt III (Višnja Gora)
10. 9. 20219

OŠ Križevci
5 ur

73. Tina Hojnik Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10. 2019,

Kulturni dom
Ljutomer

2,5 ure

74. Tina Hojnik CSD Murska Sobota: Duševno zdravje
otrok

28. 10. 2019

OŠ Križevci
5 ur

75. Tina Hojnik Od branja do znanja
7. 3. 2020

Laško
8 ur

76. Tina Hojnik Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

77.
Mateja Kozar Motivacija: Aktiv ravnateljev UE

Ljutomer

7. 10. 2019

Kulturni dom
Ljutomer

2, 5 h

78. Mateja Kozar CSD Murska Sobota: Duševno zdravje 28. 10. 2019 5 h
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otrok

79.
Mateja Kozar

Spletne učilnice MOODLE
1. in 2. 7. 2020

OŠ Križevci

8 ur

80.
Mateja Kozar Nevrološki vidiki poučevanja /

fokusnlp.si 1, 5 h

81.
Mateja Kozar Učenje in vzgoja z manj

stresa/webinar/Gaber Marolt
8. 4. 2020

1h

82. Ciril Kosi CSD M. Sobota Duševno zdravje otrok 28.10.2019 5 ur

83. Ciril Kosi Aleksander Zadel: Motivacija
7. 10. 2019,

KD Lljutomer
2,5 ur

84. Ciril Kosi Konflikt III (Višnja Gora)
10. 9. 2019,

OŠ Križevci

5 ur

85. Metka Štuhec Spletne učilnice Moodle
1. in 2. 7. 2020,

OŠ Križevci
8 ur

86. Metka Štuhec Od branja do znanja
7. 3. 2020

Laško
8 ur
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