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POROČILO ŠOLA 
1. POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Podobno kot šolsko leto 2019/2020 je tudi šolsko leto 2020/2021 močno zaznamoval 
koronavirus, poimenovan SARS-CoV-2, in bolezen COVID-19, ki jo ta virus povzroča.  

Pojav virusa SARS-CoV-2 in širjenjem bolezni covid19 je močno zaznamovalo že samo 

načrtovanje za  šolsko leto 2020/2021. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v 

sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo 

štiri modele, ki so temelj za organizacijo in izvajanje pouka v prihodnje. Izdana je bila 

Publikacija s predvidenimi modeli in priporočili za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih 

šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s Covid-19 z naslovom Vzgoja in 

izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19. 

Šolsko leto 2020/21 smo pričeli po Modelu B, le ta velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli. 

Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje 

preventivnih ukrepov. 

Kar štiri mesece tega šolskega leta je potekalo izobraževanje na daljavo. Glede na izkušnje iz 
prejšnjega šolskega leta je bila prilagoditev situaciji hitrejša in lažja. Z dobrim sodelovanjem, 
potrpežljivostjo, strpnostjo smo opravili odlično nalogo.  

Nekatere dejavnosti, ki smo jih načrtovali so bile izvedene, nekatere delno, pri izpeljavi 
nekaterih smo izvajanje prilagodili. Nekaterih dejavnosti pa žal sploh ni bilo mogoče izvesti. 

Trudili smo se, da bi slišali vsakega učenca, upoštevali specifike posameznika in ustvarjali 
okolje, v katerem se bodo vsi počutili sprejete in vključene ter bodo lahko razvijali svoje 
potenciale. 

Dobro smo sodelovali s starši, lokalno skupnostjo z različnimi strokovnimi službami, ki so nam 
nudile vso potrebno pomoč in podporo. 

Najpomembnejši je bil pouk. Trudili smo se kakovostno in v skladu z načrti izvesti naloge. 
Vključujemo smo se samo v tiste dodatne dejavnosti, projekte, ki so smiselno podpirale 
oziroma dopolnjevale naše cilje in načrtovano delo. 

 

Opomba: 

Tiste dejavnosti, ki zaradi razmer povezanih s koronavirusom v celoti niso bile izvedene, so 
označene z  *Ni bilo izvedeno. 

 

1.1. NALOGE, KI SMO SI JIH ZASTAVILI 
- Spodbujanje razvoja digitalnih kompetenc učencev 
- Razvijanje bralnih navad učencev 
- Spodbujanje aktivne vloge učencev pri učenju 
- Sistematično delovanje na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega 

zdravja 
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- Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj 
 

- Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci 
- Delo z učenci s posebnimi potrebami 
- Delo z učenci iz ranljivih skupin 

 

- Dosledno izvajanje vzgojnega načrta šole in upoštevanje šolskih pravil 
- Spodbujanje sprejemanja odgovornosti 
- Razvijanje dobre medsebojne komunikacije in sprejemanje drugačnosti 
- Spodbujanje aktivnega poslušanja 

 

- Sodelovanje s starši 
- Timsko načrtovanje 
- Priprava in izvedba vseh načrtovanih dejavnosti 

 

1.2. PROJEKTI in NATEČAJI 
Izvedeni so bili naslednji projekti/natečaji/aktivnosti: 
- Zdrava šola – koordinatorica Petra Jerič 

Sodelovali smo s starši, lokalno skupnostjo, NIJZ, Zdravstvenim domom Ljutomer… 
Glavna področja, na katerih smo želeli doseči pozitivne spremembe so bila enaka kot v 
prvih dveh letih;  gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje. 
Vodja projekta je Petra Jerič. Člani šolskega tima so Anica Šimonka – ravnateljica, Anita 
Danč Ismajlovič – organizatorica šolske prehrane, Saša Fišinger– športni pedagog, Lana 
Ivezič – učenka, Blažka Golenko – učenka, Tadeja Ivezič – predstavnica staršev, Tadeja 
Ivanušič – predstavnica lokalne skupnosti, Mihaela Senčar - predstavnica zdravstvene 
službe. 
Izvedene dejavnosti: Minuta za zdravje po četrti šolski uri. V petek, 20. 11. 2020, smo 
izvedli naravoslovni dan z naslovom Živim zdravo. Ta dan smo obeležili Tradicionalni 
slovenski zajtrk, ki je potekal pod sloganom Zajtrk z medom – super dan! 

- Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – Anita Danč Ismajlovič 
Sodelovanje z ZRSŠ v dveletni razvojni nalogi, šolsko leto 2020/2021 je bilo prvo leto. 
Projekt je nadgradnja projekta o formativnem spremljanju pouka. Razvojno nalogo za 
predmet biologija vodi svetovalka Simona Slavič Kumer. Anita Danč Ismajlovič sodobno 
metodo poučevanja izvaja v vseh razredih, od 6. do 9. razreda. Redno vključuje že vse 
elemente formativnega spremljanja - izhaja iz izkušnje in predznanja učencev, z njimi 
skupaj načrtuje cilje in kriterije uspešnosti, učenci si samostojno regulirajo učenje, na 
koncu namenijo čas refleksiji in samorefleksiji. Na ta način zraste v učencu večje 
samozaupanje, prav tako večje zaupanje med učiteljico in učenci, ob tem učenci močno 
razvijajo svojo samozavest in samostojnost ter izboljšajo mnenje o sebi. 
V okviru razvojne naloge so imeli na vsaka dva meseca z razvojnim timom 

videosrečanja ter srečanje v živo na OE Zavoda za šolstvo v Murski Soboti.  

- Inovativna učna okolja podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1 – koordinatorica 
Mihaela Feuš 

Sodelujoči strokovni delavci: Anita Danč Ismajlovič, Petra Donša, Saša Fišinger, Petra 
Jerič, Bojana Pergar Stolnik, Nevenka Serdt, Leonida Šeruga, Renata Vlaović, Mojca 
Zadravec, Mitja Utroša, Anica Šimonka 
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Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je 
razvojno raziskovalni projekt , ki je sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in prednostne naložbe 10.1 
»Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri 
formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti 
in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc« 
Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati 
učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna 
pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.  
V projekt je vključenih 75 VIZ, med katerimi je 18 razvojnih, ostali pa so 
implementacijski. Poleg tega so v projekt vključeni še Univerza v Mariboru (Pedagoška 
fakulteta ter Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Zavod RS za šolstvo ter 
Pedagoški inštitut.  
Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav 
v razredu, kar že samo po sebi opozarja na izziv preseganja pasivne rabe IKT v šolah. 
Usmerjeno usposabljanje učiteljev v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno 
rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje 
napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah 
lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti ter spodbudi 
k uporabi sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične 
naloge, projektno učenje in mnoge druge. Vsi v izobraževanje vključeni deležniki se pri 
tem zavedamo, da uporaba sodobnih e-storitev in e-vsebin sama po sebi še ne pomeni 
spremembe in uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja, lahko pa ga močno 
spodbuja in podpira, če so e-storitve in e-vsebine uporabljene tako, da v ustrezno 
pripravljenih prožnih učnih okoljih omogočajo aktivno vlogo učencev. 
Projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT v katerega je vključen tudi naš vzgojno 
izobraževalni zavod omogoča implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih 
učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim 
različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo 
razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in 
prostoru razširjajo izven učilnice.  
Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti 
šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev 
celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-
skupnostmi.  Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo 
učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno –vzgojnega procesa od 
načrtovanja od vrstniškega vrednotenja. 
Opravljeno delo na naši šoli: V septembru 20202 je bila opravljena samoevalvacija 
kompetenc učiteljev. želeli smo pridobiti informacije o trenutnem stanju poznavanja, 
uporabe in vključevanja digitalnih tehnologij v proces izobraževanja. Evalvacija je 
potekala znotraj spletnega okolja SELFIE. 
Člani tima so se redno (vsaka dva meseca) udeleževali delovnih srečanj, ki jih je za 
implementacijske šole organizirala naša razvojna šola-OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. 
Na vsakem srečanju je ena od implementacijskih šol predstavila primer dobre rabe ter 
na seznanila, kako poteka implementacija na njihovi šoli. naša šola je predstavitev 
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opravila 13. 5. 2021. primere dobre rabe so predstavili učitelj Mitja Utroša ter učiteljici 
Anita Danč Ismajlovič in Mihaela Feuš. 
Zaradi pouka na daljavo in obremenjenosti učiteljev so bila predvidena četrtkova 
srečanja članov tima nekoliko okrnjena. Je pa s tem namenom zaživela ekipa Inovativna 
učna okolja podprta z IKT znotraj spletne učilnice MS Teams, kjer so učitelji 
komunicirali, si imeli možnost izmenjati primere dobre rabe ter bili sproti obveščeni o 
ponujenih izobraževanjih znotraj projekta. 
Veliko učiteljev se je udeležilo jesenskih in spomladanskih dni inovativne pedagogike, 
ki so bili organizirani s strani projekta. 
Do konca junija 2021 je vsak član tima oddal primer dobre rabe v spletno učilnico. 

- Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, SIO 2020 
Cilj operacije je bil izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost 
izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-
izobraževalnim zavodom se je sofinancirala izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT 
opreme, razvijale so se e-storitve in e-vsebine. Program se je zaključil. 

- Trajnostna mobilnost v šolah – koordinatorica Leonida Šeruga 
V projekt Trajnostna mobilnost šolah smo se vključili v šolskem letu 2019/2020 in sicer 
na vabilo Ministrstva za infrastrukturo RS in Konzorcija partnerjev (Razvojna agencija 
Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; 
Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani;  IPoP – Inštitut za politike prostora). S 
projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih 
ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način 
želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok 
in s tem h krepitvi njihovega zdravja.  

V šolskem letu 2020/2021 so v projektu sodelovali učenci 1., 2., 3., 4. 5. in 6. razreda. 
Mentorji so bili razredniki Petra Jerič, Mihaela Feuš, Leonida Šeruga, Mojca Zadravec, 
Bojana Pergar Stolnik in Saša Fišinger. Opravljene dejavnosti: Ob Evropskem tednu 
mobilnosti, ki je potekal od 16. do 20. septembra, smo v sodelovanju z občino 
Razkrižje organizirali dan brez avtomobila. Mentorji so v tednu mobilnosti spremljali 
in beležili trajnostne prihode učencev v šolo, v pomoč jim je bila »Kokoška Rozi«. 
Kolesarji so lahko na igrišču pred šolo spretnost vožnje s kolesom preizkušali 
na kolesarskem poligonu. Vsebine varnosti v prometu so učitelji vključevali tudi v 
pouk. V sodelovanju z občino Razkrižje so učenci prejeli različna odsevna telesa, 
odsevne suknjiče, rumene dežnike. 

- Erasmus+ - koordinatorica Anita Danč Ismajlovič 
OŠ Razkrižje je bila uspešna na razpisu projekta Erasmus+ KA101 (financiran s strani 
EU), ki je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Tim 
šestih strokovnih delavcev je načrtoval projekt  "Kako vrniti k pouku in v kolektiv 
pozitivno vzdušje in občutek samovrednosti – How to return a positive atmosphere and 
a feeling of self-worth into the classroom and the school staff room?", ki je bil izbran v 
konkurenci 80 šol. Projekt je sprva potekal od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020. Zaradi 
epidemije s covidom in nezmožnosti odhodov na izobraževanja v tujino smo projekt 
podaljšali. Ta sedaj traja do 31. novembra 2021. Če mobilnosti ne bo mogoče izvesti, 
bomo s finsko šolo to opravili na daljavo. 
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V projekt je vključenih šest strokovnih delavk šole: ravnateljica Anica Šimonka, 
pedagoginja Petra Donša, učiteljice Renata Vlaović, Mihaela Feuš, Andreja Krauthaker 
in Anita Danč Ismajlovič. 
V sklopu projekta sta bili načrtovani dve izobraževanji na Finskem, ki sta bili izvedeni  
in en obisk finske šole oziroma vrtca (od 20. do 24. 4. 2020). Opravljena tečaja na 
Finskem: Od 31. 7. do 5. 8. 2019 Enhance creativity with positive pedagogy v mestu 
Espoo pri Helsinkih (Anita D. I in Andreja K.) in od 18. do 23. 8. 2019 How are you, 
teacher? v mestu Oulu (Anica Š. in Mihaela F.) V načrtu je še obisk finske šole in vrtca: 
jeseni 2021 (Renata V. in Petra D.) 
Glavni namen prijave projekta je bil: 
o razvijati pozitivno psihologijo v razredu in kolektivu, 
o razvijati motivacijo in močna področja učencev, 
o razvijati sodobne metode poučevanja, 
o brezpogojno sprejemati drug drugega ter skrbeti za dobro počutje vseh nas, 
o povezovanje in izmenjava izkušenj z evropskimi učitelji, 
o strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev. 

Odsek iz projekta: »Šele ko je učitelj zadovoljen in napolnjen s potrebnim znanjem 
pozitivne psihologije, lahko to učinkovito prenaša v razred, neposredno na učence.« 

Sodelujoče v projektu verjamemo, da je srečen (uspešen) tisti, ki upošteva in gradi na 
moči pozitivne psihologije. 

- Erasmus+ - mobilnost učencev in učiteljev – koordinatorica Anita Danč Ismajlovič 
V projektu Erasmus+ K229 sodelujemo kot partnerska šola z evropsko šolo 
Mornewegschule iz Darmstadta pri Frankfurtu, iz Nemčije. Naslov projekta je Forests 
– our green lungs of Europe. Projekt vključuje mobilnosti učencev in učiteljev. Na naši 
šoli so bili vključeni osmošolci in tri strokovne delavke: Anita Danč Ismajlovič, Marijana 
Baraba in Bojana Pergar Stolnik. Prva mobilnost (srečanje) je bilo pri nas, od 22. do 26. 
septembra 2019, obiskalo nas je 26 učencev in 3 učitelji iz Nemčije. Drugo srečanje je 
bilo načrtovano v Nemčiji od 25. do 29. maja 2020 in ni bilo izvedeno. 

Projekt smo podaljšali do 31. oktobra 2021. V dogovoru s koordinatorico projekta smo 

zaradi nemogoče izpeljave mobilnosti spremenili učence udeležence. Namesto 9. 
razreda, se bodo mobilnosti v Nemčijo udeležili učenci 7. razreda. Sledila bo priprava, 
projekt bomo izvedli glede na situacijo povezano s koronavirusom. 

- Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje – članice šolskega projektnega tima (ŠPT) so: 
Renata Vlaović, Mihaela Feuš, Petra Jerič, Mojca Zadravec, Bojana Pergar Stolnik, Leonida 
Šeruga in ravnateljica Anica Šimonka 

Zavod RS za šolstvo je v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno 
nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero so vključili vrtce, osnovne in 
glasbene šole, šole s prilagojenim programom ter srednje šole. V razvojno nalogo se je 
vključila tudi naša šola. V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško 
prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki 
temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost 
vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov 
pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali 
medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri 
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praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih 
kolektivih. Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023. 
Opravljeno delo: 
Na ZRSŠ so povezali razvojni nalogi Ustvarjanje učnih okolji za 21. stoletje in varno in 
spodbudno učno okolje, pri čemer prva poudarja didaktični, druga pa psihosocialni 
vidik dela z učenci. Zato se je spremenilo poimenovanje razvojne naloge. Razvojna 
naloga se bo tako imenovala Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih 
okolij za 21. stoletje. 
Naš namen vključitve k razvojni nalogi je šola kot celota razvijati in poglobiti pedagoško 
prakso na področju formativnega spremljanja. 
Za vodjo ŠPT je bila izbrana Mihaela Feuš. 
Vse članice tima so se udeležile in opravile vse aktivnosti spletnega seminarja 
Formativno spremljanje v podporo učenju (poudarek na učnih okoljih). 
Ravnateljica se je udeležila vseh strokovnih srečanj ravnateljev, ki so vključeni v 
razvojno nalogo. 
V sredo, 30. 6. 2021, smo imeli videosrečanje ravnatelji in člani ŠPT vseh sodelujočih 
šol OE MS. Vsaka šola je predstavila dober primer prakse. Za našo šolo sta predstavitev 
opravili Mihaela Feuš in Petra Jerič. 
Pripravili smo operativni načrt šole za šolsko leto 2021/2022 in osebne načrte učiteljev. 
 
 

- Plakat miru – Tibor Frančič  *Ni bilo izvedeno. 
- Evropski teden jezikov – Nevenka Serdt 

Izvedeno na šoli. To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in 
spodbujamo učenje jezikov. Učenci 7., 8. in 9. razreda so pri pouku angleščine 
primerjali evropske jezike, se preizkusili v različnih zabavnih igrah in ustvarjali na temo 
jezikov.  

- Policist Leon svetuje, 5. razred – Bojana Pergar Stolnik *Ni bilo izvedeno. 
- Rastem s knjigo, 7. razred – Renata Vlaović 
- Teden vseživljenjskega učenja – Renata Vlaović *Ni bilo izvedeno. 
- Tradicionalni slovenski zajtrk – Anita Danč Ismajlovič, Petra Jerič *Ni bilo izvedeno. 
- Naša mala knjižnica – Elizabeta Petrovič, Renata Vlaović 
- Simbioza giba, 1. in 2. razred – Petra Jerič, Mihaela Feuš 
- Raznolikost nas povezuje, 1. razred – Petra Jerič 
- Spodbujamo prijateljstvo, 3. razred – Leonida Šeruga 
- Varno v vrtec in šolo, 3. razred – Leonida Šeruga  
- Turizmu pomaga lastna glava - Bojana Pergar Stolnik, Nevenka Serdt 

Člani turističnega krožka so sodelovali na 35. državnem festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava, na temo Moj kraj, moj chef. Njihova naloga je bila, da tradicionalno jed 
svojega kraja predstavijo na sodoben način. Po premisleku so izbrali jed, ki je najbolj 
značilna za naš kraj. To so mlinci oz. kot je naslov njihove raziskovalne 
naloge: Mlinarska malica. Ko so izbrali jed, katero bodo predstavili, so hitro začeli s 
pisanjem raziskovalne naloge, vendar jim je korona malo pomešala načrte. Niso se 
predali, ampak so se prilagodili razmeram. V času šolanja na daljavo so pridno pisali 
raziskovalno nalogo in se redno dobivali na videokonferencah. Ob raziskovalni nalogi 
so posneli tudi promocijski video in se predstavili na spletni turistični tržnici, ki je 
potekala pred našo šolo in po zoom povezavi dosegla celo Slovenijo. Ocenjevalna 
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komisija Turistične zveze Slovenije je članom turističnega krožka za nalogo Mlinarska 
malica podelila srebrno priznanje. 

- Projekt Krokus – Suzana Rauter 
Učenci 9. razreda so sodelovali v mednarodnem projektu Krokus, ki želi mladim na 

primeren način predstaviti holokaust  in dvigniti stopnjo ozaveščenosti  o nevarnosti 

rasizma in nestrpnosti. S pomočjo projekta se mladi začnejo zavedati pomena 

vključenosti in spoštovanja vseh ljudi, ne glede na njihovo raso, invalidnost, spolno 

usmerjenost ali versko prepričanje.  

Učenci so načrtovali sajenje krokusov na šolski zelenici v spomin in opomin na otroke, 

ki so bili žrtve holokausta. Presenetil jih je pouk na daljavo, zato je sajenje potekalo v 

okrnjeni obliki na domači trati pri Blažki in tudi opazovanje razvoja naših cvetlic je bilo 

prepuščeno samo posameznim dekletom. Ob koncu januarja pa so vsi učenci obeležili 

dan spomina na holokaust tako, da so ob ogledu filma Tri obljube razmišljali o 

sporočilu filma in oblikovali svoja stališča  do te občutljive tematike. Učenci so se 

lahko pridružili tudi Facebook strani Crocos Cluba in spremljali aktivnosti v drugih 

državah.  

- Doživi Evropo – Suzana Rauter 

Učenci 9. razreda so se vključili v projekt Hiše Evropske unije z naslovom Doživi 

Evropo in tako počastili dan Evrope. Ker zaradi letošnjega posebnega korona šolskega 

leta ekskurzije niso bile predvidene, so učenci uporabili gradiva, ki so jih lahko 

uporabili v učilnici. Povezali so že usvojeno znanje s kratko video predstavitvijo in 

kvizom, v katerem so v parih tekmovali med seboj. Aktivnost jih je zelo pritegnila, 

pokazali pa so tudi zelo veliko znanja.  

- Jezikovna ekskurzija v Avstrijo – Nevenka Serdt 
Izbirna ekskurzija za učence od 6. do 9. razreda, sobota, april 2021, ekskurzija se 
izvede, če bo zadostno število prijav. 
Učenci, ki se učijo nemščino kot prvi tuji jezik, obiščejo nemško govorečo deželo, 
uporaba nemščine v praksi. Ogledajo si Čokoladnico Zotter z okolico (proizvodnja 
čokolade, degustacija, živalski vrt in naravni habitat). 
*Ni bilo izvedeno. 
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2. VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

2.1. IZVEDBA POUKA 
 

2.1.1. Pouk 
V šolskem letu 2020/21 smo imeli devet oddelkov. Na podlagi vložene prošnje je Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport šoli podalo soglasje za oblikovanje samostojnih oddelkov. 

Zaradi epidemioloških razmer in razglašene epidemije je ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdala sklep o podaljšanju jesenskih počitnic do 8. 11. 2020 (za en teden). V šolskem 
letu je bil pouk za pet dni prekinjen, kar predstavlja 2,6%ur realizacije programa. To pomeni, 
da realizacija programa ni 100%. smo pa dosegli 95% realizacijo ur učnega načrta. 

 

2.1.2. Izbirni predmeti 
1. triletje: 
Izvajali smo neobvezni izbirni predmet Prvi tuji j. – Nemščina. Vključeni jih je bilo 8 od 9 
učencev 1. razreda. 

2. triletje: 
 Izvajali smo dva neobvezna izbirna predmeta NIP - Drugi tuji j. – Angleščina in NIP – Šport. 
 

3. triletje: 

Izvajali smo sedem izbirnih predmetov in sicer: Angleščina III, Izbrani šport, Likovno snovanje 
1, Okoljska vzgoja 1, Šport za sprostitev, Šport za zdravje in Urejanje besedil. 

Število otrok z oprostitvijo od izbirnih predmetov zaradi glasbene šole je bilo 4. 

Izvajali smo tudi en neobvezni izbirni predmet NIP - Drugi tuji j. – Angleščina. 
 
Posebni dogodki izvedeni v sklopu pouka: 

Dvanajst učencev izbirnega predmeta likovno snovanje pod mentorstvom učitelja Tiborja 
Frančiča je sodelovalo na nagradnem natečaju "MOST". Natečaj za najbolj izvirni izdelek o 
pomenu lesa in njegovi uporabi je razpisala Občina Razkrižje v okviru operacije Celovita 
obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico in njegove širše okolice v naselju Šafarsko. V torek, 
29. 9. 2020, so se učenci z mentorjem udeležili zaključne aktivnosti v sklopu projekta.  Pod 
strokovnim vodenjem profesorice Ane Vovk Korže Iz Filozofske fakultete Univerze v 
Mariboru so si ogledali izvedene pridobitev in tako dobili jasen vpogled, čemu so predmetne 
ekomediacije sploh namenjene. Po delavnici je sledil ogled razstave izdelkov, prejetih na 
razpisan nagradni natečaj in podelitev nagrad. Naši učenci so prejeli deset kompletov 
naravnih igrač iz lesa – didaktičnih konstrukcijskih setov, z vsemi materiali in deli, ki so 
potrebni za gradnjo lesenega mostu ali drugih objektov. 
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2.1.3. Izvedba nacionalnih preizkusov znanja 
V tednu od 22. 3. 2021 do 26. 3. 2021 smo izvedli pilotno e-testiranje za učence 6. in 9. 
razreda. Namen e-pilotnega testiranja je bil pridobiti potrebne informacije na ravni šol in 
učencev za sistemski razvoj orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja za izvajanje 
izobraževanja na daljavo in tudi nasploh v slovenskem šolskem sistemu, vključno z e-
preverjanjem in e-ocenjevanjem.  
 
Izvedba nacionalnih preizkusov znanja (NPZ) ob koncu 6. in 9. razreda je bila v šolskem letu 
2020/2021 izvedena na klasičen način, v šolskih prostorih in z natisnjenimi preizkusi znanj. 
 
 
2.1.4. Predmetni in popravni izpiti 
Jih ni bilo.  

 
 

2.1.5. Ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 
V šolskem letu 2020/2021 sta se dve učenki izobraževali na domu. Ena učenka v 4. in druga v 
6. razredu. 

Datumi opravljanja izpitov: 

 

Predmet Datum Pisni del Ustni del 

Matematika  Ponedeljek, 24. 5. 2021 9.00 13.00/13.30 

Tuji jezik nemščina Torek, 1. 6. 2021 9.00 13.00/13.30 

Slovenščina Torek, 8. 6. 2021 9.00 13.00/13.30 

 
 
 
2.1.6. Izobraževanje na daljavo 
 
Osnovne informacije 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020: 

- Učenci od 1. do vključno 5. razreda so se izobraževali v šoli. 
- Učenci od 6. do 9. razreda so se izobraževali na daljavo. 

Z dnem 26. 10. 2020 so se vzgojno-izobraževalni zavodi zaprli. 

Jesenske počitnice so se podaljšale za en teden, trajale so od 26. 10. 2020 do 8. 11. 2020. 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 11. 2020 je potekalo izobraževanje na daljavo, 
za učence od 1. do 3. razreda do vključno 25. 1. 2021, za učence od 4. do 9. razreda oz. za vse 
učence od 1. do 9. razreda pa do 14. 2. 2021.  
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To pomeni, da se je od ponedeljka, 15. 2. 2021, pouk izvajal v prostorih šole. S tem, da so bile 
od 15. do 22. 2. 2021 še zimske počitnice. Ob vrnitvi učencev v šolo smo upoštevali vsa 
priporočila in navodila ZRSŠ. Večja sprememba je bilo tudi eno ocenjevalno obdobje in 
manjše število ocen, ki so jih učenci morali pridobiti pri posameznem predmetu. 

V času izobraževanja na daljavo smo v šoli za učence, ki so bili do tega upravičeni, pripravljali 
tople obroke. 

 

Delo z učenci je potekalo preko spletne učilnice Microsoft Teams. Po vrnitvi v šolo smo izvedli 
anketo za učence, v kateri smo jih spraševali o delu na daljavo. 
 

V času izobraževanja na daljavo smo za učence organizirali delavnice za varno rabo spleta. 
Izvedli smo jih v torek, 26.1.2021. to so bile SAFE.SI delavnice za učence, ki so potekale v živo 
preko spleta z uporabo orodja MS Teams. Delavnice je izvedla izvajalka iz Safe.si Eva Koprivec. 
Delavnice so se izvedle v 3., 4., 6., 7., 8. in 9. razredu. In sicer: 
3. in 4. razred: Ne bodi ovčka na internetu, 8.15 – 9.15 60 minut. Učenci so si ogledali več 

risank iz serije Ovce.sk: Blebetač - na temo izdajanja podatkov o premoženju, ipd. na spletu,  

na temo verižnih pisem za srečo, na temo diskriminacije in rasizma na internetu, na temo 

spletnega ustrahovanja in zalezovanja 

6. in 7. razred: Spletni bonton, 9.25 – 10.25   60 min. Spoznali so pomen kulturnega in 

spoštljivega komuniciranja preko spleta. Podučili so se, kakšne so primerne in neprimerne 

oblike komunikacije z vrstniki, kakšne so lahko posledice širjenja neprimernih vsebin in kaj 

pomeni biti žrtev ustrahovanja. Namen delavnice je bil mlade spodbuditi k boljši 

komunikaciji preko spleta in k dvigu kulture spletnega komuniciranja. 

8. in 9. razred: Lažne informacije in prevare na internetu, 11.05 – 12. 35   90 min. Na 

delavnici so se učenci naučili osnov prepoznavanja lažnih novic in laži na internetu, kot so 

lažne nagradne igre, neresnične objave na družabnih omrežjih ipd. Seznanili so pomen 

kritične presoje informacij, ki jih najdejo na internetu. Videli so nekaj resničnih primerov 

lažnih informacij, lažnih novic in drugih laži na internetu. Pogovorili so se o spletnih izzivih s 

poudarkom na njihovi kritični presoji. 

Drug del delavnice je bil sestavljen iz interaktivnega kviza, kjer so si učenci pogledali več 

primerov novic, video posnetkov ter drugih zapisov na internetu in se preizkusili ali znajo 

prepoznavati laži na internetu. 

Trudili smo se upoštevati vse zaščitne ukrepe in tako zagotavljati varno okolje za delo. Pri 

testiranih zaposlenih smo zelo dobro sodelovali z ZD Ljutomer. 

Učiteljski zbor je opravil 11 sestankov, prvih devet na daljavo, zadnja dva v živo. Učiteljice 
razrednega pouka so novembra 2020 opravile še en sestanek posebej in sicer na temo 
načrtovanje vzgojno- izobraževalnega dela na daljavo. Na sestankih so redno sodelovali vsi 
učitelji, občasno so se pridružile učiteljice Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, izvajalke 
učne pomoči. Na sestankih smo  natančno pregledali aktualne okrožnice MIZŠ, priporočila 
NIJZ, navodila ZRSŠ in vse ostale aktualne informacije. Pripravljali smo se na VIZ delo na 
daljavo, sproti delali analizo opravljenega dela in predlagali izboljšave, načrtovali delo v 
prihodnje. Načrtovali in organizirali smo pouk po ponovnem prihodu vseh učencev v šolo. 
Sestanek po vrnitvi v šolo je bil namenjen poročanju strokovnih delavcev o njihovih 
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ugotovitvah o delu na daljavo, nakar smo načrtovali delo v prihodnje, še posebej smo se 
posvetili preverjanju in ocenjevanju znanja. Opravili smo analizo opravljenega dela in 
načrtovali delo v prihodnjem šolskem letu 2021/2022. Pregledali smo dokumente šole 
(razvojni načrt, LDN, Letne priprave, sprotne priprave, Vzgojni načrt in hišni red) in se 
dogovorili o posodobitvah. 

Razredniki so skrbeli za reden stik s svojimi učenci, poročali ostalim učiteljem o posebnostih 
v razredu. Skrbeli so tudi za stik učencev z drugimi učitelji. Redno so bili v stiku s starši. 

Delo s starši – Prvi skupni roditeljski sestanek je bil organiziran v živo v Domu kulture 
Razkrižje, drugega nismo izvedli. Razredniki so po potrebi organizirali oddelčne roditeljske 
sestanke na daljavo. 

Svetovalna delavka je organizirala in aktivno sodelovala pri delu z učenci s posebnimi 
potrebami. Sodelovala je s strokovnimi delavci, ravnateljico in starši. 

Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je skrbel za nemoteno izvajanje 
izobraževanja na daljavo. Ob tem je nudil strokovno pomoč sodelavcem, učencem in staršem. 

Ravnateljica je organizirala, vodila in usmerjala delo celotnega kolektiva (strokovnih in 
tehničnih delavcev). Redno je spremljala razmere, sodelavce sproti seznanjala z vsemi 
okrožnicami, navodili, priporočili in smernicami. Koordinirala je potek izobraževanja na 
daljavo, organizirala vrnitev otrok v vrtec in  šolo. Pridobivala je informacije o morebitnih 
težavah v zvezi z računalniško opremljenostjo in dostopnostjo do interneta v družinah naših 
učencev. Sodelovala z Občino Razkrižje, civilno zaščito. Aktivno je sodelovala pri zagotovitvi  
računalniške opreme za izvajanje izobraževanja na daljavo družinam, ki računalnika bodisi 
nimajo ali je v družini več otrok.  

Nabava računalniške opreme 

V času izobraževanja na daljavo so se ponovno pokazale dodatne potrebe po računalniški 
opremi, podobno kot v šolskem letu 2019/2020. Družine z več otroki so nujno potrebovale 
več kot en računalnik,  nekaj starejših, dotrajanih računalnikov se je pokvarilo. Učencem smo 
dali v izposojo nekaj šolske opreme. 

MIZŠ je šolam sofinanciralo nakup nove ali obnovljene informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) za podporo izvajanja izobraževanja na daljavo. Nekaj sredstev smo morali 
zagotoviti sami. Pri tem nam je pomagalo podjetje Usnjarstvo Fišer z donacijo 250 EUR. 

Rabljena prenosna računalnika, ki sta bila v zelo dobrem stanju in smo ju dali v uporabo 
našim učencem, sta darovala Robert Baša in Ivana Novak. 

Analiza izobraževanja na daljavo 

Po vrnitvi v šolo, po štirimesečnem zaprtju šole, smo naredili natančno analizo opravljenega 
dela. Ob tem smo začrtali smernice za morebitno izobraževanje na daljavo v prihodnje. 
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2.2. DNEVI DEJAVNOSTI 
 
Dnevi dejavnosti so bili realizirani. Nekatere načrtovane dejavnosti zaradi razmer povezanih s 
koronavirusom niso bile izvedene. Dneve dejavnosti smo izvedli v prilagojeno oz. spremenjeni 
obliki. 

 

3.5.1. Športni dnevi 
1. – 9. razred 

Tema Čas Vodja 

Športno-vzgojni karton 23. 9. 2020 Saša Fišinger 

Jesenski kros, športne igre 6. 10. 2020 Saša Fišinger 

Zimski športni dan 
1., 2.. 4. in 5. razred 
6., 7. 8. in 9. razred 

 
11. 12. 2020 
3. 2. 2021 

Saša Fišinger 

Atletika, ŠVK 20. 5. 2021 Saša Fišinger 

Kolesarjenje, 9. razred 
Kolesarjenje, 7. in 8. razred 
Športne igre1., 2., 4., 5. razred 
Plavanje 6. razred 

14. 6. 2021 
21. 6. 2021 
22. 6. 2021 
23. 6. 2021 

Saša Fišinger 

 

3. razred 

Tema Čas Vodja 

Športno-vzgojni karton 23. 9. 2020 Saša Fišinger 

Jesenski kros, športne igre 6. 10. 2020 Saša Fišinger 

Športni dan na daljavo 9. 4. 2021 Leonida Šeruga 

Atletika, ŠVK 20. 5. 2021 Saša Fišinger 

Igre v telovadnici 22. 6. 2021 Leonida Šeruga 
 

3.5.2. Tehniški dnevi 
 

1. - 3. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije* 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Praznični ULALU 
1. in 2. razred 
3. razred 

 
18. 12. 2020 
24. 12. 2020 

razredničarke 

Duo center Veržej *Ni bilo izvedeno. 
Izvedeno: 
1. In 2. razred: Pomladni tehniški dan 
3. razred: Velikonočno ustvarjanje 

Marec 2021 
 
2. 4. 2021 

razredničarke 
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* Tehniški dan smo izvedli v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije, naslov tehniškega 
dne Igriva arhitektura. Delavnice so bile prilagojene različnim starostnim skupinam. Zasnova 
delavnic je temeljila na upoštevanju trajnosti in skrbi za okolje. Delavnice:  

1. razred: Raziskujemo svoj prostor, 2. razred: Oblikujmo svoj dom, 3. razred: Oblikujmo svoj 
prostor, zgradimo svoje mesto, 4. razred: Les je lep, 5. razred: Konstrukcije oživijo, 6. razred: 
Postanimo oblikovalci in oživimo materiale, 7. razred: Pionirji slovenske arhitekture, 8. 
razred: Krajinska arhitektura, 9. razred: Urbanizem in oblikovanje prostora 

 

4. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije* 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Praznični ULALU 24. 12. 2020 Saša Fišinger 

Pomladno velikonočni tehniški dan 2. 4. 2021 Mojca Zadravec 

Duo center Veržej *Ni bilo izvedeno. 
Izvedeno: Tehniški izdelek 

Marec 2021 
3. 6. 2021 

Mojca Zadravec 

* Tehniški dan smo izvedli v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije, naslov tehniškega 
dne Igriva arhitektura. Delavnice so bile prilagojene različnim starostnim skupinam. Zasnova 
delavnic je temeljila na upoštevanju trajnosti in skrbi za okolje. Delavnice: 

1. razred: Raziskujemo svoj prostor, 2. razred: Oblikujmo svoj dom, 3. razred: Oblikujmo svoj 
prostor, zgradimo svoje mesto, 4. razred: Les je lep, 5. razred: Konstrukcije oživijo, 6. razred: 
Postanimo oblikovalci in oživimo materiale, 7. razred: Pionirji slovenske arhitekture, 8. razred: 
Krajinska arhitektura, 9. razred: Urbanizem in oblikovanje prostora 

 

5. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije* 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Praznični ULALU 24. 12. 2020 Saša Fišinger 

Pomladno velikonočni tehniški dan 2. 4. 2021 Bojana Pergar Stolnik 

3 ure: Nekoč in danes 
2 uri: Zaključni dan 

18. 6. 2021 
24. 6. 2021 

Bojana Pergar Stolnik 

* Tehniški dan smo izvedli v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije, naslov tehniškega 
dne Igriva arhitektura. Delavnice so bile prilagojene različnim starostnim skupinam. Zasnova 
delavnic je temeljila na upoštevanju trajnosti in skrbi za okolje. Delavnice: 

1. razred: Raziskujemo svoj prostor, 2. razred: Oblikujmo svoj dom, 3. razred: Oblikujmo svoj 
prostor, zgradimo svoje mesto, 4. razred: Les je lep, 5. razred: Konstrukcije oživijo, 6. razred: 
Postanimo oblikovalci in oživimo materiale, 7. razred: Pionirji slovenske arhitekture, 8. razred: 
Krajinska arhitektura, 9. razred: Urbanizem in oblikovanje prostora 
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6. – 9. razred 

Tema Čas Vodja 

Igriva arhitektura 
Izvajalec: Center arhitekture Slovenije* 

1. 10. 2020 Bojana Pergar Stolnik 

Varnost v prometu 9. 10. 2020 Mitja Utroša 

Praznični ULALU 24. 12. 2020 Saša Fišinger 

1 ura: Spletni bonton 6. in 7. razred 
2 uri: Lažne informacije in prevare na 
internetu 8. in 9. razred 
Preostale ure: Izdelava izobraževalne igre 
Sladkotivity 

26. 1. 2021 
26. 1. 2021 
 
22. 6. 2021 

Mitja Utroša 

* Tehniški dan smo izvedli v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenije, naslov tehniškega 
dne Igriva arhitektura. Delavnice so bile prilagojene različnim starostnim skupinam. Zasnova 
delavnic je temeljila na upoštevanju trajnosti in skrbi za okolje. Delavnice: 

1. razred: Raziskujemo svoj prostor, 2. razred: Oblikujmo svoj dom, 3. razred: Oblikujmo svoj 
prostor, zgradimo svoje mesto, 4. razred: Les je lep, 5. razred: Konstrukcije oživijo, 6. razred: 
Postanimo oblikovalci in oživimo materiale, 7. razred: Pionirji slovenske arhitekture, 8. razred: 
Krajinska arhitektura, 9. razred: Urbanizem in oblikovanje prostora 

 

3.5.3. Naravoslovni dnevi 
 

1., 2. in 4. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

1 ura: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 
1 ura: Zobozdravniški pregled 

4. 5. 2021 
16. 6. 2021 

Petra Jerič 

3 ure: nerazporejeno *Ni bilo izvedeno. po dogovoru Petra Jerič 

Zaključni dan 1. in 4. razred 
Travnik 2. razred 

24. 6. 2021 
18. 6. 2021 

razredničarke 

 

 

3. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 4. 5. 2021 Leonida Šeruga 

2 ure: Sistematični zdravstveni pregled 
1 ura: nerazporejena *Ni bilo izvedeno. 

15. 9. 2020 
po dogovoru 

Leonida Šeruga 

Zaključni dan 24. 6. 2021 Leonida Šeruga 
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5. razred 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

1 ura: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 31. 5. 2021 Bojana Pergar Stolnik 

3 ure: nerazporejeno *Ni bilo izvedeno. po dogovoru Bojana Pergar Stolnik 

Oskrba s pitno vodo  23. 6. 2021 Bojana Pergar Stolnik 
 

 

6.-9. razred, razen 8. razreda 

Tema Čas Vodja 

Živim zdravo; tradicionalni slovenski zajtrk, 
kultura prehranjevanja 

20. 11. 2020 Petra Jerič 

1 ura: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 
3 ure: Nerazporejeno* *Ni bilo izvedeno. 

6. in 7. razred: 31. 5. 2021 
8. in 9. razred: 6. 5. 2021 

razredniki 

Zaključni dan 9. razred: 15. 6. 2021 Anita Danč 
Ismajlovič 

 
 
3.5.4. Kulturni dnevi 
 

NAČRTOVANO: 

1. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 2021 Renata Vlaović 

1 ura: Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 Petra Jerič 
1 ura: Sprejem v šolsko skupnost Oktober 2020 Petra Donša 

2 uri: Prvi šolski dan 1. 9. 2020 Petra Jerič 

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna 
mavrica«, Glasbena šola   Slavka Osterca Ljutomer 
*Ni bilo izvedeno. 

31. 3. 2021      
ob 9.00 

Anica Šimonka 

1 ura: nerazporejeno po dogovoru razredničarke 

8 ur Miškin abonma, Miškino gledališče* – ogled 
štirih gledaliških predstav, Dom kulture Razkrižje 

 Petra Jerič 

2uri Pravljica Po dogovoru Petra Jerič 

*1. Tri kepice prometa, 5. 10. 2020 ob 10.00 
  2. Žabica Brokolina in polž Sladkosned, 18. 11. 2020 ob 10.00 *Ni bilo izvedeno. 
  3. Praznični ULALUUU!,  24. 12. 2020 ob 10.00 *Ni bilo izvedeno. 
  4. Pojoči Smetkonjami + podarjena plesna animacija, 16. 3. 2021 ob 10.00 
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2. in 3. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku 

5. 2. 2021 Renata Vlaović 

2 uri: Zaključek šolskega leta Junij 2021 razredničarke 

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna 
mavrica«, Glasbena šola   Slavka Osterca 
Ljutomer *Ni bilo izvedeno. 

31. 3. 2021 ob 9.00 Anica Šimonka 

3. ure: Pravljični dan po dogovoru razredničarke 

Miškin abonma, Miškino gledališče* – ogled 
štirih gledaliških predstav, Dom kulture Razkrižje 
2 dni 

 razredničarke 

*1. Tri kepice prometa, 5. 10. 2020 ob 10.00 
  2. Žabica Brokolina in polž Sladkosned, 18. 11. 2020 ob 10.00 *Ni bilo izvedeno. 
  3. Praznični ULALUUU!,  24. 12. 2020 ob 10.00 *Ni bilo izvedeno. 
  4. Pojoči Smetkonjami + podarjena plesna animacija, 16. 3. 2021 ob 10.00 
 
4. in 5. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku 

5. 2. 2021 Renata Vlaović 

2 uri: Zaključek šolskega leta Junij 2021 razredničarki 

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna 
mavrica«, Glasbena šola   Slavka Osterca 
Ljutomer *Ni bilo izvedeno. 

31. 3. 2021 ob 9.00 Anica Šimonka 

3. ure: Pravljični dan po dogovoru razredničarki 

Miškin abonma, Miškino gledališče* – ogled 
štirih gledaliških predstav, Dom kulture Razkrižje 
1 dan 

 razredničarki 

*1. Tri kepice prometa, 5. 10. 2020 ob 10.00 
  2. Žabica Brokolina in polž Sladkosned, 18. 11. 2020 ob 10.00 *Ni bilo izvedeno. 
  3. Praznični ULALUUU!,  24. 12. 2020 ob 10.00 *Ni bilo izvedeno. 
  4. Pojoči Smetkonjami + podarjena plesna animacija, 16. 3. 2021 ob 10.00 
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6. – 9. razred 

Tema Čas Vodja 
1 ura: začetek Bralne značke September 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke April 2021 Renata Vlaović 

3 ure: Ogled filma Po dogovoru Renata Vlaović 

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, «Baletna 
mavrica«, Glasbena šola   Slavka Osterca Ljutomer 
*Ni bilo izvedeno. 

31. 3. 2021            
ob 9.00 

Anica Šimonka 

3 ure: Ob slovenskem kulturnem prazniku 
Sodelovanje z GFML *Ni bilo izvedeno. 

5. 2. 2021 Renata Vlaović 

Obeležitev 30-letnice samostojne države 
Slovenije* 

Maj/junij 2021 Renata Vlaović 

* Dejavnosti na kulturnem, naravoslovnem in zgodovinskem področju, vključimo reko Muro. 

 

IZVEDENO: 

1. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke 18. 9. 2020 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke 23. 6. 2021 Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 2021 Renata Vlaović 

1 ura: Proslava ob dnevu državnosti 24. 6. 2021 Petra Jerič 
1 ura: Sprejem v šolsko skupnost 14. 6. 2021 Petra Donša 

Obeležitev 30-letnice samostojne države Slovenije** 11. 6. 2021 Renata Vlaović 
Suzana Rauter 

2 uri: Miškin abonma, Miškino gledališče -  
Tri kepice prometa 

5. 10. 2020 ob 
10.00 

Petra Jerič 

3 ure: *Ni bilo izvedeno. Po dogovoru Petra Jerič 

Pravljični dan 21. 6. 2021 Petra Jerič 
** V okviru kulturnega dneva smo obeležili dan državnosti tako, da smo se spomnili tudi 

dogodkov izpred tridesetih let na območju občine Razkrižje. V okviru različnih aktivnosti smo 

spoznali ključne dogodke osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. Pripravili smo 

razstavo, narisali in napisali nekaj lepih misli svoji domovini. Gostili smo veterane, ki so nas 

pospremili do obeležja na Gibini in  nam povedali svojo zgodbo o vojnih dogodkih leta 1991 

in o spominskem obeležju na šoli.  

Pri dejavnosti ** je šlo za medpredmetno povezovanje - slovenščina, zgodovina, likovna 

umetnost, šport. 

V okviru pouka SLJ: Čarobna Vililandija, 24. 6. 2021  
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2. in 3. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke 2. razred: 18. 9. 2020  
3. razred: 25. 9. 2020 

Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke 2. razred: 17. 6. 2021  
3. razred: 15. 6. 2021 

Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku 

5. 2. 2021 Renata Vlaović 

2 uri: Miškin abonma, Miškino gledališče –  
Tri kepice prometa 

5. 10. 2020 ob 10.00 razredničarke 

Obeležitev 30-letnice samostojne države 
Slovenije** 

11. 6. 2021 Renata Vlaović 
Suzana Rauter 

Pravljični dan 3. razred 
Zaključni dan 2. razred 

23. 6. 2021 
24. 6. 2021 

razredničarke 

2 uri: Miškin abonma, Miškino gledališče - 
Čarobna Vililandija 
3 ure: Film, filmska vzgoja 

24. 6. 2021 ob 10.00 
21. 6. 2021 

razredničarke 

  ** V okviru kulturnega dneva smo obeležili dan državnosti tako, da smo se spomnili tudi 

dogodkov izpred tridesetih let na območju občine Razkrižje. V okviru različnih aktivnosti smo 

spoznali ključne dogodke osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. Pripravili smo 

razstavo, narisali in napisali nekaj lepih misli svoji domovini. Gostili smo veterane, ki so nas 

pospremili do obeležja na Gibini in  nam povedali svojo zgodbo o vojnih dogodkih leta 1991 

in o spominskem obeležju na šoli.  

Pri dejavnosti ** je šlo za medpredmetno povezovanje - slovenščina, zgodovina, likovna 

umetnost, šport. 

 

4. in 5. razred 

Tema Čas Vodja 

1 ura: začetek Bralne značke 4. razred: 2. 10. 2020  
5. razred: 18. 9. 2020 

Elizabeta Petrovič 

1 ura: Zaključek Bralne značke 4. razred: 16. 6. 2021  
5. razred: 21. 6. 2021 

Elizabeta Petrovič 

1 ura: Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku 

5. 2. 2021 Renata Vlaović 

2 uri: Zaključek šolskega leta Junij 2021 razredničarki 

Obeležitev 30-letnice samostojne države 
Slovenije** 

11. 6. 2021 Renata Vlaović 
Suzana Rauter 

2 uri: Miškin abonma, Miškino gledališče – Tri 
kepice prometa 
2 uri: Miškin abonma, Miškino gledališče - 
Čarobna Vililandija  
3 ure: 4. razred Ogled filma 
5. razred Podelitev priznanj, pohval 
3 ure: *Ni bilo izvedeno. 

5. 10. 2020 ob 10.00 
 
24. 6. 2021 
 
24. 6. 2021 

razredničarki 
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** V okviru kulturnega dneva smo obeležili dan državnosti tako, da smo se spomnili tudi 

dogodkov izpred tridesetih let na območju občine Razkrižje. V okviru različnih aktivnosti smo 

spoznali ključne dogodke osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. Pripravili smo 

razstavo, narisali in napisali nekaj lepih misli svoji domovini. Gostili smo veterane, ki so nas 

pospremili do obeležja na Gibini in  nam povedali svojo zgodbo o vojnih dogodkih leta 1991 

in o spominskem obeležju na šoli.  

Pri dejavnosti ** je šlo za medpredmetno povezovanje - slovenščina, zgodovina, likovna 

umetnost, šport. 

 

6. – 9. razred 

Tema Čas Vodja 
1 ura: začetek Bralne značke 6. in 9. razred: 22. 9. 2020 

7. in 8. razred: 24. 9. 2021 
Renata Vlaović 

3 ure: Ob slovenskem kulturnem prazniku 
– France Prešeren. Poustvarjanje 

5. 2. 2021 Renata Vlaović 

3 ure: Slovenija, vse najboljše!* 6. razred: 18. 5. 2021 
7. razred: 25. 5. 2021 
8. razred: 17. in 18. 5. 2021 
9. razred: 8. 6. 2021 

Renata Vlaović 

3 ure: *Ni bilo izvedeno.   

Obeležitev 30-letnice samostojne države 
Slovenije** 

11. 6. 2021 Renata Vlaović 
Suzana Rauter 

 
*Pred obeležitvijo 30-letnice Republike Slovenije so se učenci pogovarjali o domu, domovini, 
pripovedovali so o zgodbah, ki so jih slišali od staršev in starih staršev. Razmišljali so o 
domoljubju, kaj je domovina, s čim jo povezujemo, kaj nam pomeni … 
Pogovarjali so se o problemih, ki pestijo otroke in odrasle v domovini. Vsak razred je v 
skupinah bral sodobno zgodbo avtorja Mateta Dolenca iz zbirke Kako dolg je čas.  
 6. in 7. razred so  po predstavitvi zgodb sošolcem spoznali, kaj je strip, kako je nastajal nekoč 
in danes. Na podlagi prebrane zgodbe in znanja o stripu so skicirali in risali strip.  
 8. in 9. razred so pisali pismo/pesem Domovini. Poskušali so si predstavljati, da je Domovina 
bitje. Osmošolci so napisano tudi ilustrirali. 
 
** V okviru kulturnega dneva smo obeležili dan državnosti tako, da smo se spomnili tudi 

dogodkov izpred tridesetih let na območju občine Razkrižje. V okviru različnih aktivnosti smo 

spoznali ključne dogodke osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo. Pripravili smo 

razstavo, narisali in napisali nekaj lepih misli svoji domovini. Gostili smo veterane, ki so nas 

pospremili do obeležja na Gibini in  nam povedali svojo zgodbo o vojnih dogodkih leta 1991 

in o spominskem obeležju na šoli.  

Pri dejavnostih pod * in ** je šlo za medpredmetno povezovanje - slovenščina, zgodovina, 

likovna umetnost, šport. 
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2.3. DRUGE OBLIKE DELA Z UČENCI 

2.3.1. Jutranje varstvo 

Glede na predpisane normative oddelka jutranjega varstva v šolskem letu 2020/2021 nismo 

mogli organizirati. 

Jutranje varstvo se je vseeno izvajalo. Ob ponedeljkih, sredah in petkih od 6.40 do 8.10 ure, 

ob torkih in četrtkih pa od 6.40 do 7.30. Glede na potrebe staršev tudi od 6.00 (smo se sproti 

dogovarjali). 

Po sklepu občinskega sveta Občine Razkrižje je občina Razkrižje  pokrivala finančne stroške za 

3 ure jutranjega varstva tedensko. 

 
2.3.2. Podaljšano bivanje 
Izvajalo se je v dveh skupinah. Delo je potekalo po načrtu vse do zaprtja šole. Po vrnitvi v šolo 
je delo potekalo v štirih skupinah zaradi zahteve po zagotavljanju mehurčkov, mešanje 
učencev iz različnih razredov ni bilo mogoče. Ravnateljica je tedensko pripravljala urnik, 
vstopali so vsi učitelji in pomagali pri izvajanju dejavnosti. 
Učenci so v oddelku podaljšanega bivanja opravili domače naloge, se sprostili; ugotavljamo, 
da  zelo potrebujejo prosto gibanje in igro. V ustvarjalnem preživljanju časa so ustvarili mnoge 
izdelki. 
 
2.3.3. Dodatni in dopolnilni pouk 
Se je izvajal glede na potrebe učencev. Delo je potekalo po programu in sprotnih prilagoditvah. 
Ure so bile realizirane. Ure so se izvajale ves čas, tudi v času zaprtja šole.  
 
2.3.4. Šolska knjižnica 
Poročilo izvedenega dela je zapisano v poglavju knjižničarka. 
 
2.3.5. Delo z nadarjenimi učenci 
Ure je izvajala učiteljica Anita Danč Ismajlovič. Tedensko so opravili 2,5 uri. Veliko ur je bilo 
opravljenih na daljavo. V okviru teh ur sta učenca Katarina Šimonka in David Mulec pripravila 
raziskovalno nalogo Informiranost učencev višjih razredov osnovnih šol o sladkorni bolezni. 
Pri tem je učiteljici Aniti pomagal učitelj/somentor Mitja Utroša. Razvili so didaktično igro 
Sladkotivity, s pomočjo katere mladi spoznavajo osnovne in pomembne informacije o 
sladkorni bolezni skozi igro. Učenca sta namreč ugotavljala, da je premalo znanja o tej bolezni, 
predstavlja pa velik javnozdravstveni problem. Ugotavljata, da v veliki večini družin so 
sladkorni bolniki. Poleg podatkov o sladkorni bolezni igra Sladkotivity vključuje tudi akcije 
zdravega načina življenja, kot so tehnike sproščanja, gibalne aktivnosti in smeh. Namen igre je 
torej izobraževanje o sladkorni bolezni na zabaven, a hkrati poučen način. 
 
Z raziskovalno nalogo in didaktični igro so se prijavili na ZOTK-ino tekmovanje Srečanje mladih 

raziskovalcev, na področje »aplikativni inovacijski projekti in predlogi«. Učencema je Zveza 

za tehnično kulturo Slovenije po izjemni predstavitvi na regijskem tekmovanju podelila zlato 

priznanje in ju uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo 29. 6. 2021 v živo na Gimnaziji 

Murska Sobota. Osvojila sta ZLATO PRIZNANJE. 
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2.3.6. Ekskurzije  
*Ni bilo izvedeno. 
 
 
2.3.7. Interesne dejavnosti  
 

Naziv interesne dejavnosti Razred Mentor 

Dramski krožek  6.-9. Renata Vlaović 

Mladinski pevki zbor (MPZ) 5.-9. Mojca Vizjak Horvat 

Otroški pevski zbor (OPZ)                   1.-4. Mojca Vizjak Horvat 

Kolesarski krožek in izpit (5. razred) 5. Mojca Zadravec 

Skupnost učencev in otroški parlament 1.-9. Petra Donša 

Folklora ( mlajša skupina) 1.-4. Mihaela Feuš 

Folklora (starejša skupina) 5.-9. Terezija Bogdan 

Angleščina 7. Nevenka Serdt 

Šahovski krožek 1.-9. Leonida Šeruga 

Naravoslovni krožek 9. Anita Danč Ismajlovič 

Raziskovalni krožek 6. Anita Danč Ismajlovič 

Turistični krožek 
5.-9. Bojana Pergar Stolnik, 

Nevenka Serdt 

Športni krožek 4.-9. Saša Fišinger 

Računalniški krožek 4. in 5. Mitja Utroša 

Računalniški krožek 9. Mitja Utroša 

Pravljični krožek 1. Petra Jerič 

Judo 1.-4.r. Zunanji izvajalec: Judo Prlekija 

Igriva košarka 
1.-4. Zunanji izvajalec: Košarkarski klub 

Ljutomer 

 
 

2.3.6.1. Dramski krožek 
Termin dramsko-recitacijskega krožka je bil ob ponedeljkih od 7.30 do 8.15. Učenci so z 
mentorico imeli le idejno zasnovo, igrice in razdelitve vlog še ne, potem pa se je oktobra 2020 
zgodilo zaprtje šol za 4 mesece. Krožka na daljavo niso izvajali. Smisel in namen dramskega 
krožka je, da se učenci urijo v živo, gledajo in poslušajo drug drugega, se sproti učijo in gradijo 
svojo vlogo. Tudi po vrnitvi v šole se krožek zaradi zahteve po izvajanju dejavnosti v mehurčkih 
ni izvajal. Mentorica je po dogovoru z ravnateljico namesto ur interesne dejavnosti opravila 
ure v oddelku podaljšanega bivanja, saj smo zaradi zagotavljanja higienskih ukrepov namesto 
v dveh skupinah podaljšano bivanje izvajali v štirih skupinah.  
Učenci so bili zaradi neizvajanja dramskega krožka žalostni, prikrajšani in razočarani. 
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2.3.6.2. Pevski zbor 
OPZ in MPZ se je izvajal v okrnjeni oz. prilagojeni obliki. Delo je potekalo predvsem na daljavo. 

učiteljica Mojca Vizjak Horvat je prilagajala vsebine, snemala posnetke in pripravljala razne 

glasbene igre in jih nalagala v spletno učilnico. Na tak način je delo potekalo kar do marca 

2021. Ker pevskega zbora nismo mogli izvajati na običajen način, je delo potekalo po 

mehurčkih. V razredu, kjer je učiteljica izvajala podaljšano bivanje so z učenci prepevali ob 

spremljavi ukulele ali RollingUp Piana, se igrali glasbeno-didaktične igre ter igrali na lastne 

instrumente, pozneje (ko so se ukrepi sprostili) pa je učiteljica lahko v razred prinesla tudi 

Boom palice ali Orffove instrumente. 

Učiteljica zbora je določeno število ur opravila v dodatnem oddelku podaljšanega bivanja, saj 
smo zaradi zagotavljanja higienskih ukrepov namesto v dveh skupinah podaljšano bivanje 
izvajali v štirih skupinah. 
 

2.3.6.3.  Kolesarski izpit 
Učenci 6. razreda so opravili praktični del. Učenci 5. razreda pa teoretični in praktični del.  
 
2.3.6.4. Skupnost učencev in otroški parlament 
V skupnosti učencev sta sodelovala iz vsakega razreda vsaj dva predstavnika. Dejavnosti so 
potekale v okrnjeni obliki, saj so bili učenci kar štiri mesece doma. 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 so naši učenci zelo aktivno sodelovali v Otroškem 
parlamentu. Potekalo je več aktivnosti na temo Moja poklicna prihodnost. 

Po končanem medobčinskem Otroškem parlamentu, na katerem sta sodelovali tudi naši 
učenki Vinona  Košar in Katarina Šimonka, se je Katarina Šimonka, skupaj še z eno izvoljeno 
predstavnico, v ponedeljek, 19. aprila 2021, udeležila 16. pomurskega Otroškega parlamenta. 
Na srečanju je bila potrjena kot ena izmed osmih delegatov za 31. nacionalni Otroški 
parlament, ki je potekal v sredo, 21. aprila 2021, v Ljubljani oz. preko spletne aplikacije zoom. 
Katarina je aktivno sodelovala v delavnici na podtemo Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja 
in veščine. Na nacionalnem otroškem parlamentu je sodelovalo preko 130 učencev, skupaj z 
mentorji in ostalimi gosti je bilo preko 200 udeležencev. Delovno predsedstvo Otroškega 
parlamenta je zasedanje vodilo iz velike dvorane v pritličju Tomšičeve 5 (stavba Državnega 
zbora RS). Zasedanje je vodil predsednik Jure Šimonka, naš bivši učenec, sedaj dijak tretjega 
letnika GFML. Uvodoma so mlade pozdravili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, 
predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič in predsednica Zveze prijateljev mladine 
Slovenije Darja Groznik. 

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost, 14. 6. 2021. 

 

2.3.6.5. Folklora 
Folklora se zaradi zahteve po izvajanju vseh dejavnosti v mehurčkih ni izvajala. *Ni bilo 

izvedeno. 
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2.3.6.6. Angleški krožek 
Sodelovali so učenci 7. razreda, vpisanih jih je bilo šest. Predelali so različne teme in veliko 
ustvarjali ter raziskovali. Ob delu so veliko uporabljali IKT opremo. Krožek je potekal ćez vso 
leto. 
 
2.3.6.7. Naravoslovni krožek 
Delo je bilo po vsebini namenjeno nadgradnji rednega pouka in pripravam na tekmovanja. 

Nekaj ur so namenili pripravam na tekmovanje iz biologije v obliki medvrstniškega učenja, 

tema so bile Glive. To je potekalo pretežno na daljavo, med epidemijo. Učenci so pokazali 

veliko mero odgovornosti ter samostojnosti. Samostojno so pripravljali naloge ter predstavitve 

na to tematiko in jih nato na videosrečanjih reševali. 

Nekaj ur je bilo namenjenih pripravam na tekmovanja. In sicer: 

- Na državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni z učenko 9. razreda, Katarino Šimonka, 

potekalo je na daljavo. 

- Na tekmovanje Kresnička, ki zahteva načrtovanje, izvedbo in podrobno analizo treh 

poskusov. Tu so bili vključeni učenci 6. in 7. razreda. Tudi te ure so potekale na daljavo in 

ob vrnitvi v šolo. 

- Pripravam na kemijsko tekmovanje. 

Nekaj ur naravoslovnega krožka je bilo namenjenih razvijanju naravoslovne pismenosti pri 

učenki, ki zaradi družinskih razmer potrebuje dodatno spodbudo in motivacijo, saj kaže dobro 

znanje pri naravoslovju. 

Krožek so obiskovali učenci od 6. do 9. razreda v različnih obdobjih, po načelih formativnega 

spremljanja/preverjanja so proučevali teme: bolezni sodobne družbe (sladkorna bolezen), 

eksperimenti (Barvila iz kamnin, Most iz papirja, Domači jabolčni kis) in glive. 

Pri krožku so tudi utrjevali vsebino kemije: povezovanje delcev, kemijske reakcije, polarnost 

molekule in kemijskih vezi. 

 

2.3.6.8. Raziskovalni krožek 
Vključeni so bili štirje učenci 6. in 7. razreda. V okviru ur so razvijali raziskovalni duh, 

postavljanje raziskovalnih vprašanj in kako se lotiti reševati raziskovalni problem (Ali razkužilo 

na moškem WC-ju na šoli razjeda barvo na radiatorju?, Kako vpliva razkužilo na različne snovi 

(papir, rastlina, meso…)?). Izvedli so tudi nekaj raziskovanj poskusov za tekmovanje Kresnička, 

da so prišli do ugotovitev in razlag. Pri tem krožku so učenci spoznavali še spletno orodje Canva 

ter pripravljali film o fotosintezi in cel. dihanju (v povezavi s poukom naravoslovja). 

 

2.3.6.9. Turistični krožek 
Poročilo v poglavju Projekti in natečaji. 
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2.3.6.10. Računalniški krožek, 4., 5. in 6. razred 
Interesno dejavnost Računalništvo 4,5,6 je obiskovalo 12 učencev. Osem učencev je dobilo 

priznanja za sodelovanje na tekmovanju v programiranju Pišek v kategoriji 4-6.razred 

OSNOVNI. Trije učenci pa priznanja za sodelovanje na tekmovanju v programiranju Pišek v 

kategoriji 4-6.r ZAHTEVNI. Večino ur interesne dejavnosti so opravili na daljavo. 

 

2.3.6.11. Računalniški krožek, 9. razred 
Interesno dejavnost Računalništvo 9 sta redno obiskovala 2 učenca. V času dela na daljavo se 

je pridružilo še 8 učencev. Učenca sta z raziskovalno nalogo Informiranost učencev višjih 

razredov osnovnih šol o sladkorni bolezni dne 21. 4. 2021 na Srečanju mladih raziskovalcev 

Pomurja v kategoriji interdisciplinarno področje dosegla zlato priznanje Zveze za tehnično 

kulturo Slovenije in se uvrstila na državno tekmovanje. Na 55. Srečanju mladih raziskovalcev 

Slovenije 2021, ki je potekalo 29. 6. 2021 na Gimnaziji Murska Sobota, sta učenca dosegla 

zlato priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije. 

 
2.3.8. Tekmovanja 
Učenci so se udeležili naslednjih tekmovanj in dosegli zapisane rezultate: 
 

 Razredna stopnja 

- Računanje je igra, 1.-5. razred (Petra Jerič), 
12 zlatih priznanj 

- matematično tekmovanje Kenguru (Vladimir Mesarič), 
11 bronastih priznanj, 
1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju – Žiga Baumgartner 

- Mehurčki 1. – 3. Razred (Petra Jerič), *Ni bilo izvedeno. 
- tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 4. in 5. Razred (Renata 

Vlaović) 
5 bronastih priznanj 

- angleška bralna značka EPI READING BADGE, 4. in 5. razred,(Marijana Baraba), 
1 srebrno priznanje, 
4 zlata priznanja – Jan Petovari, David Bokan, Tara Pukšič, Jure Zver 

- Cici vesela šola (Petra Jerič), *Ni bilo izvedeno. 
- športna tekmovanja (Saša Fišinger), *Ni bilo izvedeno. 
- Kresnička, tekmovanje iz naravoslovja, 1.-5. razred, šolsko tekmovanje, (Bojana Pergar 

Stolnik), 
2 bronasti priznanji 

- šahovska tekmovanja (Leonida Šeruga), *Ni bilo izvedeno. 
- Logična pošast (Leonida Šeruga) 

4 bronasta priznanja, 1 biserno priznanje na šolski ravni – Žiga Baumgartner, 
1 uvrstitev na državno tekmovanje – Žiga Baumgartner 

 

 Predmetna stopnja 

- tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (Renata Vlaović), 
1 bronasto priznanje 

- angleška bralna značka EPI READING BADGE (Nevenka Serdt, Marijana Baraba), 
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4 srebrna priznanja 
1 zlato priznanje – Žana Bezjak 

- nemška bralna značka EPILESEPREIS (Nevenka Serdt), 
1 srebrno priznanje 
1 zlato priznanje – Tea Jurkovič 

- tekmovanje iz znanja nemščine 9. r. (Nevenka Serdt), 
3 bronasta priznanja, 
3 uvrstitve na državno tekmovanje, 
1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju – Tea Jurkovič 

- tekmovanje iz znanja angleškega jezika za 9. r. ((Nevenka Serdt), 
1 bronasto priznanje 

- matematično tekmovanje za Vegovo priznanje (Vladimir Mesarič), 
4 bronasta priznanja 
2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju – Jakob Anderlič, David Mulec 

- tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (Vladimir Mesarič), 
2 bronasti priznanji 

- tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje (Anita Danč Ismajlovič), 
1 uvrstitev na državno tekmovanje – David Mulec 

- tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (Anita Danč Ismajlovič), 
3 bronasta priznanja 
1 uvrstitev na državno tekmovanje – Katarina Šimonka 

- tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (Anita Danč Ismajlovič), 
2 bronasti priznanji 
2 uvrstitvi na državno tekmovanje – Blažka Golenko, Niko Rob 

- tekmovanje iz znanja zgodovine (Suzana Rauter), 
- Kresnička, 6. in 7. razred (Bojana Pergar Stolnik), 

2 bronasti priznanji 
- Šahovska tekmovanja (Leonida Šeruga), *Ni bilo izvedeno. 
- tekmovanje na različnih športnih področjih (Saša Fišinger).  *Ni bilo izvedeno. 
- tekmovanje iz zgodovine (Suzana Rauter), 

2 bronasti priznanji 
 
 
2.3.9. Šola v naravi 

- Plavalna šola v naravi, 6. razred, Debeli rtič, od 7. do 11. 12. 2020, vodja: Saša Fišinger. 
*Ni bilo izvedeno. 

- Zimska šola v naravi, 7. razred, od 22. do 26. februarja 2021, vodja: Saša Fišinger. 
*Ni bilo izvedeno. 

- Plavalna šola v naravi, 5. razred, maj 2021, vodja: Saša Fišinger. 
*Ni bilo izvedeno. 
 

2.3.10. Tečaj plavanja 
Tečaj plavanja za učence 3. razreda, skupaj s starejšo skupino vrtca, v Biotermah Mala Nedelja, 
februar 2021, vodja: Petra Donša. Tečaj bo izvedel zunanji izvajalec, ŠD IZZIV Pomurje. 
*Ni bilo izvedeno. 
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2.3.11. Zdravstveno varstvo in vzgoja za zdravje 
Opravljene aktivnosti: 

a) Preventivni zobozdravstveni pregledi 
Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, Alenka Zima, dr. dent. med., Zdravstvena postaja 
Razkrižje, maja 2021. 

b) Zobozdravstvena vzgoja in preventiva (ščetkanje zob, kontrola plaka…) 
Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, vodja Mihaela Senčar, dipl.m.s. 
Ščetkanje zob se za učence od 1. do 5. razreda zaradi virusa covd19 ni izvajalo. 

c) Preventivni zdravstveni pregledi šolskih otrok 
Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer; v Zdravstvenem domu Ljutomer. 

             Izvedli so se za učence 1., 3. 6. in 8. razreda: 
1. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje proti Hepatitisu B – 3. doza, 
december 2020/januar 2021 
3. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje proti Davici-Tetanusu-
Oslovskemu kašlju, 15. 9. 2020 
6. razred: sistematični zdravniški pregled in cepljenje deklic (neobvezno) proti  
Humanemu Papiloma Virusu, oktober/november 2020 
8. razred: sistematični zdravniški pregled in laboratorijske meritve, testiranje sluha z 
Avdiometrom, november/december 2020. 

d) Program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli 
Izvajalec Zdravstveni dom Ljutomer, izvajalo se je 90 min za posamezni razred, teme 
so določene in sicer za posamezno starostno obdobje v osnovni šoli: 
1. razred: Zdrave navade 
2. razred: Osebna higiena 
3. razred: Zdrav način življenja 
4. razred: Preprečevanje poškodb 
5. razred: Zasvojenost 
6. razred: Odraščanje 
7. razred: Duševno zdravje 
8. razred: Medsebojni odnosi in AED+TPO 
9. razred: Vzgoja za zdravo spolnost 
Delavci ZD Ljutomer so nas nagovarjali z besedami: 
Naši otroci posnemajo, kar govorimo in počnemo. Veliko naših vedenjskih vzorcev se 
naučijo od nas. Bodimo dober vzornik. Naši otroci se učijo tudi od okolice. Poskrbimo, 
da bodo sprejeli naše vrednote in vzpodbujajmo samodisciplino in odgovornost. 

e) Sodelovanje z NIJZ OE Murska Sobota; sodelovanje v njihovih projektih in natečajih 
f) Minuta za zdravje – Zdrava šola 

4. šolsko uro, od 5. do 9. razreda, ostali razredi so izvajali minuto za zdravje po potrebi. 
Minuto za zdravje je vodil dežurni učenec. 

g) Skrb za zdravo prehrano 
Sodelovanje učencev z vodjo prehrane Anito Danč Ismajlovič pri pripravi jedilnikov. 
Zdrava prehrana, bonton obnašanja pri mizi, priprava mize in pogrinjka. 

h) Skrb za zdravje zaposlenih 
Sodelovanje pri minuti za zdravje med poukom. 
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2.3.12. Proslave in prireditve 
- Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, torek, 24. 12. 2020, vodja: Mojca 

Zadravec 
- Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, petek, 5. 2. 2021, vodja: Renata Vlaović 
- Valeta devetošolcev, 11. 6. 2021, vodja: Anita Danč Ismajlovič 
- Proslava pred dnevom državnosti – združili smo   jo s praznovanjem 30-letnice samostojne 

države Slovenije junij 2021, vodja: Renata Vlaović 
 
2.3.13. Delovne akcije 
 

Na naši šoli smo organizirali naslednje delovne akcije: 
- urejanje matične učilnice, 
- urejanje večnamenskega prostora (prireditve), 
- urejanje okolice šole, 
- pospravljanje jedilnice, 
- dežuranje učencev, 
- ločeno zbiranje odpadkov – papir, zvezki 

 
2.3.14. Prometna varnost 
 

V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ter 
Policijsko postajo Ljutomer, vodja rajona je Uroš Felbar, izvajamo naslednje aktivnosti: 

 Sodelovanje v projektu Trajnostna mobilnost, koordinatorica Leonida Šeruga. 

 Varna pot v šolo. 

 Priprava učencev 5. in 6. razreda na kolesarski izpit ter izvedba kolesarskega izpita. 
Mentorica je učiteljica Mojca Zadravec. 

 Učenci 5. razreda skupaj z razredničarko Bojano Pergar Stolnik sodelujejo v preventivnem 
projektu Policist Leon svetuje. Sodelujejo s policistom Urošem Felbarjem. 

 Tekmovanje Kaj veš o prometu, predmetna stopnja, uporaba kolesarskega poligona, 
mentorica Andreja Krauthaker. *Ni bilo izvedeno. 

 Izvajali smo preventivne akcije, ki nam jih je ponudila policija in Svet za preventivo v 
cestnem prometu. 

 Upoštevanje in izvajanje prometno varnostnega načrta. 

 Uporaba Digitaliziranega načrta šolski poti. 

 V svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Razkrižje s strani šole je 
sodelovala Olga Novak. 

 Za učence, ki imajo na poti v šolo in iz nje nevarne poti, je bil organiziran šolski avtobusni 
prevoz. Šolski prevoznik je bil Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 

 
2.3.15. Evakuacija šole 
Evakuacijska vaja ni bila izvedena. 
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3. STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN OBLIKE AKTIVNOSTI 
 

3.1. SVET ŠOLE 
Svet šole se je sestal trikrat in opravil vse svoje naloge. Obravnaval je naslednje teme: 
Obravnava in sprejem Poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2019/20, obravnava in 
sprejem LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2020/21, obravnava poročila in potrditev 
inventure za leto 2020, obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2020, delovna 
uspešnost ravnateljice za leto 2020, obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2021, 
predlaganje predstavnikov šole v upravni odbor šolskega sklada, seznanitev z izborom 
učbenikov za šolsko leto 2021/2022. 

 

3.2. SVET STARŠEV 
Svet staršev se je sestal dvakrat. Člani sveta staršev so z ravnateljico sodelovali tudi v času 
izobraževanja na daljavo. 
Obravnaval je naslednje teme: pregled poročila LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 
2019/2020, podaja mnenja o LDN OŠ Razkrižje in vrtca za šolsko leto 2020/2021, volitve 
predstavnikov staršev v svet šole, imenovanje 7-članskega upravnega odbora, ki upravlja šolski 
sklad, soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni učnega gradiva za šolsko leto 2021/2022, 
analiza opravljenega dela v šolskem letu 2020/2021, predlogi za delo v šolskem letu 
2021/2022. 

 
 

3.3. RAVNATELJICA 
Poleg dnevnih, sprotnih opravil, sem ravnateljica Anica Šimonka: 
- Redno sem se udeleževala sestankov ravnatelje UE Ljutomer in sestankov ravnateljev 

Pomurja. Sproti poročala sodelavcem. 
- Letnih razgovorov z vsemi delavci nisem opravila. 
- Opravila hospitacije; ne pri vseh zaposlenih. 
- Opravila postopek napredovanj zaposlenih v plačne razrede in v nazive. 
- Usklajevala delo s tajnico in računovodkinjo, spremljala delo tehničnega osebja. 
- Prizadevala sem si pridobiti čim več dodatnih, predvsem denarnih sredstev, za potrebe 

šole.  
- V sodelovanju s svetovalno službo sem si prizadevala pridobivati finančna sredstva od 

različnih prostovoljnih, dobrodelnih društev. Sredstva smo namenili kot pomoč učencem 
iz socialno šibkih družin. 

- Prizadevala sem si za dobro sodelovanje z domačim krajem predvsem z domačimi društvi, 
podjetniki in mnogimi posamezniki. Vsi smo pokazali željo po sodelovanju. 

- Prizadevala sem si tudi za dobro sodelovanje z nam najbližjimi osnovnimi in srednjimi 
šolami. Redno se sodelovala na sestankih aktiva ravnateljev UE Ljutomer. 

- Trudila sem se tudi za dobro sodelovanje s strokovnimi institucijami - pristojnim 
ministrstvom, ZRSŠ, pedagoškimi fakultetami, Šolo za ravnatelje in drugimi. Redno sem 
sodelovala na srečanjih ravnateljev OE Murska Sobota. 

- Organizacija in koordiniranje izobraževanja na daljavo. 
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3.4. UČITELJSKI ZBOR 
Učiteljski zbor se je redno tedensko srečeval, vsak ponedeljek zjutraj do zaprtja šole. Delo je 
potekalo usklajeno. V šolskem letu je imel 11 sestankov. Na sestankih smo načrtovali, evalvirali 
že opravljeno delo, se usklajevali, izmenjevali mnenja. 
Opravili smo tudi vse tri načrtovane redovalne konference. 
 

3.5. STROKOVNI AKTIVI 
Na šoli delujejo trije strokovni aktivi: 
1. družboslovno-humanistični aktiv (vodja Renata Vlaović) 
2. naravoslovno-tehnično-športno-matematični aktiv (vodja Vladimir Mesarič) 
3. aktiv učiteljev razrednega pouka (vodja Mojca Zadravec) 
Aktivi so se redno sestajali. Vodje so ravnateljici posredovali podane predloge in mnenja, na 
podlagi katerih so potekala načrtovanja dejavnosti in vrednotenje opravljenega dela. 
 

3.6. RAZREDNIK 
Razredniki so delno opravili načrtovano delo; vsi načrtovani roditeljski sestanki niso bili 
izvedeni, razredne ure so bile opravljene, v živo in na daljavo. 
 

4. DRUGI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE IN OBLIKE AKTIVNOSTI 
 
4.1. ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA 
Opravljene naloge na področju: 
1. Učenja in poučevanja 

Izvedla ure DSP, koordinirala strokovne skupine za pripravo, spremljavo in evalvacijo 
individualiziranih programov za učence z odločbami Komisije za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami 
Spremljanje pouka in evidentiranje učencev z učnimi in drugimi težavami; individualno 
delo s temi učenci 
Nadomeščanja 

2. Šolanja 
Vpis novincev 
Izvedba postopka izbirnih predmetov 
Roditeljski sestanki: 

- Vpis v srednje šole, 9. razred, 4. 2. 2021, na daljavo 
- Predstavitev izbirnih predmetov, 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razred, 20. 5. 2021, na daljavo 
- Za starše bodočih prvošolcev-vpis v 1. razred, 15. 2. 2021 
- Srečanje s starši prvošolcev, 21. 6. 2021  

3. Karierna orientacija 
Vpis učencev 9. razreda v srednjo šolo 
Delo z učenci 8. in 9. razreda: pogovori, iskanje informacij, oglasi o zaposlitvah, pregled 
srednješolskih programov. Izvajanje programa To sem jaz. Sodelovala tudi razredničarka 
Anita Danč Ismajlovič. 

4. Socialno ekonomske stiske 
Subvencionirana prehrana 
Delo z družinami v stiski 
Sodelovanje z rejniškimi družinami 
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5. Telesnega, osebnega in socialnega razvoja 
Individualno delo z učenci 
Skupinsko delo z učenci v posameznih razredih 

6. Šolska skupnost 
(glej poročilo pri interesnih dejavnostih) 

7. NPZ, tudi e-pilotno testiranje za učence 6. in 9. razreda 
8. Delo na daljavo: koordinacija dela z otroki s posebnimi potrebami, individualna pomoč 

učencem, sodelovanje s starši, iskanje gradiv, sodelovanje z ravnateljico in učitelji. 
 

4.2. KNJIŽNIČARKA 
Knjižničarka je izvedla naslednja dela:  
- Nabava knjižničnega gradiva v skladu s potrebami šole in odobrenimi finančnimi sredstvi 
- Vodila učbeniški sklad 
- V sodelovanju z učitelji izbirala in pripravljala knjižnično gradivo, potrebno za izvajanje 

učnega procesa 
- Izposojala gradiva učencem ter strokovnim in ostalim delavcem šole 
- Sodelovala z učitelji na področju dviga bralne pismenosti 
- Koordinirala Bralno značke za učence 

september 2020: Uvod v Bralno značko 
april 2021: Zaključek Bralne značke 

− Skozi celo šolsko leto smo brali skupaj; v odmorih, v podaljšanem bivanju in jutranjem 
varstvu, pri razrednih urah, med poukom (umetnostna in neumetnostna besedila).  

− Sodelovanje v Biblos. Biblos je prva slovenska eKnjižnica in eKnjigarna. 
 

4.3. ODDELČNE SKUPNOSTI 
Delo je bilo izvedeno, delno po načrtovanem, delno glede na potrebe, tudi na daljavo. 
 
 

5. SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI IN OKOLJEM 
 
5.1. SODELOVANJE S STARŠI 
S starši smo se srečavali na roditeljskih sestankih in govorilnih urah, dopoldanskih in 
popoldanskih. Po zaprtju šole smo komunicirali preko e-pošte in telefona. Poskušali smo jim 
čim bolj prisluhniti. Trudili smo se, da bi vsi skupaj delali za dobro naših otrok. 
Načrtovana in izvedena sodelovanja s starši v šolskem letu 2020/2021: 

− 1. skupni roditeljski sestanek, torek, 15. 9. 2020, predstavitev dela v šolskem letu 

2020/2021, spremembe in posebnosti. Gost Srečko Deželak, ki je predstavil Digitalizirani 

načrt šolskih poti, župan Stanko Ivanušič je predstavil organizacijo šolskih prevozov. 

− 2. skupni roditeljski sestanek, januar 2021, *Ni bilo izvedeno. 

− Staršem smo ponudili: 

Izobraževalni spletni seminar o varni in odgovorni rabi interneta za starše otrok od 1. do 

6. razreda, 20. 10. 2020 ob 18. uri. Izvajalca Tjaša Jerman Kuželički in dr. Benjamin Lesjak, 

SAFE.SI.  
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Spletno predavanje za starše predšolskih in osnovnošolskih otrok z naslovom Starševski 

nadzor pri uporabi tehnologij: da ali ne?, 12. 5. 2021. Izvajalca dr. Benjamin Lesjak in Maja 

Vreča, SAFE.SI. 

 
5.2. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 
Sodelovanje z Občino Razkrižje 
- sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti 

- Z občino Razkrižje smo se dogovorili, da so se nekatere dejavnosti izvajale v Domu kulture 
Razkrižje zaradi zagotavljanja vseh ukrepov v zvezi z virusom covid-19. in sicer: 1. skupni 
roditeljski sestanek, predstave Miškinega gledališča. 

 

Sodelovanje s Splošno knjižnico Ljutomer in Razkrižje; obisk knjižnic v sklopu projekta Rastem 

s knjigo, Bralne značke in pouka.  

 

Načrtovana sodelovanja z Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer v šolskem letu 2020/2021: 

- Glasbena ura za učence osnovnih šol, «Baletna mavrica, 31. 3. 2021 ob 9. uri. 
*Ni bilo izvedeno. 
 

Sodelovanje z RK Ljutomer in Razkrižje, koordinatorica je Leonida Šeruga. 
- oktober 2020, Drobtinica, humanitarna akcija ob Svetovnem dnevu hrane – 

ODPOVEDANO 
 

Sodelovanje s KUD Razkrižje *Ni bilo izvedeno. 

 

Sodelovanje z JSKD OI Ljutomer –revija folklornih skupin, revija otroških in mladinskih pevskih 

zborov. 

Ni bilo načrtovano in *Ni bilo izvedeno. 
 

Sodelovanje z Domom starejših občanov Ljutomer 

Vse aktivnosti bomo načrtovali glede na situacijo v državi, povezano z virusom Covid-
19. *Ni bilo izvedeno. 

 

Sodelovanje s sosednjimi osnovnimi in srednjimi šolami in tudi širše. O sodelovanju se sproti 

dogovarjamo. 

Že dogovorjeno: 

sodelovanje šol UE Ljutomer aktiv ravnateljev UE Ljutomer organizira v ponedeljek, 5. 
10. 2020, predavanje za strokovne delavce vrtcev in šol, Naslov Kinestetični razred, 
predavatelj mag. Jani Prgić *Ni bilo izvedeno. 

- Znanje  za mlade, delavnice za osnovnošolce na GFML, organizator GFML, 8. in 9. 

razred, izvedba glede na razmere povezane s Covid-19, vodja Petra Donša 
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- Muzikal Figarova svatba, dijaki II. Gimnazije Maribor, sodelovanje GFML, izvedba glede 

na razmere povezane s Covid-19, vodja Nevenka Serdt *Ni bilo izvedeno. 

- Sodelovanje z Osnovno šolo Prežihovega Voranca Bistrica, projekt Inovativna učna 
okolja  podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1, koordinatorica Mihaela Feuš 
 

Sodelovanje z Lions klubom Ljutomer, Mednarodni likovni natečaj Plakat miru (Peace poster contest) 
2020 -2021, letošnji natečaj nosi ime  "PEACE THROUGH SERVICE" - PRISPEVAM K MIRU. Mentor naših 

učencev je učitelj Tibor Frančič. *Ni bilo izvedeno. 
 
Sodelovanje z obrtniki in ustanovami. Učenci lahko spoznavajo njihovo delo, izzive, pomen za 
kraj. Čim več društvom želimo omogočiti najem telovadnice, prav tako pa učencem, da 
izkoristijo športne in kulturne objekte v domačem kraju.  
 

Sodelovanje z gasilskimi društvi (Razkrižje, Globoka, Pristava). V mesecu oktobru, mesecu 

požarne varnosti se bodo naši učenci 1. in 2. razreda udeležili dneva odprtih vrat, ki bo potekal 

v Gasilskem domu na Razkrižju. 

 

Sodelovanje z ostalimi društvi v kraju: Turistično narodopisno društvo Razkrižje, Tabrih, 

Kulturno društvo Razkrižje (sodelovanje na prireditvi Druži naju ples in petje), Društvo Polje 

Razkrižje, Kovaški muzej, Čevljarski muzej, Lovsko društvo, Čebelarsko društvo Razkrižje… 

*Ni bilo izvedeno. 
 

Sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane. 

 

Učno pomoč na naši šoli so izvajale zaposlene Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer: Nina 

Štuhec, Nelica Petek, Tamara Jerič Miholič, Tjaša Čamernik. 

 

Sodelujemo s Centrom za socialno delo, Zavodom RS za šolstvo. 
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6. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV 
 

Izobraževanje  Izvajalec  Kraj  Datum  Udeleženec  

Izobraževanje za uporabo 
spletne učilnice Microsoft 
Teams 

Mitja Utroša OŠ 
Razkrižje 

10. 9. 2020 Vsi strokovni 
delavci 

Zdrava šola – Duševno zdravje 
za vse 

NIJZ Webinar 10. 9. 2020 Petra Jerič 

Prva glasbena delavnica – Novi 
prijatelj – Glasbeni travnik 

Rokus 
(Tadeja Mraz 
Novak)  

Webinar 16. 9. 2020 Mihaela Feuš 

Teden inovativne pedagogike: 
Konstantne spremembe v šoli – 
mit ali resnica, Jani Prgič 
Avtentične naloge, K. Gajšek in 
ostali 
Ocenjevanje na daljavo, M. 
Kelbič in ostali 
Kako vzpostaviti in ohranjati 
sodelovalno skupnost znotraj 
MS Teamsa, Vanja Kolar Ivančič 
Vpliv razvoja tehnologije na 
izobraževanje, Andrej Flogie 

AMZS Videokonf
erence 

12. – 16. 10. 
2020 

Mihaela Feuš, 
Nevenka Serdt, 
Petra Jerič 

Tehnike sproščanja in Brain Gym 
za zmanjšanje stresa otrok 

Izobraževalni 
zavod znanje 

Zoom  17. 10. 
2020 

Leonida Šeruga 

Seminar za pogodbenike 
Erasmus+ KA101 

CMEPIUS splet 20. 10. 
2020 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Primeri dobre prakse v OneNote 
Class Notebook na predmetni 
stopnji 

 Spletna 
delavnica 

20. 10. 
2020 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Dnevi inovativne pedagogike 
Vpliv razvoja tehnologije, 
Moj domači kraj-
medpredmetno povezovanje, 
Avtentično učenje, 
Ocenjevanje na daljavo, 
Sodelovalna skupnost v MS 
Teams 
Uporaba IKT pri športu,  
Uporaba mobilnih naprav za 
zbiranje podatkov na terenu in 
njihova obdelava 
(medpredmetno TIT-RAČ-FIZ-
MAT), 
Uporaba IKT pri pouku 
naravoslovnih predmetov 

ZAMS splet 29. in 30. 
10. 2020 

Bojana Pergar 
Stolnik 
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Prijazna vzgoja-resen problem Vesna Vuk 
Godina 

splet November 
2021 

Bojana Pergar 
Stolnik 

Vzgoja motiviranih, zdravih in 
odgovornih otrok 

Andrej Pešec splet 2. 11. 2020 Petra Jerič, 
Suzana Rauter 

Srečanje Glasbenik AKCIJ ZRSŠ Splet 2., 5., 12. in 
19. 11. 
2020 

Mojca Vizjak 
Horvat 

Spletna orodja (IKT urice) ZRSŠ, 
Radovan 
Krajnc 

Sio.si 2. 11. – 6. 
11. 2020 

Suzana Rauter 

Microsoft Azure Comtrade 
d.o.o. 

Spletno 
izobraževa
nje 

2. - 5. 11. 
2020 

Mitja Utroša 

Google predstavitev: Posnamem 
in delim teme ter vsebine 

 splet 3. 11. 2020 Petra Jerič 

Delo na daljavo z računalnikom 
(Active Presenter) 

 splet 4. 11. 2020 Petra Jerič 

Priprava PWP za delo na daljavo  T. Slana splet 5. 11. 2020 Petra Jerič 

Druga glasbena delavnica – Novi 
prijatelj – Glasbeni travnik 

Rokus 
(Tadeja Mraz 
Novak)  

Webinar 5. 11. 2020 Mihaela Feuš 

Sodelov@lnica Glasba  Spletno 
izobraževa
nje 

5. in 6. 11. 
2020 

Mojca Vizjak 
Horvat 

Music Score  Splet 10. 11. 
2020 

Mojca Vizjak 
Horvat 

Srečanje Glasbeniki AKCIJA za 
GŠ 

ZRSŠ Splet  12. 11. 
2020, 
3. in 10. 12. 
2020 

Mojca Vizjak 
Horvat 

Spletni seminar za pogodbenike 
Erasmus+ KA229 

 splet 13. 11. 
2020 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Microsoft Teams – Vprašanja & 
odgovori 

Microsoft Spletna 
delavnica 

18. 11. 
2020  

Mitja Utroša 

Microsoft Teams delavnica z 
vašimi vprašanji! 

 Spletna 
delavnica 

18. 11. 
2020 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Microsoft Teams delavnica: One 
Note Class Notebook 

Jernej 
Pangeršič 

MS Teams 18. 11. 
2020 

Mihaela Feuš, 
Nevenka Serdt 

Kreativen pouk književnosti Igor Saksida splet 19. 11. 
2020 

Renata Vlaović 

Sibelius  Splet  21. 11. 
2020 

Mojca Vizjak 
Horvat 

Oddaljeno učenje z Microsoft 
Teams 

 Spletna 
delavnica 

21. 11. 
2021 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Webinar eTwinning Erasmus+  OŠ 
Prežihovega 

Splet 25. 11. 
2020 

Mitja Utroša 
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Voranca 
Bistrica 

Spletni seminar mentorjev 
turističnih podmladkov/krožkov 
za pridobitev dodatnega znanja 
na temo Moj kraj, moj chef 

 splet 26. 11. 
2020 

Bojana Pergar 
Stolnik, 
Nevenka Serdt 

Aljoša Bagola: Kako biti v redu?  Mariborski 
maraton 
pozitivne 
psihologije 

 28. 11. 
2020 

Anita Danč 
Ismajlovič 

Novi otroci novi časi, Mavrični 
bojevniki (otroci z ADHD in kako 
z njimi) 

 Spletno 
predavanj
e 

28. 11. in 
12. 12. 
2021 

Anita Danč 
Ismajlovič 

MOST (MOOC) - Varna raba 
interneta in naprav 

Arnes  SIO 
skupnost 

November 
2020 

Anica Šimonka 

Programiranje z delčki - uporaba 
sistema Pišek pri delu na daljavo 
in tekmovanju iz programiranja  

Univerza v 
Ljubljani, 
Fakulteta za 
matematiko 
in fiziko, 
Matija Lokar 

Splet november 
in 
december 
2020 

Mitja Utroša 

Izzivi poučevanja računalniških 
vsebin v OŠ in SŠ 

Univerza v 
Ljubljani, 
Fakulteta za 
matematiko 
in fiziko, 
Matija Lokar 

Splet november 
in 
december 
2020 

Mitja Utroša 

Postanite srčni voditelj družine 
in razreda 

NLP center, 
Sabina 
Košmrl Kavčič 

Webinar 1. 12. 2020 Mihaela Feuš, 
Anica Šimonka, 
Petra Jerič 

Kazni, sankcije in nadzor ali 
povezovanje in razumevanje? 

NLP center, 
Sabina 
Košmrl Kavčič 

Webinar 10. 12. 
2020 

Mihaela Feuš 

Aranžiranje za  pevske zbore JSKD Splet  10., 15., 16., 
17. in 22. 
12. 2020 

Mojca Vizjak 
Horvat 

Virtualni orkester/zbor ZRSŠ Splet  16. in 17. 
12. 2020 

Mojca Vizjak 
Horvat 

Tretja glasbena delavnica – Novi 
prijatelj – Glasbeni travnik 

Rokus 
(Tadeja Mraz 
Novak)  

Webinar 14. 1. 2021 Mihaela Feuš 

Učna ura o holokavstu Življenje 
v taborišču 

Sinagoga 
Maribor in 
Nataša 
Rubežnik 

Zoom  16. 1. 2021 Suzana Rauter 

Kdo lahko spleza na drevo? Šola za starše Splet  20. 1. 2021 Mojca Vizjak 
Horvat 
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Oče v 21. stoletju Šola za starše Splet  23. 1. 2021 Mojca Vizjak 
Horvat 

Moč pripovedovanja zgodb Šola za starše Splet  27. 1. 2021 Mojca Vizjak 
Horvat 

Formativno spremljanje učencev 
pri pouku na daljavo 

Mladinska 
knjiga – Sonja 
Bregar 
Mazzini 

Webinar  27. 1. 2021 Suzana Rauter 

Spletne izobraževalne minutke – 
1. triletje: 
slovenščina 
SPO 
Matematika 
opismenjevanje 

MK Webinar 1. 2. 2021 
16. 2. 2021 
2. 3. 2021 
15. 3. 2021 
29. 3. 2021 
12. 4. 2021 
13. 4. 2021 
11. 5. 2021 
19. 5. 2021 
25. 5. 2021 

Petra Jerič 

Akademija LILIBI – 
Medpredmetno povezovanje pri 
športu v prvem triletju 

Založba 
Rokus Klett 

Webinar 3. 2. 2021 Mihaela Feuš 

Izobraževanje na daljavo in 
avtorske pravice 

Maja Bogataj 
Jančič - 
ARNES 

Arnes -
sio.si 

4. 2. 2021 Suzana Rauter 

Digitalna gradiva IZZIROKUS Dejan 
Kramžar 

Rokus-
klet.si 

4. 2. 2021 Suzana Rauter 

Srečanje svetovalnih delavcev z 
MIZŠ - Razpis za vpis v srednje 
šole 

MIZŠ splet 4. 2. 2021 Petra Donša 

IJZ 2 Načrtovanje pouka pri 
biologiji na daljavo 

 Spletni 
seminar 

9. 2. 2021 Anita Danč 
Ismajlovič 

Dnevi inovativne pedagogike: 
Pogumno naprej- optimizem in 
samomotivacija, Aleksander 
Zadel 
Zakaj je učenje težko, Katja Košir 
Lažne novice (in šola), Zala 
Bricelj 
Primeri dobre prakse 
 

 splet 1. – 5. 3. 
2021 

Bojana Pergar 
Stolnik, Mihaela 
Feuš, Petra 
Jerič, Andreja 
Krauthaker, 
Anita Danč 
Ismajlovič, 
Nevenka Serdt, 
Leonida Šeruga, 
Mojca Zadravec 

MOOC Mobilne naprave na 
vzgojno-izobraževalnem zavodu 

Sio.si Spletna 
učilnica 

1., 8. in 15. 
3. 2021 

Suzana Rauter 

Dnevi evropske kulturne 
dediščine in teden kulturne 
dediščine 2021 

Zavod za 
varstvo 
kulturne 
dediščine 

Zoom 2. 3. 2021 Suzana Rauter 
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Četrta glasbena delavnica – Novi 
prijatelji – Glasbeni travnik 

Rokus 
(Tadeja Mraz 
Novak)  

Webinar 4. 3. 2021 Mihaela Feuš 

Akademija LILIBINE – Izgorelost 
– bolje preprečiti kot zdraviti 

Tina Bončina Webinar 9. 3. 2021 Mihaela Feuš 

Tri sekunde, zasvojenost: To se 
meni ne more zgoditi 

Neodvisen.si, 
Bojan 
Kodelja, 
Sanja 
Rozman 

Spletni 
seminar 

16. 3. 2021 Bojana Pergar 
Stolnik, Anica 
Šimonka, Petra 
Donša, Mihaela 
Feuš, Nevenka 
Serdt, Andreja 
Krauthaker, 
Leonida Šeruga, 
Mojca Zadravec, 
Suzana Rauter 

Usposabljanje odgovornih oseb 
za gašenje začetnih požarov in 
izvajanje evakuacije 

Lipovec 
d.o.o. 

Arnes 29. 3. 2021 Bernard 
Makovec, 
Andreja 
Krauthaker, 
Mihaela Feuš, 
Mojca Zadravec 

Novi prijatelji v svetu 
matematike (Rokus) 

 Webinar 31. 3. 2021 Petra Jerič 

MOOC – Uporaba mobilnih 
naprav v VIZ #7 

Arnes  SIO 
skupnost 

1. 3. - 4. 4. 
2021 

Mitja Utroša 

MOOC – Spletno anketiranje #5 Arnes  SIO 
skupnost 

1. 3. - 4. 4. 
2021 

Mitja Utroša 

Samopresoja učenca Formativa.si Zoom  5. 4. 2021 Leonida Šeruga 

Recepti za lažje delo v šoli in 
doma 

NLP center, 
Maja Novak 

Webinar 11. 4. 2021 Mihaela Feuš 

Zakaj je branje literature danes 
še pomembno? 

CICIakademij
a 

Webinar 13. 4. 2021 Petra Jerič 

O obravnavi pisanih črk in 
učenju matematike ter 
spoznavanja okolja skozi igro in 
gibanje 

MK splet 22. 4. 2021 Petra Jerič 

Izzivi poučevanja računalniških 
vsebin v OŠ in SŠ 

Univerza v 
Ljubljani, 
Fakulteta za 
matematiko 
in fiziko, 
Matija Lokar 

Splet 28. 4. 2021 Mitja Utroša 

Regijsko srečanje učiteljev 1. 
VIO 

ZRSŠ Zoom 5. 5. 2021 Mihaela Feuš 

Starševski nadzor pri uporabi 
tehnologij: da ali ne? 

SAFE.SI Spletno 
predavanj
e za starše 

12. 5. 2021 Leonida Šeruga, 
Anica Šimonka, 
Mitja Utroša 
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dr. Benjamin 
Lesjak in 
Maja Vreča 

Izzivi zgodnje obravnave OŠ Cvetko 
Golar 

Zoom 18. 5. 2021 Mihaela Feuš, 
Petra Donša, 
Mojca Zadravec 

Moderno upravljanje naprav z 
Microsoft Intune 

enaA za 
izobraževalne 
ustanove 

MS Teams 18. 5. 2021 Mitja Utroša 

Skupna VK naravoslovnih 
predmetov v OŠ: Omilitev preve
ntivnih Covid ukrepov 

Andreja 
Bačnik, ZRSS 

Zoom 18. 5. 2021 Mitja Utroša 

Intune Jernej 
Pangeršič, 
tehnični 
specialist za 
izobraževanje 
na področju 
osrednje in 
vzhodne 
Evrope ter 
Iztok 
Osredkar, 
vodja 
informatike 
na Šolskem 
centru 
Velenje. 

MS Teams 19. 5. 2021 Mitja Utroša 

Z glasbo v svet književnosti MK Splet  7. 6. 2021 Petra Jerič 

Študijske skupine ZRSŠ  Avgust 2021 Marijana 
Baraba, Anita 
Danč Ismajlovič, 
Petra Donša, 
Saša Fišinger, 
Leonida Šeruga, 
Mihaela Feuš, 
Nevenka Serdt, 
Petra Jerič, 
Mitja Utroša, 
Mojca Zadravec, 
Ljubica Filip, 
Mojca Vizjak 
Horvat, Bojana 
Pergar Stolnik, 
Elizabeta 
Petrovič, Suzana 
Rauter 
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Srečanje ravnateljev osnovnih 
šol s predstavniki MIZŠ, 
Ministrstva za zdravje, ZRSŠ, 
NIJZ in sindikatov s področja VIZ, 
Informacije o začetku novega 
šolskega leta 

MIZŠ AVK 
srečanje 

18. 8. 2021 Anica Šimonka 

Posvet ravnateljev o duševnem 
zdravju otrok in mladostnikov v 
okolju vzgoje in izobraževanja 

NIJZ, 
Program 
MIRA 

Splet 19. 8. 2021 Anica Šimonka 

7. konferenca ravnateljev VIZ v 
RS 

ZRSŠ Brdo 23. 8. 2021 Anica Šimonka 

Svetovanje v regijskem aktivu na 
področju preprečevanja nasilja v 
VIZ 
(aktiv ravnateljev UE Ljutomer) 

ZRSŠ, Šola za 
ravnatelje 

Stročja vas 26. 8. 2021 Anica Šimonka 

 

Interdisciplinarna opazovalna praksa študentke 1. letnika študijskega programa 2. stopnje 
Medkulturna germanistika, Lea Vučko, mentorica Nevenka Serdt. 
Lea Vučko je opravila opazovalno pedagoško prakso tudi pri svetovalni delavki Petri Donša in 
sicer na  daljavo od 2. do 11. 2. 2021.  
 

7. ŠOLSKI SKLAD 

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, 
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje 
standarda pouka in podobno. 

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije 
predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. 
Članom upravnega odbora je v decembru 2020 potekel mandat. Svet staršev je na svojem 2. 
sestanku dne 27. 5. 2021 na podlagi 135. člena ZOFVI – ja imenoval nove člane v upravni odbor 
šolskega sklada OŠ Janeza Kuharja Razkrižje.  
Predstavniki staršev: Makovec Andreja, Klavdija Žabot in Jasna Ivanušič. Predstavniki šole: 
Sobočan Damijana, Leonida Šeruga, Mitja Utroša in Ernestina Barat 

Prednostna naloga v prihodnje bo zagotovitev ustrezne in zadostne IKT opreme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo za šolo je pripravila ravnateljica Anica Šimonka.  
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POROČILO VRTEC  

UVOD 
Letni delovni načrt Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, Enota Vrtec Razkrižje je osrednji 

dokument, s katerim se določi  organizacijo in podrobno vsebino  življenja in dela vrtca.  

V njem načrtujemo obseg, vsebine,  programe, ter kadrovske, materialne in druge pogoje za 

nemoteno celoletno delo in življenj v vrtcu.  

Opomba: 

Tiste dejavnosti, ki zaradi razmer povezanih s koronavirusom v celoti niso bile izvedene, so 
označene z  *Ni bilo izvedeno. 

 

1. POSLANSTVO  IN VIZIJA VRTCA 
 

1.1. POSLANSTVO  

Poslanstvo vrtca je, da s svojim strokovnim delovanjem omogočamo spodbudno učno okolje 

in kvaliteten program, ki spodbuja otrokov razvoj na vseh področjih. 

Naš največji izziv pri uresničevanju poslanstva vrtca je bilo ohranjanje optimizma, navajanje in 

upoštevanje vseh ukrepov, priporočil zaradi Covid-19,  ter glede na ukrepe omogočanje otroku 

pogoje za njegovo dobro počutje v vrtcu in njegov vsestranski razvoj. Glede na drugačno, 

pestro leto, smo se trudili, da so se otroci dobro in varno počutili v vrtcu in da so zjutraj z 

nasmeškom in z veseljem vstopali v igralnico.  

  

1.2. VIZIJA 

Vizija našega vrtca se glasi: 

»Ustvarjati želimo okolje, v katerega bomo vsi radi prihajali, in zagotoviti pogoje, v katerih bo 

vsak otrok dosegel tisto, kar želi in zmore. Naš vrtec naj bo prijeten in prijazen drugi dom, kjer 

naj bo doma zadovoljstvo in dobro počutje otrok, staršev in zaposlenih. » 

 

2. RAZVOJNI CILJI 
− Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih. 
− Razvijanje sposobnosti za odgovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v 

skupinah. 
− Spodbujanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje 

neodvisnega mišljenja. 
− Spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa 

tudi branje in pisanje. 
− Spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja. 
− Posredovanje znanj različnih področij znanosti iz vsakdanjega življenja. 
− Spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja. 
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3. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA 
 

3.1. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK 

V treh oddelkih  je bilo na dan 1. 9. 2019 vključenih 42 otrok od 1 do 6 leta starosti. Med 

šolskim letom se je zaradi enega izpisa, naknadnih vpisov in vključitev zaradi dopolnitev 

starostnega pogoja število otrok spremenilo. Ob koncu šolskega leta je bilo tako vključenih 

47 otrok.  

 

3.2. DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV VRTCA- SISTEMIZACIJA 

STROKOVNI DELAVCI 
 

DELEŽ 

vzgojitelji 3* 

pomočnice vzgojitelja 3,21 

svetovalna delavka 0,10 

ped. in organizacijska vodja 0,15 

 
OSTALI DELAVCI 
 

 

kuharica 0,90 

hišnik 0,17 

čistilka 0,71  

perica 0,20 

poslovni sekretar 0,25 

računovodja 0,25 

organizator prehrane 0,05 

 

*Ena delavka po 50 letu starosti je delala dve uri izven neposrednega dela z otroki,  urejanje omar v 

skupnem prostoru. 

Spremembe v kadrovski zasedbi med šolskim letom: 

− daljša odsotnost vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojitelja Nina Maršič, zaradi 

bolniškega staleža od 28. 10. 2020 in od 21. 3. 2021 dalje odsotnost zaradi porodniškega dopusta. 

− Ernestina Barat je bila prerazporejena na delovno mesto vzgojiteljice predšolskih otrok – 

pomočnice vzgojitelja  namesto Nine Maršič.  

− S 1. 3. 2021 se je upokojila vzgojiteljica predšolskih otrok Marija Babič. 

− Veronika Koščak je  nastopila na delovno mesto vzgojiteljice predšolskih otrok namesto Marije 

Babič. 

− V okrožnici MIZŠ, z dne 2. 11. 2020 je bil objavljen sklep v katerem je zapisano, da je ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport 28. 10. 2020 sprejela Sklep o nujnih ukrepih na področju 

kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih v povezavi z 

izvajanjem izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2020/21, so se s predmetnim sklepom določili 

normativi za sistemizacijo delovnih mest.  
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Vrtcu pripada (glede na potrebe) tudi  delovno mesto- tehnični delavec učne tehnologije oz. 

računalničar. Za naš vrtec to pomeni 22.5% delež njegove zaposlitve.  

Sredstva za njegovo financiranje bo zagotovila občina, ki je ustanoviteljica vrtca.  O tem, če  bo izdano 

soglasje k sistemizaciji tega delovnega mesta, se bo odločalo vodstvo šole skupaj s predstavniki 

občinske uprave. 

Ravnateljica je povedala, da sklep o dodatni dejavnosti računalničarja veljal od 1. 12. 2020 do 31. 8. 

2021, delovno mesto je zasedel Mitja Utroša. 

Brigita Vozlič je nastopila delovno mesto čistilke. 

Na podlagi odredbe MIZŠ smo manjko  kadra ob upokojitvi vzgojiteljice in morebitnih odsotnosti 

reševali z vključevanjem študenta predšolske vzgoje Dejana Črešnjovnjaka. 

 

3.3. VPLIV COVID-19 NA REALIZACIJO LDN VRTCA IN ODDELKOV 

Zaprtost vrtca od 26. 10 . 2020 do 25. 1. 2021  oz. izvajanje zgolj nujnega varstva  zaradi 

izrednih razmer:  

Zaposleni vrtca so bili pretežno na čakanju z 80% plačilom. Ravnateljica ter  

pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka Petra Donša so imele delo na domu,  

poslovna sekretarka Ana Trstenjak in računovodja Damijana Sobočan   so bile na delu 

celo obdobje pandemije.  

Različno osebno sprejemanje izredne situacije in vplivi poročanja s strani medijev:  

− Soočanje z lastnimi strahovi. 

− Sprememba dnevne rutine in soočanje z novimi vlogami, nalogami v povezavi z njimi ter 

spopadanje z vplivi Covida-19.  

Soočanje z ZH ukrepi in omejitvami ter zelo omejenimi stiki, komunikacijo:  

 Prizadevanja za ohranjanje stika na različne načine – srečanja otrok z vzgojitelji v času 

veselega decembra. 

 Različne interaktivne naloge v okviru Erasmus+ projekta (interaktivni adventni koledar). 

 Telefonski pogovori in video srečanja z družinami z otroki s posebnimi potrebami 

(svetovalna delavka, izvajalke dodatne strokovne pomoči). 

Obveščanje zaposlenih vrtca: 

 Ravnateljica in pomočnica ravnateljice preko e-pošte obvešča zaposlene vrtca o ukrepih 

po prejetju okrožnic Ministrstva za izobraževanje.  

 Izvedba   23.1. 2021  strokovnega aktiva pred ponovnim odprtjem vrtca preko MS Teams.  

Priprave na polno vračanje v vrtec:  

Oblikovanje ZH ukrepov, navodil tako za strokovne delavke, kot tehnični kader in za 

starše, prenos internih obvestil in navodil za starše, obvestil in okrožnic s strani 

Ministrstva za izobraževanje in Zavoda za šolstvo. 
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3.4. OBRATOVALNI ČAS VRTCA 

V času od 1. 9. 2020 do 23. 10. 2020 je bil dnevni obratovalni čas  prilagojen potrebam staršev 

in sicer od 6. 00 do 15.30 ure. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa vrtca prisoten največ 9 

ur dnevno.  

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi  je Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport 

razglasilo izrednih razmer zaradi COVID-19  in odredilo zaprtje vrtcev od ponedeljka,  26. 

oktobra 2020, predvidoma za en teden. Za starše, ki so morali v tem tednu delati, delodajalec 

pa jim ni mogel omogočiti dela na daljavo, so lahko župani  sprejeli sklep, s katerim so določili 

izjemo od zaprtja in organizirali delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je bil namenjen samo 

staršem, ki so nujno potrebovali varstvo otrok. Župan Občine Razkrižje izdal sklep o določitvi 

izjeme od zaprtja vrtcev.  

Starši, ki v tem času niso pripeljali v vrtce so plačila za dneve odsotnosti otroka bili oproščeni.  

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, smo vrtci tudi v naši 
statistični regiji začeli vrtci opravljati svojo dejavnost s torkom, 26. 1. 2021.  

Na podlagi priporočil NIJZ smo delo organizirali v mehurčkih, na podlagi potreb staršev 

oblikovali poslovalne čase posameznih oddelkov. 

Med poletnimi počitnicami je bil vrtec v skladu z Letnim delovnim načrtom zaprt v času od   27. 

7. 2021 – 6. 8. 2021. V tem času so bila opravljena nujna vzdrževalna dela in ureditev premaza 

tal v celotnem vrtcu. 

 

4. PROSTOR 
Z izgradnjo sodobnega  energetsko varčnega vrtca so  ustvarjeni idealni pogoji za rast in 

razvoj sposobnosti otrok. Prostori omogočajo, da se v njih razvijajo domišljija, ustvarjalnost, 

kreativnost, motiviranost in zadovoljstvo, kar zagotovo vpliva na varno, zdravo in kakovostno 

bivanje otrok in zaposlenih. Z novim prostorom smo pridobili skupni prostor za vzgojitelje, 

skupni večnamenski prostor. 

Med letom se v prostorih vrtca niso pojavljale večje napake, pomanjkljivosti.  

 

5. PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE 
Program temelji na predpisanem nacionalnem program Kurikulum za vrtce. 
 
V šolskem letu 2020/21 smo izvajali celodnevni program, ki traja  6-9 ur in obsega vzgojo, 
izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. 
Namenjen je otrokom predšolskega obdobja, starim od 11 meseca do 6 let.  
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5.1. DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC 

Za otroke, ki niso vključeni v vrtec smo želeli povabili v vrtec ob prehodu letnih časov, prihodu 

Božička z obdarovanjem, igralni dan. Žal načrtovanih aktivnosti nismo izvedli zaradi izrednih 

razmer Covid-19. 

 

6. IZVEDBENI KURIKULUM 
 

6.1. IZHODIŠČA 

KURIKULUM ZA VRTCE 

Na podlagi 20. člena ZOFVI in 61. člena Zakona o vrtcih je minister za šolstvo in šport izdal 

odredbo o postopnem uvajanju kurikuluma za vrtce, ki v četrti alineji 2. člena pravi, da v 

šolskem letu 2001/02 vsi vrtci začnejo izvajati vzgojno delo po nacionalnem dokumentu - 

Kurikulumu. Kurikulum spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, ki pa jo dopolnjuje in  nadgrajuje 

ob upoštevanju najnovejših strokovnih dognanj, pogledov in pristopov v zgodnjem otroštvu. 

Strokovni delavci smo dolžni upoštevati elemente kurikuluma, cilje načela, področja 

dejavnosti - gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika, dnevno rutino, prostor. 

Posebej pa je poudarjena vloga otrok in odraslega v procesu vzgoje in učenja z vidika 

podobne dejavnosti s strani odraslih in z vidika možnosti izbire otrok. 

 

6.2. PREDNOSTNA NALOGA 

Za uresničitev načel in ciljev Kurikula smo v  šolskem letu 2020/2021 načrtovali prednostno 

nalogo s področja  JEZIKA, DRUŽBE IN DIGITALNIH KOMPETENC.  

Želeli smo  spodbujati  govorno jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, 

komunikacija) otrok - v materinem in tujem jeziku  ter spodbujati kvalitetne medosebne 

odnose med vsemi, ki se srečujemo v vrtcu, s poudarkom na izboljšanju socialni kompetenc 

otrok in razvijanju multikulturnosti.  

Z razvijanjem digitalnih kompetenc v vrtcu, želimo, da otroci sodelujejo v različnih stopnjah 

ustvarjalnih procesov ter s tem razvijajo STEAM kompetence. V prednostno nalogo smo 

vpeljevali tudi elemente formativnega spremljanja otrok v vrtcu.  

V prednostni nalogi so sodelujejo otroci, starši, strokovne delavke in vodstvo.  

Prednostna naloga je bila tudi osmišljena z uresničevanjem Erasmus+ projekta v vrtcu in se bo 

nadaljevala še v naslednjem šolskem letu. 
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 Erasmus+ - Mali raziskovalci – velika odkritja – koordinator Petra Donša 

Osnovni namen projekta Mali raziskovalci – velika odkritja (Small Researchers – Great 

Discoveries) je razvoj kompetenc in veščin na področju STEAM - znanosti, tehnologije, 

inženirstva, umetnosti in matematike. V projektu Erasmus+ sodelujemo kot partnerski vrtec. 

Šest partnerskih organizacij iz 5 držav (Slovenija, Nizozemska, Grčija, Latvija in Srbija) druži 

želja po razvoju naravoslovnih spretnosti in znanj, ob tem pa krepiti: 

− jezikovne kompetence strokovnih delavcev v vrtcih s poudarkom na angleščini,  

− aktivno komunikacijo v prvem tujem jeziku v predšolskem obdobju pri otrocih sodelujočih 

vrtcev,  

− digitalne kompetence strokovnih delavcev vrtca skozi nove pristope, vezane na model 

koncept računalniškega mišljenja v hitro spreminjajoči se družbi in prenos tega znanja na 

otroke sodelujočih vrtcev s poudarkom na razvijanju reševanja problemov, logičnega 

razmišljanja in sodelovalnega dela,  

− kakovost predšolske vzgoje in z namenom, da se bodo otroci še lažje in uspešneje 

vključevali v socialno okolje, tj. krepili svoje socialne kompetence v tem raznolikem, 

globalnem in večkulturnem svetu, ki pred nas in naše otroke ter njihovo prihodnost 

postavlja nove izzive. Vse partnerje družijo enaki izzivi in želje po izmenjavi primerov dobre 

prakse za dvig kakovosti lastnega dela, zato je mednarodni značaj tega projekta dodana 

vrednost.  

Projekta je bil odobren za obdobje od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Zaradi ponovnega poslabšanja 

epidemioloških razmer povezanih s COVID -19 nismo izvedli načrtovanih mobilnosti v živo, 

izvedena je bila virtualna mobilnost, ki so jo organizirali partnerji iz Latvije. 

V okviru virtualne mobilnosti Latvija smo izvedli naslednje dejavnosti: 

DATUM DEJAVNOST UDELEŽENCI 

17. 11. 2020, 9.00 dalje 
 

Opazovanje dejavnosti v vrtcu 
Preili Free school 

Petra Donša 
Anica Šimonka 

Marijana Baraba 
Mitja Utroša 
Marija Babič 

24. 2. 2021, 18.00 1. virtualno srečanje Latvija- 
Getting to know each other 

Petra Donša 
Mitja Utroša 

Marijana Baraba 

17. 3. 2021, 18.00 
 

2. Virtualno srečanje Latvija 
Predstavitev Preiili Free šole in 
predšolskega sistema 
Razmišljanje o  Maps and space 
around us 
Razkritje zmagovalca za logo 
projekta 

Petra Donša 
Mitja Utroša 

14. 4. 2021, 18.00 
 

3. Virtualno srečanje Latvija 
Maps – deljenje primerov dobrih 

praks, ki smo jih izvedli v 
organizacijah 

Petra Donša 
Marijana Baraba 

Elizabeta Petrovič 
Ernestina Barat 
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19. 5. 2021, 18.00 4. Zaključno srečanje v okviru 
mobilnosti 
Evalvacija in zaključek teme 
Maps and space around us 

Petra Donša 
Elizabeta Petrovič 

 

Srečanja koordinatorjev 

DATUM DEJAVNOST UDELEŽENCI OPOMBE 

5. 11. 2020, 18.00 
 

1. Srečanje koodinatorjev 
Načrtovanje mobilnosti in 
aktivnosti v okviru 
projekta 

Petra Donša Izvedba na daljavo 

5. 11. 2020 
 

Individualno srečanje z 
koordinatorjem projekta  

Petra Donša 
Andrej Nemec 

Erika Hvala 

Izvedba na daljavo 

23. 11. 2020 
 

2. Srečanje koordinatorjev Petra Donša Izvedba na daljavo 

27. 1. 2021, 18.00 3. Srečanje koordinatorji Petra Donša Izvedba na daljavo 

14. 4. 2021 4. Srečanje koordinatorji Petra Donša Izvedba na daljavo 

2. 6. 2021 5. Srečanje koordinatorji Petra Donša Izvedba na daljavo 

 
Opravljene dejavnosti v okviru oddelkov/vrtca 

DATUM DEJAVNOST UDELEŽENCI OPOMBE 

29. 9. 2020 
 

Predstavitev projekta 
staršem – roditeljski 

sestanek 

Strokovni delavci, 
starši 

 

Oktober 2020 – 
junij 2021 

Priprava Erasmus+ 
kotičkov v oddelkih 

Strokovni delavci, 
otroci 

 

Oktober 2020 – 
junij 2021 

Izvajanje aktivnosti v 
oddelkih –To sem jaz  

Strokovni delavci, 
otroci 

 

Oktober 2020 – 
junij 2021 

 

Moja občina – izdelava 
makete občine 

Razkrižje 

Otroci starejša 
skupina, Andrej Slavič, 

Ernestina Barat 

Maketa razstavljena 
v knjižnici Razkrižje 

16. 2. 2021 Video druženje otrok  
Vrtca Razkrižje in Vrtca 
Srednja Bistrica- PUST 

Otroci srednje skupine 
z vzgojiteljicama, 

otroci Vrtca Srednja 
Bistrica 

 

Maj, junij 2021 
 

Angleščina v vrtcu v 
povezavi s STEM 

Otroci, srednja 
skupina, Marijana 

Baraba 

 

Maj 2021 Moja občina 
Uporaba Google maps 

pri raziskovanju občine, 
iskanje svojega doma, 

izdelava makete občine 

Otroci starejša 
skupina, Andrej Slavič, 
Ernestina Barat, Mitja 

Utroša 
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ZDRAVJE V VRTCU 

Vrtec je že sedmo leto sodeloval v projektu Zdravje v vrtcu, ki ga vodi Nacionalni inštitut za 

javno zdravje. Rdeča nit šolskega leta je bila “Počutim se dobro 2”.  

Pedagoški delavci smo načrtovali dejavnosti v okviru programa na ravni vrtca in na ravni 

posameznih oddelkov. 

Aktivnosti so podpirale zdrav način življenja z veliko gibanja, še posebej v naravi, pitjem 
tekočine, še posebej vode, uživanju sadja in zelenjave (sadne in zelenjavne malice). V vrtcu v 
prehrano otrok vključujemo  živila lokalne pridelave. 
 
Skozi celo leto smo obeleževali pomembne dneve kot so: Tradicionalni slovenski zajtrk, Dan 
zdravja in jesenski mini kros. Načrtovane dejavnosti so se izvajale znotraj posameznih 
oddelkov.  
V okviru oddelkov so otroci spoznavali in raziskovali: mikrobe, ogledali lutkovne filme (NIJZ) 

Dobili bomo dojenčka, Ostal bom zdrav, Čiste roke za zdrave otroke, skrbeli za ustno in 

osebno higieno  (v skladu s priporočili NIJZ se del leta ni ščetkalo zob v vrtcu), sodelovali v 

športnem programu Mali sonček, programu Varno s soncem, spoznavali pomen zajtrka za 

zdravje, sestavljali jedilnike,  pripravljali zdrave napitke, izvajali vaje sproščanja, dotaknem se 

sonca, pekli zdrave piškote, odkrivali senzorični kotiček,  redno izvajali vadbene ure v športni 

dvorani šole, se dnevno gibali na svežem zraku, izvajali krajše in daljše pohode v okolici šole.  

Na ravni oddelkov smo praznovali rojstne dneve samo s sadjem in igrami po želji otrok.  

 

6.3.  INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

V vrtec so  bili vključeni  4  otroki (starejša  in srednja  skupina) z odločbo Komisije za 

usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Otrokom  se je nudila dodatna 

strokovna pomoč logopedinje Tjaše Čamernik, ki jo je zaradi porodniškega dopusta 

nadomestila Špela Moravec  in specialnih pedagoginj Nelice Petek in Nine Štuhec.  

V vrtcu je nekaj otrok, ki zahtevajo več pozornosti in spremljanje njihovega razvoja.  

 

6.4.  ZDRAVSTVENA VZGOJA 

Otroci se navajajo na osebno higieno in pridobivanje higienskih navad. Otroci obiskujejo 

logopeda  na podlagi napotnice osebnega pediatra ali po nasveta vzgojiteljice. 

Za zdravje otrok skrbimo še z rednim gibanje na svežem zraku v športni dvorani ali skupnem 

prostoru vrtca. Otroci starejših skupin so dvakrat  tedensko uporabljali športno dvorano (ob 

torkih in sredah). 
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6.5. PREHRANA V VRTCU 

Skrbimo za kvalitetno prehrano otrok, pripravljamo dietne obroke za tri otroka, ki imajo 

zdravniško potrdilo o dietnem načinu prehranjevanja.  

Dnevno se v kuhinji pripravlja: 

- malica 
- sadna malica 
- kosilo in  
- popoldanska malica. 

 

Otroci imajo ves dan na razpolago napitke (ne ali manj sladkan čaj, voda) in sadje.  

Jedilniki so na vpogled staršem  na oglasni deski vrtca. 

 

 7. CELOLETNE AKTIVNOSTI 
 

- TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK -19. 11. 2021 – na daljavo,  

- TRAJNOSTNA MOBILNOST v vrtcu,  sodelovali vsi otroci, starši in zaposleni vrtca, Dan brez 

avtomobila, igra Beli zajček,  

- MALI SONČEK – sodelovali so otroci od 2. do 6. leta starosti in izvedli predvidene naloge 

za pridobitev nalepk mali sonček.   

- CICI VESELA ŠOLA – vsi otroci pred vstopom v šolo so opravili Cici veselo šolo, mentor 

Andrej Slavič. 

- PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA, opravljali so jo otroci starejše in srednje skupine, mentorja 

Andrej Slavič in Olga Novak. 

- EKO – NAHRBTNIK Zelena Žabica – sodelovali so otroci najstarejše skupine, mentor Andrej 

Slavič, nahrbtnik je bil v našem vrtcu 20. 01. do 31. 01. 2020, Rdeča nit – Naravni materiali, 

- TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA,  

- SPODBUJAJMO PRIJATELJSTVO, Društvo sobivanje, srednja  skupina 

 

8.  PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE 
 

- TEDEN OTROKA,  5.10.  do 11.10.2020 – »Odgovor je pogovor«  

- PRIČETEK  JESENI,  23. 9. 2020 

- TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK , 19. 11. 2020,  “Dan slovenske hrane – jubilejni 10. 

zajtrk z medom – super dan!” – izvedli na daljavo 

- PRVI ZIMSKI DAN , *Ni bilo izvedeno. 

- MIKLAVŽEVANJE , *Ni bilo izvedeno. 

- FTIČEKOVO GOSTUVAJE – v vrtcu in doma, 



POROČILO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA                                                                                        šolsko leto 2020/21 

53 
 

- PUST, po oddelkih, otroci srednje skupine so se preko Zoom povezave družili z otroki iz 

vrtca Srednja Bistrica 

- PRIČETEK POMLADI ,  

- PRIREDITEV ZA MAMICE IN DRUŽINE, po oddelkih, 

- DAN ZEMLJE, po oddelkih 

- SVETOVNI DAN ZDRAVJA, *Ni bilo izvedeno. 

- DAN DRUŽINE *Ni bilo izvedeno. 

- DAN SONCA, 28. 5. 2021,  

- ZAKLJUČNA PRIREDITEV VRTCA  - zaradi priporočil NIJZ smo zaključen prireditve izvedli 

po oddelkih, slovo od Minimaturantov, 16. 6. 2021, Kulturni dom Razkrižje 

- ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE v oddelkih 

 

9. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 
 

9.1. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Izvajajo jih strokovni delavci v času poslovanja vrtca, potekajo skozi celo šolsko leto. 
Vključujejo se otroci drugega starostnega obdobja v skladu s svojimi interesi in željami. 
Dejavnosti so za starše brezplačne. 
 
Izvajale so se naslednje  dejavnosti: 
- Otroške plesne igrarije, Olga Novak, 
- Mali sonček, Petra Donša, vsi strokovni delavci,37 otrok je osvojilo diplome Mali Sonček 
- Predšolska bralna značka, Andrej Slavič, Olga Novak,  
- Naša mala knjižnica, Nina Maršič, *Ni bilo izvedeno v celoti zaradi bolniške odsotnosti in 

COVID-19 razmer. 
- Cici vesela šola, Andrej Slavič. 
 

9.2. DODATNI PROGRAM 

Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, ampak jih starši financirajo sami v 
dogovoru z izvajalcem. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu prijav. Izvajajo 
jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci šole oz. vrtca. 
 

- VRTEC V NARAVI 

Vrtec v naravi je bil načrtovan  v CŠOD Ajda, Libeliče«, v času od 7.4. 2021 do 

9.4.2021. *Ni bilo izvedeno. 

- LUTKOVNI ABONMA 

V lutkovni abonma so vključeni otroci srednje in starejše skupine. Predstave v okviru 

abonmaja smo organizirali v sodelovanju z Miškinim gledališčem. Načrtovali smo 4 

predstave: 

 Tri kepice prometa, 5. 10. 2020, ob 10.00 
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 Žabica Brokolina in polž Sladkosned, 18. 11. 2020, ob 10.00, *Ni bilo izvedeno. 

 Praznični ULALUUU!, 24. 12. 2020, ob 10.00 *Ni bilo izvedeno. 

 Pojoči Smetkonjami + podarjena plesna animacija, 16. 3. 2021, ob 10.00  
*Ni bilo izvedeno. 

 Čarobna Vililandija, ob 10.00, 24. 6. 2021 
 

- PLESNI TEČAJ *Ni bilo izvedeno. 

- PLAVALNI TEČAJ 

V skladu z LDN je bil v šolskem letu načrtovan plavalni tečaj februarja 2021 za otroke 

rojene 2015 in učence 3.  razreda v Biotermah Mala Nedelja. Izvedli bi  v sodelovanju s 

Športnim društvom IZZIV POMURJE.  *Ni bilo izvedeno. 

- GLASBENA URA ZA VVE *Ni bilo izvedeno. 

 

10. POVEZOVANJE VRTCA Z OSNOVNO ŠOLO 
- Angleške urice z učiteljico Marijano Baraba. 

- Koriščenje šolske športne dvorane za izvajanje vadbenih ur.  

 

11. POVEZOVANJE VRTCA Z OKOLJEM 
 

11.1. POVEZOVANJE NA LOKALNI RAVNI 

- OBČINA  

 razstava likovnih del otrok v avli občine 

 Srečanje lokalnega akcijskega tima  »PRIMOKIZ – celotna podpora družinam z otroki do 

sedmega leta starosti«, ki je potekalo 16. 11., 18. 11. 2020, 26. 4. 2021, Občina Razkrižje se 

je v mesecu juliju 2020 pridružila iniciativi »PRIMOKIZ«.  To je celostna podpora 

družinam-staršem in otrokom starim do sedmega leta starosti. To pobudo je sprejelo 

še kar nekaj občin. Sodeluje Petra Donša. 

- ZDRAVSTVENI DOM RAZKRIŽJE , razstava likovnih del otrok; 

- KNJIŽNICA RAZKRIŽJE , izposoja knjig, razstava likovnih del; 

- 4.  ŠPORTNE IGRE V VRTCU CEZANJEVCI, do 23. 9. 2020, izvedena na daljavo, navodila za 

igre pripravile strokovne delavke vrtca Cezanjevci, otroci srednje in starejše skupine so jih 

izvedli v vrtcu, posnetke posredovali Vrtcu Cezanjevci 

- DAN PRIJATELJSTVA, v tednu od 3.5. 2021 do 7. 5. 2021, pohod otrok in ustvarjanje 

Zgodbe o prijateljstvu (otroci starejše skupine); 

- VESELO PRIČAKOVANJE, prireditev Gimnazija Franca Miklošiča, na daljavo – predšolska 

vzgoja; 

- OBISK IN OGLED VRTCA, 6. 10. 2020, dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer – 

program predšolska vzgoja 

- PISANI TOBOGAN, *Ni bilo izvedeno.   
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- DAN ŠPORTA ZA NAJMLAJŠE, do 16. 10. 2020, Športna zveza posredovala posnetek iger, 

igre so se izvedle v vrtcu, posnetek poslan Športni zvezi 

- USTVARJALNICE ZA OTROKE  - priprava posnetkov in predlogov različnih nalog s strani 

dijakinj predšolske vzgoje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer; 

- ZAKLJUČEK PROJEKTA EKO NAHRBTNIK, 23. 4. 2021, Stročja vas, delavnice za otroke 

starejše skupine; *Ni bilo izvedeno. 

- MAVRIČNI VRTILJAK, do 30. 4. 2021, otroci posneli točke v vrtcu, ki se jih je posredovalo 

organizatorju Vrtcu Ljutomer 

- AKTIV PEDAGOŠKIH VODIJ UE LJUTOMER –2 srečanji, 

 

11.2. SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI DRUŠTVI IN POSAMEZNIKI 

*Ni bilo izvedeno. 

 

11.3. POVEZOVANJE Z DOMAČINI 

*Ni bilo izvedeno. 

 

12. SODELOVANJE VRTCA S STARŠI 
 
S starši smo sodelovali na različne načine. 
V šolskem letu 2020/2021 smo prešli na komunikacijo s starši preko eAsistenta za vrtec. Ta 
način komunikacije se je izkazal za zelo učinkovit, predvsem pa hiter, saj je bilo potrebno v 
času izvajanja nujnega varstva hitro posredovati informacije do staršev in tudi starši so imeli 
možnost hitro podati povratno informacijo. Starši so bili informirani tudi v pisni in ustni 
obliki, odvisno od vsebine sporočil. V vseh primerih so se upoštevala osnovna načela prenosa 
informacij –jasnost, razumljivost, pravočasnost in ustreznost vsebine. Ostale pomembne 
informacije so se objavljale sproti na oglasnih deskah.  
 

Sodelovanje s starši  uresničujemo tudi s strokovnim sodelovanjem  na  različne načine: 

 na mesečnih govorilnih urah, 

 na roditeljskih sestankih, 

 srečanje s starši otrok novincev, 

 preko Sveta staršev in Sveta šole, 

 druge oblike druženja (srečanja, 

 skupna praznovanja, 

 usklajevanje individualnih posebnosti, 

 zbirke in kotičke dopolnjujemo skozi celo leto, 

 seznanitev s spletno stranjo vrtca. 
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12.1. SVET STARŠEV 

Svet staršev se je redno sestajal in sodeloval z vrtcem in šolo. 

Predstavniki oddelkov vrtca v svetu staršev so bili: 

ODDELEK 1-3 
 

Melani Jurkovič 

ODDELEK 2-5 
 

Katja Ohman Novak 

ODDELEK 4-6 
 

Matjaž Mlinarič 

 

Datumi in vsebine srečanj – Poročilo OŠ 

 

12.2. RODITELJSKI SESTANKI 

Izvedeni naslednji roditeljski sestanki: 

 29. 9. 2020 – 1. skupni roditeljski sestanek – izvedeno po oddelkih 

 24. 2.  2021 - Zrelost za vstop v šolo, na daljavo 

 21. 6. 2021 – Sestanek s starši šolskih novincev, na daljavo 

 

12.3. POGOVORNE URE 

Izvajale so se vsak tretji torek v mesecu. Pogovorne ure so bile  izvedene na daljavo, razen v 

izrednih primerih in po vnaprejšnjem dogovoru. 

 

12.4 . DELAVNICE ZA STARŠE 

December 2020, srečanja vzgojiteljev z otroki in starši, na daljavo, individualno. 

 

13. DELOVANJE STROKOVNIH ORGANOV 
 

13.1. CILJI 

 Poglabljanje in ohranjanje dosežene ravni kakovosti strokovnega dela v vrtcu. 

 Iskanje ustreznih rešitev na področjih dejavnosti, kjer obstajajo dvomi in odprta 

vprašanja. 

 Poglabljanje razumevanja načel in njihovega vnašanja v neposredno načrtovanje in 

izvajanje. 

 Razvijanje izmenjave izkušenj in dobre prakse. 

 Spodbujati sodelovalno učenje in nenehne izboljšave. 
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13.2. RAVNATELJICA 

Pri poročilu OŠ. 

 

13.3. PEDAGOŠKA VODJA 

Primarna naloga  pedagoškega vodje je bila  spremljanje pedagoškega dela strokovnih 
delavcev v vrtcu in podpora strokovnemu kadru vrtca v fazah načrtovanja, organizacije, 
izvedbe ter evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela. Pri svojem delu sem se povezovala z 
vodstvom vrtca in pedagoškimi vodji vrtec UE Ljutomer. Skupno smo načrtovale dejavnosti in 
organizirale izobraževanja. 

 
 Cilji so bili: 

 izboljšanje prakse, 

 motiviranje vzgojiteljic/ev in pomočnic, 

 spremljanje, vrednotenje in ocenjevanje pedagoškega dela, 

 spremljanje urasničevanja ciljev prednostnih področij skozi neposredno delo z otroki in 
preko zapisov v dokumentaciji oddelka. 

 
Sprotno  se je  pregledalo, potrjevalo  in spremljalo izvajanje letne  priprave na vzgojno delo, 
sodelovalo  s tandemi in njihovimi aktivnostmi, izmenjevalo pedagoške izkušnje in sugestije, 
pregledovalo pedagoško dokumentacijo: dnevnik dela (E-asistent), dnevne in urne priprave na 
delo. Opravljene so bile hospitacije po zastavljenem načrtu.  
 

13.4. SVETOVALNA DELAVKA 

Program dela svetovalne službe mora, kot to narekujejo programske smernice za svetovalno 
delo v vrtcu, vsebovati tri vrste dejavnosti, t.j. dejavnosti pomoči, preventivne in razvojne 
dejavnosti, ter dejavnosti evalvacije in analize. Navedene dejavnosti so bile v letu 2020/2021 
zastopane v naslednjih področjih in oblikah dela:  

 Sodelovanje z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic v zvezi z otroki, ki 
potrebujejo svetovanje in pomoč. Otroci, ki so potrebovali svetovanje, spremljanje ali 
napotitev v specializirane ustanove in je bilo s tem namenom opravljeno opazovanje, 
dogovori s strokovnimi delavci, sklic notranjega tima, ter dogovori z zunanjimi 
ustanovami ter starši; 

 Spremljanje uvajanja otrok ; uvajanje otrok v skupini  

 Pomoč vzgojiteljem pri delu v skupini  

 Opazovanje otrok in detekcija otrok s posebnimi potrebami (OPP); 

 Pomoč pri usmerjanju OPP, sklic in koordinacija strokovnih skupin; priprava 
individualiziranih programov skupaj s strokovnimi delavci (za otroke z odločbami); 

 Nadomeščanje v skupinah; 

 Spremstva otrok; 

 Spremljevalka otroku s težavami v socialni integraciji; 

 Poročila o otrocih (za ZRSŠ, CSD); 

 Sodelovanje s starši; 

 Govorilne ure; 
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 Sodelovanje na roditeljskih sestankih; 

 Vpis otrok v vrtec; priprava obvestil o sprejemu otrok v vrtec; oblikovanje oddelkov in 
sistemizacije 

 Premestitve otrok; 

 Sodelovanje v projektih 

 Sodelovanje z mobilnimi specialnimi pedagoginjami: notranji timi (pomoč in 
svetovanje vzgojnim delavcem); izmenjava strokovnega mnenja; srečanja strokovnih 
skupin vrtca za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (za otroke z odločbami); 
zahtevki za začetek postopka usmerjanja; poročila o otrocih (skupaj z vzgojnimi 
delavkami),... 

 Sodelovanje s svetovalnimi delavkami drugih vrtcev in delo v strokovnih aktivih 
svetovalnih delavcev vrtca Pomurja 

 

13.5. STROKOVNI AKTIVI 

Tvorijo ga vsi strokovni delavci vrtca. Izvedeni so  bili strokovni aktivi (vsak drugi torek v 

mesecu): 

 22. 9. 2020, 

 13. 10. 2020,  

 24. 11. 2020 (na daljavo), 

 23. 1. 2021 - Srečanje pred ponovno izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih (na 
daljavo), 

 9. 3. 2021 (na daljavo), 

 11. 5. 2021 (na daljavo), 

 8.  6. 2021, 

 30. 8. 2021.  

 

14. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV 
 

1. Izobraževanje za vse strokovne delavce vrtca:  Študijska srečanja   
2. Do 15. 1. 2021, Jesensko izobraževanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu, NIJZ, 

izvedeno na daljavo, Petra Donša, Olga Novak 
3. Do 5. 5. 2021, Spomladansko izobraževanje v okviru projekta Zdravje v vrtcu, NIJZ, 

izvedeno na daljavo, Petra Donša, Veronika Koščak 
4. 18. 5. 2021, 17.00, Izzivi zgodnje obravnave – pripororočila in primeri dobre prakse, 

Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer, na daljavo, Zoom 
5. 25. 11. 2020, 16.00, Srečanje z eTwinning ambasadorjem, Osnovna šola Prežihovega 

Voranca Srednja Bistrica, Zoom 
6. 10. 6. 2021, Sestanek koordinatorjev programa Zdravje v vrtcu – na daljavo, Petra 

Donša 
7. Srečanje ravnateljev in pomočnikov vrtcev (ZRSŠ), 6.11. 2020, 9. 6. 2021 – na daljavo 

MS Teams,  
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8. Srečanje ravnateljev vrtec s predstavniki MIZŠ, Ministrstva za zdravje, ZRSŠ, NIJZ in 
sindikatov s področja VIZ – Informacije o začetku novega šolskega leta, sreda 18. 8. 
2021, Petra Donša, Anica Šimonka – na daljavo 

9. 7. konferenca ravnateljev VIZ v Republiki Sloveniji v organizaciji Zavoda RS za šolstvo, 
23. 8. 2021, Brdo pri Kranju, Petra Donša, Anica Šimonka 

10. Sestanek za pogodbenike odobrenih projektov Erasmus+ KA229, 2020, 25. 9. 2020. 
Cmepius, Petra Donša, na daljavo 

11. E-asistent za starše, 22. 9. 2020, vsi strokovni delavci 
12. »E+ za računovodje«, 6.11. 2020, Petra Donša, Damijana Sobočan, Cmepius, Na 

daljavo 
 

PRAKSA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, PRIPRAVNIŠTVO 

Najavljena je bila pedagoška praksa dijakinje 1. letnika predšolske vzgoje Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer. Med šolskim letom se je dijakinja preusmerila v drugi srednješolski 

program.  

Študent 1. letnika Predšolska vzgoja Pedagoške fakultete Primorje Dejan Črešnjovnjak je 

opravil desetdnevno  opazovalno pedagoško prakso pod mentorstvom vzgojiteljice Olge 

Novak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo je pripravila pomočnica  ravnateljice  za vrtec  pri OŠ Razkrižje Petra Donša. 
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Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je bilo sprejeto na seji 

Sveta šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje dne 21. 10. 2021. 

 

 

Številka delovodnika:  365/2021 z dne 22. 10. 2021 

 

 

 

 

 

Predsednica sveta šole:         Ravnateljica: 

Renata Vlaović                                                                                 Anica ŠIMONKA 

 
                                                                                Žig 


