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1. O ŠOLI
1.1. IME IN SEDEŽ ŠOLE:
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI
Sedež šole je v Bistrici ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli.
Telefonske številke: 03-800 11 00 - tajništvo, 03-800 11 11 – faks.
Elektronski naslov: o-bos.ce@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osbistricaobsotli.si
1. 2. PODATKI O USTANOVITELJU
Osnovno šolo Bistrico ob Sotli je ustanovila Občina Bistrica ob Sotli z Odlokom o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bistrica ob Sotli, Bistrica
ob Sotli 63 a, z dne 15. 7. 1999, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 71 z dne 3. 9.
1999, ki je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 18. 9. 1999.
1. 3. OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA
Osnovna šola Bistrica ob Sotli ima v svojem šolskem okolišu 11 vasi iz občine Bistrica ob Sotli
(Bistrica ob Sotli, Črešnjevec, Dekmanca, Hrastje, Križan Vrh, Kunšperk, Ples, Polje pri
Bistrici, Srebrnik, Trebče in Zagaj) ter 4 vasi iz občine Podčetrtek (Brezovec, Lastnič, Polje ob
Sotli in Sedlarjevo).
V šolskem letu 2016/2017 smo imeli vključena dva učenca iz šolskega okoliša OŠ Kozje in
enega učenca iz OŠ Bizeljsko.
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1.4. ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
OŠ Bistrica ob Sotli je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje otrok in ima v
svoji sestavi tudi enoto vrtca. V šolskem letu 2016/17 je OŠ Bistrica ob Sotli obiskovalo 140
učenk in učencev v devetih oddelkih. V vrtcu je bilo v štirih skupinah povprečno 59 otrok.
Precejšnje število otrok je vozačev, ki so se v šolo vozili z avtobusom ali šolskim kombijem.
Za učence od 1. do 5. razreda je bilo organiziranega 2,34 oddelka podaljšanega bivanja (do
15.40). Pouk je potekal po naslednjem razporedu učnih ur:

1.–5. razred

6.–9. razred

URA

OD

DO

URA

OD

DO

0

7.10

7.55

0

7.10

7.55

1.

8.00

8.45

1.

8.00

8.45

M

8.45

9.00

2.

8.50

9.35

2.

9.00

9.45

M

9.35

9.50

3.

9.50

10.35

3.

9.50

10.35

4.

10.40

11.25

4.

10.40

11.25

RO-KO

11.25

11.45

5.

11.30

12.15

5.

11.45

12.30

RO-KO

12.15

12.35

6.

12.35

13.20

6.

12.35

13.20

7.

13.25

14.10

8.

14.15

15.00

M = malica; RO-KO = rekreativni odmor + KOSILO
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1.5. ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE
a) RAVNATELJ: Bogomir Marčinković, prof.
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Sonja Zobec
b) SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE BISTRICA OB SOTLI:
Svet zavoda OŠ Bistrica ob Sotli je sestavljen iz 11 članov.
Predstavniki ustanovitelja so bili: Vesna Bratuša, Darja Gabron in Simon Narat.
Predstavniki delavcev šole so bili: Ksenja Belina, Vanja Kolar Ivačič, Sabina Vračun,
Nataša Martini in Aleksandra Kravarič.
Predstavniki staršev so bili: Marina Kunej, Mojca Kunst in Blaž Dobrina.
Predsednica sveta zavoda OŠ Bistrica ob Sotli je Vanja Kolar Ivačič, podpredsednica
Marina Kunej.
Svet zavoda OŠ Bistrica ob Sotli se je v šolskem letu 2016/17 sestal na petih rednih sejah in
korenspodenčnih sejah. Na rednih sejah je sprejel Letni delovni načrt šole in vrtca, Poročilo o
realizaciji LDN za preteklo šolsko leto, obravnaval samoevalvacijsko poročilo, inventuro,
zaključni račun, obravnaval delovno uspešnost ravnatelja, spremembe Vzgojnega načrta in
Pravil šolskega reda, finančni načrt in kadrovski načrt, v tem šolskem letu pa je tudi na
razpisu izbiral novega ravnatelja, na korenspondenčnih sejah pa različna soglasja.
c) SVET STARŠEV (9 članov predstavnikov razredov)
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev otrok posameznih oddelkov, ki jih izvolijo med
sabo na prvem roditeljskem sestanku. Izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika
sveta staršev.
Svet staršev se je v šolskem letu sestal na dveh sejah in eni dopisni seji. Obravnaval je
aktivnosti šolskega sklada, nabavne cene delovnih zvezkov, problematiko šolske prehrane ...
Svet staršev šole so sestavljali: Zala Knezić - 1. r., Martina Černelič - 2. r., Andrej
Černelč - 3. r., Mojca Denžič - 4. r., Nina S. Rainer - 5. r., Blaž Dobrina - 6. r., Marina Kunej
- 7. r., Mojca Kunst - 8. r. in Jožica Uršič – 9. r.
1.6. STROKOVNI ORGANI ŠOLE
a) UČITELJSKI ZBOR ŠOLE IN VZGOJITELJSKI ZBOR ENOTE VRTEC
Učiteljski zbor šole je razpravljal o problematiki na svojih pedagoških konferencah, ki jih je
skliceval ravnatelj in na rednih sestankih učiteljskega zbora ob sredah zjutraj. Na
ocenjevalnih konferencah smo obravnavali učno-vzgojne rezultate učencev.
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci enote vrtec. Sklicujeta in vodita ga ravnatelj in
pomočnica ravnatelja za vrtec. Sestajal se je predvidoma enkrat mesečno.
b) ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Sestavljajo jih učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku in so
se sestajali po potrebi.
c) RAZREDNIKI
So vodili delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizirali vzgojne in učne rezultate oddelka,
skrbeli za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodelovali s starši in
šolsko svetovalno službo, odločali o vzgojnih ukrepih ter opravljali druge naloge v skladu z
zakonodajo.
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č) STROKOVNI AKTIVI
Strokovni aktivi v šolskem letu 2017/18 so bili:
- aktiv za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje,
- aktiv za 2. in 3. vzgojno-izobraževalno obdobje,
- aktiv podaljšanega bivanja
- aktiv za kulturne dejavnosti,
- aktiv za naravoslovno - tehniške dejavnosti,
- aktiv za športne dejavnosti.
Sestali so se najmanj dvakrat v šolskem letu, po potrebi pa tudi večkrat kar je razvidno iz
zapisnikov.
2. REALIZACIJA PROGRAMA
2.1. PREGLED PREDMETNIKA
V šolskem letu 2017/18 smo v celoti realizirali predmetnik 9-letne OŠ od 1. do 9. razreda.
Predmetnik za posamezne oddelke je bil realiziran, učna snov predelana, preverjena in
utrjena. Skupna realizacija pouka je bila 101,64 %, pri nobenem predmetu v nobenem
oddelku pa ni bila nižja od 95%.
2.2. UČENCI PO RAZREDIH IN USPEHU, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Število učencev ob zaključku šolskega leta:
RAZR. DEKLICE DEČKI
SKUPAJ
PONAVLJ. NAP. Z NEG.
1.
2.
3.
4.
5.
SK.1.-5
6.
7.
8.
9.
SK.6.-9
SK.1.-9

7
4
8
9
8
36
10
8
9
4
31
67

11
6
8
7
8
40
5
12
8
8
33
73

18
10
16
16
16
76
15
20
17
12
64
140

/
1
/
/
/
/
/
1
/
/
1
2

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Ob koncu šolskega leta je bil uspeh učencev sledeč:
RAZRED
ŠTEVILO UČ.
POVP. OCENA
1.
18
opisno
2.
10
opisno
3.
16
4,38
4.
16
4,39
5.
16
4,11
6.
15
4,34
7.
20
3,98
8.
17
3,98
9.
12
4,11
SK.3.-9
112
/
SK.1.-9
140
/

Podrobnejši podatki so v Analizi učnega uspeha po razredih in predmetih.
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Dopolnilni in
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6. - 9.
6. - 9.

dodatni pouk so v šolskem letu 2017/18 izvajali naslednji učitelji:
UČITELJ
DOPOLNILNI DODATNI
SKUPAJ
Simona Krištofič
17
18
35
Brigita Toplišek
17
18
35
Ksenja Belina
17
18
35
Vanja Kolar Ivačič
17
18
35
Andreja Dragovan
17
18
35
Dragica Šket
35
35
70
Sabina Vračun
35
35
70
155

160

315

Skupaj je bila realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka 100%.
2.3.

ŠOLE V NARAVI

V šolskem letu 2017/18 smo izvedli tri šole v naravi.
- Naravoslovna šola za 3. in 4. razred. Za učence tretjega in četrtega razreda smo
organizirali naravoslovno šolo od 3. 10. 2017 do 7. 10. 2017 v CŠOD Sveti duh na Ostrem
vrhu.
- Zimska šola v naravi. Za učence šestega razreda smo organizirali šolo smučanja na
Arehu, na Pohorju. Izvedli smo jo od 9. 1. 2018 do 13. 1. 2018.
- Letna šola v naravi. Za učence 5. razreda smo organizirali šolo v naravi od 5. 6. 2018 do
9. 6. 2018 v Adria kampu, Ankaran.
Pevske šole v naravi nismo realizirali.
2.4.

INTERESNE DEJAVNOSTI IN FAKULTATIVNI POUK

V šolskem letu 2017/18 so se lahko učenci udeleževali osemnajstih različnih interesnih
dejavnosti. Skupaj je petnajst mentorjev (dvanajst učiteljev in trije zunanji mentorji) izvedlo
315 ur interesnih dejavnosti.
Učencem smo ponudili tudi fakultativni pouk nemškega jezika v 5. in 6. razredu ter
računalništva za učence druge triade. Skupaj sta dva mentorja izvedla okoli 98 ur
fakultativnega pouka, sredstva za njihov honorar je zagotovila občina Bistrica ob Sotli.
2.5.

KOLESARSKI IZPIT

Učenci 5. razreda so marca 2018 opravljali teoretičen del izpita preko spleta. 12 učencev (od
16) je uspešno opravilo izpit iz teorije. Izpit iz spretnostne vožnje na poligonu so opravili v
začetku maja.
Učenci 5. razreda so opravili izpit iz vožnje po javnih površinah v maju 2018, 11 učencev (od
16) je uspešno opravilo kolesarski izpit.
2.6.

DNEVI DEJAVNOSTI

Realizirani so bili vsi kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi predvideni v LDN za
šolsko leto 2017/18.
2.7.

EKSKURZIJE

Realizirane so bile vse ekskurzije predvidene v LDN za šolsko leto 2017/18.
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2.8.

TEKMOVANJA IN USPEHI

V šolskem letu 2017/18 smo na tekmovanjih iz znanja osvojili 14 zlatih, 58
srebrnih in 138 bronastih priznanj. Priznanja je osvojilo 84 učencev.
Na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti Matemček
SREBRNO PRIZNANJE OSVOJILI:
pod mentorstvom gospe Brigite Toplišek
Ana Vračun, Eva Černelč, Julija Černelč (1. r.) in Vid Černelč (3. r.)
ter pod mentorstvom gospe Nataše Kermc
Alen Labohar (6. r.) in Katarina Zobec (9. r.).
Na državnem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava so pod mentorstvom gospe Sabine
Bunšek z nalogo Po poteh preteklosti Kunšperka osvojili srebrno priznanje:
Katarina Zobec in Katarina Novak iz 9. r. ter Niko Mlinarič, Žan Kramer, Jasmina Motoh,
Katarina Kunst in Lara Leskovšek iz 8. r.
Na državnem tekmovanju iz biologije je pod mentorstvom Marinke Šipec srebrno Preglovo
priznanje osvojil Leon Čepin iz 9. razreda.
Na področnem tekmovanju iz FIZ je pod mentorstvom gospe Dragice Šket SREBRNO
STEFANOVO PRIZNANJE OSVOJILA:Katarina Zobec iz 9. r.
Katarina si je priborila možnost udeležbe na državnem tekmovanju in tam je častno
zastopala našo šolo.
Na državnem tekmovanju iz MAT so letos bili naši učenci zelo uspešni.
V 5.r. je pod mentorstvom gospe Andreje Dragovan SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE
OSVOJILA: Liza Rainer
V 9.r. je pod mentorstvom gospe Dragice Šket SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE OSVOJILA:
Katarina Zobec.
Na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike so pod mentorstvom Nataše Kermc trije
učenci dosegli srebrna priznanja. To so:
- Teja Čerkuč, 6. razred,
- Niko Mlinarič, 8. razred,
- Leon Čepin, 9. razred.
Na območnem tekmovanju iz GEOGRAFIJE je pod mentorstvom gospoda Ivana Hriberška
SREBRNO PRIZNANJE osvojil Niko Mlinarič iz 8. razreda.
Na regijskem tekmovanju iz ANG je pod mentorstvom gospe Simone Lipej SREBRNO
PRIZNANJE OSVOJIL:
Srečko Čakš iz 9. R.
Na področnem tekmovanju iz znanja slovenščine je pod mentorstvom gospe Sabine Vračun
srebrno Cankarjevo priznanje osvojil Niko Mlinarič, učenec 8. razreda, in se uvrstil na
državno tekmovanje, kjer mu je za las ušlo zlato priznanje.
Na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti Matemček sta ZLATO PRIZNANJE
pod mentorstvom gospe Brigite Toplišek in Nataše Kermc osvojila Kaja Rogina iz 2. razreda
in Leon Čepin iz 9. razreda.

8

OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI - POROČILO O REALIZACIJI LDN 2018/19

Kar trije učenci so pod mentorstvom gospe Dragice Šket osvojili
ZLATO VEGOVO PRIZNANJE.
Ti učenci so: Alen Labohar iz 6.r., Niko Mlinarič iz 8.r. in Leon Čepin iz 9.r.
V četrtek, 18. 5. 2017 je na tekmovanju Zlata kuhalnica v organizaciji Turistične zveze
Slovenije na SŠGT Celje naša šolska kuharska ekipa v sestavi Petra Žuraj, Anja Konečnik in
Žan Kramer pod mentorstvom Benjamina Lipnika in Marine Šipec osvojila zlato priznanje in
izredne pohvale. S tem so se uvrstili v finale, ki bo 16. in 17. oktobra 2017 v Kranjski Gori na
64. gostinsko turističnem zboru Slovenije.
Na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli že pet let uspešno deluje interesna dejavnost Robotika, v
kateri so priložnost za izpopolnjevanje svojega znanja našli tehnično nadarjeni in za tehniko
motivirani učenci, ki se vsako leto udeležujejo tudi različnih robotskih tekmovanj.
Letos smo bili zelo uspešni na FIRST LEGO League regije Adria, na kateri je sodelovalo 84
FLL ekip (55 slovenskih, 16 srbskih in 13 hrvaških). Uvrstili smo se v finale in dosegli izjemen
uspeh, saj smo postali prvaki v kategoriji TEHNIČNI INTERVJU (Robot Design), laično
povedano najboljši mladi inženirji konstruktorji, ki so razvili in konstruirali mehansko
dovršenega robota, ki je trden, učinkovit in zmožen opravljati naloge FLL izziva.
9. marca 2017 smo kot državni pokalni zmagovalci prejeli iz ZDA povabilo, da zastopamo
Slovenijo na odprtem svetovnem prvenstvu First Lego League Razorback Invitational, na
Univerzi v Arkansasu, v Fayettevillu, kjer se je od 18. do 21. maja 2017 pomerilo najboljših
72 ekip iz celega sveta.
V Ameriki smo postali pokalni zmagovalci; 1. mesto v kategoriji Strategija in inovativnost.
Ekipo RoboBos OŠ Bistrica ob Sotli so sestavljali: Leon Čepin, Srečko Čakš, Kristijan Gabron,
Gašper Tominšek, Gal Javeršek in Miha Valenčak iz 9. razreda z mentorjema Davidom
Žurajem in Stanetom Dragovanom.
Na medobčinskem prvenstvu v krosu je Alen Labohar (6.r ) osvojil prvo, Julija Bukšek ( 7.r)
drugo in Petra Žuraj ( 6.r ) tretje mesto v svoji kategoriji. Na državnem prvenstvu pa je bila
Julija Bukšek trinajsta.
Poudariti gre, da na OŠ Bistrica ob Sotli ne poudarjamo tekmovalnosti, ampak vzgajamo
veselje do športa in predvsem gibanja.
Omenil bi še to, da z vseh delov Slovenije dobivamo pohvale o izredno discipliniranem
obnašanju naših učencev na ekskurzijah, ogledih, šolah v naravi. Tudi to je velik razlog za
pohvalo naših učencev.
2.9.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V šolskem letu 2017/18 so učenci 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja pisali teste
iz slovenščine, matematike in angleščine. Pri slovenščini so bili za 9,82 %, pri
matematiki za 12,58 % in pri angleščini za 7,79 nad državnim povprečjem.
Učenci 9. razreda so bili tudi uspešni, saj so bili le pri matematiki za 14,98 % nad
državnim povprečjem, pri slovenščini za 4,18 % in biologiji za 1,17 % nad
državnim povprečjem.

Podrobnejši podatki so v Poročilu o NPZ za šolsko leto 2017/18.
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3.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

3.1.

ŠOLSKI KOLEDAR

Realiziranih je bilo 191 dni pouka za učence od 1. do 8. razreda in 185 dni za učence 9.
razreda. Vzgojno izobraževalno delo je potekalo po šolskem koledarju in LDN.
3.2.

STROKOVNI DELAVCI PO PREDMETIH

Strokovni delavci so svoje vzgojno-izobraževalno delo opravljali v skladu z razporeditvijo v
LDN šole za šolsko leto 2017/18.
UČITELJI RAZREDNIKI
ZAP.
ŠT.

IME IN
PRIIMEK

RAZREDNIK /
POUČUJE

DRUGO

1

Simona
Krištofić

1. razred/
vse predmete,
DOP, DOD

aktiv za 1. obdobje, proslave, prireditve,
tekmovanja, Zlati sonček, aktivi za dejavnosti,
Računanje je igra, dežurstvo, bralna značka, tečaj
plavanja

2

Brigita
Toplišek

2. razred/
vse predmete,
DOP, DOD

aktiv za 1. obdobje, proslave in prireditve, Zlati
sonček, tekmovanja, dežurstvo, bralna značka, Mali
logik

3

Ksenja
Belina

3. razred/
vse predmete,
DOP, DOD,
kolesarski izpit

vodja aktiva za 1. obdobje, proslave, prireditve,
tekmovanja, varstvo vozačev, Zlati sonček, tečaj
plavanja, aktivi za dejavnosti, šolski parlament,
šolska mediatorka, šola v naravi, dežurstvo, bralna
značka, športni krožek

4

Vanja
4. razred/
Kolar Ivačič SLJ, MAT, LUM,
GUM, DRU, NIT,
DOP/DOD,
NIP, OPB 1

vodja aktiva za 2. in 3. obdobje ter OPB, aktivi za
dejavnosti, MčRK, natečaji, proslave, prireditve,
dežurstvo, oblikovanje publikacij, vrstniška
mediacija - vodja projektnega tima,
RO, dežurstvo, bralna značka,
delo z nadarjenimi

5

Andreja
Dragovan

5. razred/
SLJ, MAT, LUM,
GUM, DRU, NIT,
DOP/DOD

aktiv za 2. in 3. obdobje, tekmovanja, Kresnička,
bralna značka, eko bralna značka, natečaji,
proslave, prireditve, RO, dežurstvo, pedagoški
vodja poletne šole v naravi, aktivi za dejavnost

6

Ivan
Hriberšek

6. razred/
GEO in ZGO
6.–9. r.,
DKE 7., 8. r.,
jutranje varstvo

aktiv za 2. in 3. obdobje, tekmovanje iz geografije
in zgodovine, RO, aktivi za dejavnosti, dežurstvo,
prireditve (spominske ure ob državnih praznikih),
vodenje šolskega sklada

7

Dragica
Šket

aktiv za 2. in 3. obdobje, vodja in članica aktiva za
7. razred/
MAT 6., 7., 8., 9. r., naravoslovno-tehniške dejavnosti, tekmovanja iz
znanja matematike in fizike, RO, dežurstvo
FIZ 8., 9. r.,

10
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DOP/DOD

8.

Sabina
Vračun

8. razred/
SLO 6., 7., 8., 9. r.,
DOP/DOD

vodja aktiva za kulturne dejavnosti,
aktiv za 2. in 3. obdobje, bralna značka, glasila,
proslave in prireditve, tekmovanja, natečaji,
lektoriranje (po potrebi), RO, dežurstvo, dramski
krožek

9

Simona
Lipej

9. razred/
TJA 6., 7., 8., 9. r.,
NI2 8. r., NI3 9. r.

FP TJN 5., 6. r., aktiv za 2. in 3. obdobje,
aktiv za kulturne dejavnosti, tekmovanja,
RO, dežurstvo, angleška bralna značka,
ID angleščina, delo z nadarjenimi

DRUGI STROKOVNI DELAVCI
ZAP.
ŠT.

11

IME IN
PRIIMEK

POUČUJE /
OPRAVLJA DELO

DRUGO

1

Polona Pevec GUM 6.–9. r.,
Pungeršek
OPB I
+ OPZ, MPZ
+ OŠ Kozje

aktiv za 2. in 3. obdobje ter OPB, aktiv za
kulturne dejavnosti, proslave in prireditve,
revija OPZ in MPZ, RO, dežurstvo

2

Stane
Dragovan

TIT 6., 7., 8. r.
+ IP OGK, ETH
nadarjeni,
laborant,
knjižničar,
org. infor. dejav.

aktiv za 2. in 3. obdobje, vodja učbeniškega
sklada, BZ, tekmovanja, informatizacija šole,
razstave, fotografiranje, RO,
sindikalni zaupnik

3

Roman
Urek

ŠPO 4., 5., 6., 7.,
8. in 9. r.,
IP IZŠ (2),
NIP ŠPORT (2)

vodja aktiva ŠPO, aktiv za 2. in 3. obdobje, ŠŠD,
EMZŠ, tekmovanja, šoli v naravi, RO, projekt Golf
v šoli

4

Marinka
Drofenik

ŠSS na OŠ Bistrica
ob Sotli,
IUP in DSP,
ŠSS na OŠ Kozje

naloge vezane na svetovalno delo v šoli,
vodja projektnega tima EMZŠ,
vodenje dela z nadarjenimi,
sodelovanje pri projektnih nalogah

5

Anica
Hriberšek

učiteljica
v OPB II

aktiv za 1. obdobje ter OPB, proslave, prireditve,
aktivi za dejavnosti, CICI VŠ, tekmovanja,
dežurstvo, DSP

6

Bogomir
Marčinković

OID/ ravnatelj

7

Marinka
Šipec

KEM 8., 9. r.,
BIO 8., 9. r.,
GOS 5., 6. r.,
NAR 6., 7. r.,

aktiv za naravoslovne dejavnosti, aktiv za 2. in 3.
obdobje, EMZŠ, tekmovanja BIO, KEM,
raziskovalne naloge, dežurstvo
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IP NPH, VEO,
organizator ŠP OŠ
in vrtca
8

Patricija Kragl učiteljica
(Barbara
v OPB I,
Verbančič)
2. strokovna
delavka v 1. r.

aktiv za 1. obdobje ter OPB, proslave, prireditve,
tekmovanja – pomoč, tečaj plavanja, Zlati sonček,
aktivi za dejavnosti, šolska kronika, šolska
mediatorka, DSP, dežurstvo

9

Sabina
Bunšek
(Andreja
Klakočer)

učiteljica
v OPB III,
DSP

aktiv za 2. obdobje ter OPB, tekmovanja, RO,
EMZŠ, šola v naravi-CŠOD, tečaj smučanja, aktivi
za dejavnosti, SŠS, DSP, dežurstvo

10

Nataša
Martini

DSP + IUP
+ SS vrtec

svetovalna služba v enoti Vrtec Pikapolonica

GOSTUJOČI STROKOVNI DELAVCI
ZAP.
ŠT.

IME IN
PRIIMEK

POUČUJE /
OPRAVLJA DELO

DRUGO

1

Franc
Grobelšek

LUM
6., 7., 8., 9. r.,
IP LS II, MME
+ OŠ Kozje

aktiv za 2. in 3. obdobje, aktiv za kulturne
dejavnosti, glasila, razstave, naslovnice, zloženke,
natečaji, priznanja, diplome, fotografiranje, delo z
nadarjenimi

2

Nataša
Kermc

MAT 7. in 8. r.,
DSP
+ OŠ Brežice

aktiv za 2. in 3. obdobje,
aktiv za naravoslovno-tehniške dejavnosti,
tekmovanja, delo z nadarjenimi, ID Logik

3

Mateja
Kolar

TJA 1., 2., 3., 4., aktiv za 1., 2. in 3. obdobje, vodja šolskega
5. in 7. r.
projektnega tima za uvajanje TJ v 1. VIO, angleška
+ OŠ Kozje
BZ, lektoriranje in prevajanje (po potrebi), delo z
nadarjenimi, dežurstvo

Individualno učno pomoč je učencem nudila po posebnem programu šolska svetovalna
delavka, mag. Marinka Drofenik, 1 uro tedensko in svetovalna delavka v enoti Vrtec
Pikapolonica, Nataša Martini, 1,5 ure tedensko.
Dodatno strokovno pomoč so v obsegu 29 ur, od tega so 4 ure svetovalne storitve,
tedensko izvajale:
- v 1. razredu: 1 ura Darja Kladnik, 1 ura Nastja Brezinščak - logopedinja
- v 3. razredu: 2 uri Anica Hriberšek, 2 uri Darja Kladnik
- v 4. razredu: 1 ura dr. Katja Valenčak, 1 ura Nataša Martini
- v 5. razredu: 3 ure Sabina Bunšek, 2 uri Nataša Martini, 2 uri Darja Kladnik
- v 7. razredu: 2 uri Sabina Bunšek, 3 ure Nataša Martini,
- v 9. razredu: 2 uri Nataša Kermc, 1 ura Sabina Bunšek, 2 uri mag. Marinka Drofenik
Za delo z nadarjenimi učenci smo namenili tedensko 2 uri. Individualizirane programe je
imelo 12 otrok, in sicer na naslednjih področjih: angleščina, tehnika, matematika, logika,
naravoslovje, likovno in literarno.
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3.3.

HOSPITACIJE

Ravnatelj je v šolskem letu 2017/18 izvedel hospitacije po načrtu hospitacij. Izvedel je pet
hospitacij. Poudarek je bil na hospitacijah pri zgodnjem poučevanju tujega jezika.
3.4.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolsko svetovalno službo je izvajala pedagoginja mag. Marinka Drofenik, ki je polovično
zaposlena na naši šoli. Pedagoginja je v šolskem letu 2017/18 opravljala naslednje naloge:
vpis in sprejem učencev v šolo, poklicno usmerjanje, koordinacija dodatne strokovne pomoči
in individualne učne pomoči, koordinacija dela z nadarjenimi, individualni razgovori s starši,
učitelji in učenci, reševanje socialne problematike – subvencije, sodelovanje z zunanjimi
institucijami (CSD, PP, ZP …)
Podrobnejše so aktivnosti predstavljene v Poročilu o delu šolske svetovalne službe.
3.5.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Delo šolske knjižnice v letu 2017/18 je načrtoval in vodil knjižničar Stane Dragovan. Knjižnica
je zbirala knjižnično gradivo, ga strokovno obdelovala, hranila, predstavljala in izposojala ter
opravljala informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v
zavodu.
V naši knjižnici imamo 11775 različnih knjig. Šolska knjižnica je bila odprta po urniku, ki je bil
izobešen na vhodnih vratih v šolsko knjižnico. Urnik se je prilagajal potrebam učencev, ki so
najbolj pogosti obiskovalci knjižnice.
S sedmošolci smo sodelovali v projektu Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno
delo vsakemu sedmošolcu. Četrtošolci so sodelovali v projektu Naša mala knjižnica, učenci
petega razreda pa v ekološki bralni znački.
3.6. UČBENIŠKI SKLAD
Šola je v šolskem letu 2017/18 izposojala učencem veljavne učbenike iz šolskega
učbeniškega sklada, ki ga je ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo. Učbeniki
so bili za vse učence brezplačni. Konec šolskega leta smo nabavili nekaj novih učbenikov za
drugo in tretjo triado.
Šolski učbeniški sklad je vodila knjižničar, pri razdeljevanju pa so mu pomagali vsi učitelji. V
šolskem letu si je iz učbeniškega sklada sposodilo knjige 100 % učencev od 1. do 9. razreda.
3.7. SODELOVANJE S STARŠI
Šola je sodelovala s starši v obliki govorilnih ur, roditeljskih sestankov, predavanj za starše,
individualnih razgovorov, kulturnih in športnih prireditev, preko Sveta staršev ...
Izvedli smo en skupen roditeljski sestanek: uvodni s predstavitvijo letnega delovnega načrta
za šolsko leto ter izobraževalno temo Bonton – 15. 9. 2017.
Dodatne razredne roditeljske sestanke so izvajali razredniki po potrebi in sicer:
- 9. razred – tema poklicne poti in vpis v srednje šole, tema zaključna ekskurzija in valeta,
- 8. razred – tema poklicne poti, tema zaključna ekskurzija,
- 6. razred – predstavitev zimske šole v naravi ter izbirni predmeti v zadnji triadi,
- 5. razred – predstavitev poletne šole v naravi, ,
- 4. razred – predstavitev naravoslovnega tedna v CŠOD.
Pedagoginja in ravnatelj sta izvedla še sestanek s starši bodočih prvošolcev.
Skupne govorilne ure smo izvajali vsak prvi četrtek v mesecu ob 17.00, vsak učitelj pa je
imel še dodatne govorilne ure, ki jih je izvajal po razporedu objavljenem v letnem delovnem
načrtu. Povprečen obisk staršev na roditeljskih sestankih je bil 76,3 %, na govorilnih urah pa
35 %.
13
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S starši smo sodelovali tudi na Dnevu šole – dan druženja in gibanja vseh generacij.
Pisne informacije in navodila smo posredovali staršem skozi celo šolsko leto.
3.8. ŠOLSKA PREHRANA
V šolski kuhinji so se pripravljale malice, kosila ter popoldanske malice za učence šole in
malice ter kosila za delavce šole. V šoli je malicalo 140 učencev in 115 jih je imelo kosilo,
popoldanskih malic je bilo 28. 116 učencev
je imelo subvencionirano malico,
subvenconiranih kosil pa je bilo 24 polno in 30 delno.

3.9. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Program zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva je izvajal Zdravstveni dom Šmarje pri
Jelšah, Zdravstvena postaja Bistrica ob Sotli. Izvedli so zdravstvene preglede za 1., 3. 6. in
8. razred ter zobozdravstveni pregledi za 1., 2. 4., 7. in 8. razred. Opravljena so bila tudi vsa
obvezna cepljenja.
V sodelovanju z ZD Šmarje pri Jelšah smo izvajali zdravstveno vzgojo v vseh razredih po
temah predvidenih v letnem delovnem načrtu.
Preventivno se je preverjala tudi čistoča zobovja pri učencih nižje stopnje, kjer je od 1. do 5.
razreda potekalo tekmovanje za čiste zobe.
3.10. PREVOZI IN VARSTVO VOZAČEV
Šolske prevoze po voznem redu je izvajal prevoznik »Integral Brebus« Brežice, dodatno pa
šolski kombi. Skupaj je bilo na šoli 113 (105 + 8) vozačev, ki so bili tudi vsi vključeni v
varstvo vozačev. Varstvo je bilo organizirano od prihoda prvega do odhoda zadnjega
avtobusa.
3.11. POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
Učenci in zaposleni so se v minulem šolskem letu povezovali z okoljem v obliki različnih
kulturnih prireditev: srečanje izgnancev, žalna komemororacija, božično-novoletna prireditev,
srečanje starejših občanov v organizaciji RK, kulturni praznik, praznik KS v Polje ob Sotli,
materinski dan, dan zemlje v Kozjanskem parku, zadnji šolski dan, ...
S humanitarnimi in nevladnimi organizacijami smo sodelovali pri zbiranju različnih potrebščin,
zbirali smo zamaške plastenk, star papir, izpraznjene tonerje, baterije, izvedli smo akcijo
Tradicionalni Slovenski zajtrk, sodelovali smo na različnih likovnih in literanih razpisih ...
3.12. MEDNARODNI PROJEKTI
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Ker se zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se odločili
sodelovati v evropskem projektu »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA«. Projekt poteka s finančno
podporo Evropske unije. Namen projekta je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in
zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki
povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa.
Projekt smo na šoli izvajali od meseca oktobra do meseca maja. Vsak drugi dan smo
učencem poleg redne šolske prehrane ponudili jabolka, hruške ter slive. Učencem razredne
stopnje smo sadje ponudili v učilnici in pri malici, učencem predmetne stopnje pa v jedilnici
in pri malici. V okviru tega projekta smo izvedli več dejavnosti, ki so potekale skozi celo
šolsko leto.
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3.13. DELO Z NADARJENIMI UČENCI
V celotnem šolskem letu 2017/18 je bilo v delo z nadarjenimi učenci vključenih 12 učencev s
katerimi je delalo 7 različnih mentorjev.
4. ŠOLSKI SKLAD
V šolskem letu 2016/17 so se sredstva iz šolskega sklada namenila za:
- subvencioniranje šol v naravi,
- subvencioniranje ekskurzij,
- subvencioniranje delovnih zvezkov.
5. OSTALI DELAVCI ŠOLE
5.1. ADMINISTRATIVNI IN RAČUNOVODSKI DELAVCI
Administrativne zadeve je urejala poslovna sekretarka Melita Žuraj, računovodske pa
računovodkinja Mihaela Požek in Tanja Boršič (od junija 2017 nadomešča porodniško).
5.2. TEHNIČNO OSEBJE
Za delo v kuhinji sta bili zadolženi kuharici Stanka Fajs in Marija Naglič. Čistilke so bile
Aleksandra Kravarič, Darja Ratajc in Terezika Babič. Za vzdrževanje šole je skrbel hišnik, ki je
hkrati tudi voznik šolskega kombija Ivo Zupan.
6. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER NABAVA UČIL IN OPREME

Na šoli smo v šolskem letu 2017/2018 izvedli nujna vzdrževalna dela. Obnovili smo
sanitarije v vrtcu ter garderobi s sanitarijami v telovadnici, prepleskali stene ter
zaščitili leseno stavbno pohištvo na stari šoli.
Naslednje leto želimo prepleskati telovadnico, vezni hodnik ter večino sten v šoli, ker
bo maja 2019 40 letnica nove šole.
7. INŠPEKCIJSKI NADZOR
V šolskem letu 2017/18 smo imeli naslednje inšpekcijske preglede:
- november 2017 Zdravstveni inšpektorat RS – ukrepi proti legioneli v vrtcu,
- februar 2017 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – kuhinja OŠ.
8. OSTALO
-
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na razpisu Kozjanskega parka smo sodelovali z raziskovalno nalogo Polž Lazar,
udeležili smo se akcije Policist za en dan,
izvedli smo akcijo Ulice otrokom – barvanje pločnika pri vrtcu in šoli,
udeležili smo se kiparske kolonije v Lesičnem,
udeležili smo se regijskega srečanja otroških in mladinskih pevskih zborov v Šmarju,
sodelovali smo na zborovskem BUMU junija 2017 v Ljudskem vrtu, Maribor
izvedli smo akcijo Tradicionalni zajtrk v šoli in vrtcu,
sodelovali smo na literarnem razpisu Kozjanskega parka ob Dnevu Zemlje,
sodelovali smo na literarnem natečaju V oblakih domišljije založbe Rokus Klett,
sodelovali smo na Prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi,
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-

sodelovali smo na natečaju Hudo dobra telovadnica in se uvrstili med 4 najboljše
šole,
devetošolci so se udeležili sprejema pri županu,
učenci 9. razreda so pripravili predajo ključa in valeto,
štiri zaposlene iz šole so se med jesenskimi počitnicami udeležile petdnevnega
delovnega srečanja projekta Erasmus+ KA2 v Varaždinu.

Bistrica ob Sotli, september 2018
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Bogomir Marčinković, prof.
ravnatelj
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