
SREČANJE ZA STARŠE
na OŠ Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava 

September 2017



LETOŠNJE GESLO: KAM GREŠ?



bodo v kratkem objavljeni na spletni strani: 

VZGOJNI NAČRT

ŠOLSKI HIŠNI RED

LETNI DELOVNI NAČRT

POROČILO ZA MINULO ŠOLSKO LETO

Posodobljeni dokumenti



Zjutraj se pouk začenja:  7.45
Prosimo, da učenci ne zamujajo. 

Zamujanje



POUK

Osnovna in najpomembnejša dolžnost otroka je pouk. 

Sam je odgovoren za šolsko delo. 

Pouk in učenje je trdo delo. 

ZELO POMEMBNO:

Otrok mora:

• tekoče brati

• se znati izražati

• računati (računske operacije do avtomatizma)



Dnevi dejavnosti

športni dnevi, kulturni dnevi, družinski dnevi, duhovne 

obnove, dan ročnih spretnosti, naravoslovni dnevi 

so del rednega programa šole in so obvezni. 

Z družinskimi dnevi 

oz. duhovnimi obnovami 

ob sobotah nadomestimo 

veliki petek in 24. 12. 



Čas po pouku

Po dejavnostih naj učenci odidejo domov. 

Ko enkrat zapustijo šolo (z izjemo odhoda v glasbeno šolo v 

zavodu), se učenci več ne vračajo v šolo.

Če čakajo na prevoz staršev ali na druge popoldanske 

dejavnosti, naj čakajo na dogovorjenih mestih: avla, knjižnica, 

igrišče ali kapela.

Uporaba mobitelov v prostorih šole ni dovoljena. 



Podaljšano bivanje

Čas je namenjen:

- sprostitvi 

- kosilu 

- domačim nalogam (pedagoški mir!)

- popoldanski malici (škatla s pokrovom)

- dejavnostim, času v Učilnici v naravi (primerna obleka in obutev)

Ko starši popoldne pridete v podaljšano bivanje po otroka, je v 

vetrobranu napisano, kje se otroci posameznih razredov nahajajo. 

Otroci se v podaljšanem bivanju odkljukajo in pozdravijo z 

odgovornim učiteljem, ko odidejo domov. 

Učitelji morajo učenca „izročiti“ staršem.

Prosimo, da starši ne hodite po razredu, šoli, v jedilnico, telovadnico.



Navajajmo otroke, da v šoli stvari urejajo sami. 

Starši pa se (kadar je to nujno) najprej obrnite na 

dotičnega učitelja, potem razrednika. 

Če problema ne morete rešiti sami, se obrnite na 

ravnateljico. 

Odgovornost



Vsi učitelji imajo 1 – 2x tedensko 

pogovorne ure za učence. 

Tisti, ki imajo težave pri razumevanju snovi ali 

kakršna koli druga vprašanja za učitelja, lahko 

pridejo na pogovor.

Urnik pogovornih ur je na spletni strani.

Pogovorne ure (dodatni in dopolnilni pouk)



PROSTOVOLJCI

Veliko starejših učencev, dijakov in študentov je 
pripravljenih prostovoljno delati z našimi učenci.

Če želite pomoč prostovoljca, sporočite to razredniku ali v 
svetovalno službo (lahko se dogovori tudi otrok sam).

Morebitne pripombe, pohvale ali težave sporočite v 
svetovalno službo.

Tudi naši učenci so prostovoljci:

- medvrstniška pomoč

- pomoč v vrtcu 



Testiranje nadarjenosti bo tudi letos potekalo v 4. 

razredu. 

Za vse nadarjene bodo organizirani dogodki enkrat 

mesečno.

Obvestila bodo na spletni strani. 

DOGODKI ZA RADOVEDNE



Krožki

Seznam vseh krožkov in urnik je objavljen na spletni strani. 

Letos novost: MEDIACIJA

Vključeni smo v projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, ki 

omogoča dodatni dve uri športne vadbe. 

ZŠS vodi: Denis Milošič



Za učence notranji prehod iz nove šole v Zavod. 

Če se GŠ konča ob 16.00 ali kasneje, otroka 

prevzemite v zavodu pri glasbeni učilnici. 

Učenci predmetne stopnje imajo lahko pouk v 

glasbeni šoli tudi v času prostih ur. 

Obisk glasbene šole



Zunanji izvajalci

Baletna šola Pirueta

Plezalna šola Andreja Kokalja

Ritmična gimnastika: Športno društvo AS

Smučarska gimnastika: Športno društvo Stanko

Starši se z izvajalci dogovarjate sami. 



Govorilne ure imajo vsi učitelji 1x tedensko v 

dopoldanskem času. 

Urnik govorilnih ur je objavljen na spletni strani.

Prosimo, da se na GU najavite po e-pošti 

dotičnemu učitelju vsaj en dan prej. 

Govorilne ure



Prehrana
V šoli so trije obroki: malica, kosilo, popoldanska malica.

Jedilniki so objavljeni na spletni strani in oglasni deski jedilnice. 

Prav tako urniki kosil za posamezni razred.

Obroke odpovedujete sami v programu Lopolis. 

NA začetku šolskega leta ste dobili nova gesla. 

Iz Lopolisa gredo podatki za obračun prehrane. 

Nove prijave ali trajne odjave vsaj dan prej sporočite na 

barbara.mestnik@stanislav.si

Enkratne prijave na kosilo:

• RZ sporočite vsaj dan prej po elektronski pošti

• PS učenci zjutraj pridejo v tajništvo po kuponček

Subvencije prehrane dobimo iz centralne evidence

mailto:Barbara.mestnik@stanislav.si


Diete

Diete iz zdravstvenih razlogov 

– obvezno zdravniško potrdilo.

Obvezna odjava dietne prehrane. 

Vodja šolske prehrane: Jure Laznik



Šolnine

• Vloge za znižanje šolnine

• najdete na spletu;

• če želite, da jo upoštevamo že za september, jo je potrebno oddati 

do 15. 9. 2017;

• če imate več otrok, tudi izpolnite vlogo;

• če vaš mesečni družinski dohodek na osebo ne presega 64% neto 

povprečne mesečne plače v RS, imate lahko znižano šolnino. To je 

vidno v odločbi za otroški dodatek (priloga!)

• Vloga za prejemanje sredstev iz sklada za pomoč 

družinam

• ob nepredvidenih stroških ali socialnih stiskah lahko oddate 

posebno prošnjo za dodatno znižanje šolnine (priložite dokazila)



Statusi umetnika, športnika

Vloge naj učenci oddajo v svetovalno službo do 

najkasneje 22. 9. 2017 v svetovalno službo. 



Športni dan

smo načrtovali v petek. 

Je prestavljen na kasnejši čas. 

Vabljeni k ogledu razstave o Triglavskem ledeniku. 



Elektronska pošta

Danes je bil vsem staršem poslana pošta TEST. 

Če je niste dobili, pa želite prejemati naša obvestila, nam 

sporočite. 



Svet staršev

Danes po razredih potekajo volitve v svet staršev:

• predstavnik razreda

• namestnik predstavnika razreda

Prva seja bo danes ob 17.30. 



Šola za starše

Prvo srečanje: 3. oktober 2017 ob 17.00

Radovan Radetič: Odraščanje - usoda ali izziv?

Vabljeni!

Didakta vabi na celodnevni seminar v soboto, 7. 10., v 
Festivalni dvorani v Ljubljani:
Marko Juhant in Mateja Bučinel: Preventiva in preprečevanje nasilja

Dr. Albert in Leonida Mrgole: Vzgojna moč. Meje, odgovorost

Dr. Bogdan Polajner: Sodelovanje šole in staršov

Dr. Zdenka Zalokar Divjak: Vzgoja za vrednote



DAVID LEGA: UPATI SI BITI DOBER

Ne verjemite, če otrok reče: Ne morem. 

Nihče ne pozna svojih mej. Vedno zmoremo več.

Ne primerjajmo se z drugimi, kajti vedno bomo zgubili. 

Nekdo bo boljši od nas. Premagajmo sami sebe. 

Kako otrokom pomagati do uspeha:

1. Imejte jih radi.

2. Spodbujajte jih. 

3. Pohvalite jih.

4. Zahtevajte.

https://www.youtube.com/watch?v=WJe7UBsqjz0

https://www.youtube.com/watch?v=WJe7UBsqjz0


USPEH = želja + znanje + akcija


