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ODDELKI 
OŠ FRANA ALBREHTA
za šol. leto 2020/21

V mesecu februarju 2020 smo izvedli vpis bodočih prvošolcev.

MATIČNA ŠOLA: 2 oddelka

PŠ NEVLJE: 1 oddelek 

PŠ MEKINJE: 1 oddelek 

PŠ TUNJICE: 1 oddelek (kombinirani oddelek)

PŠ VRANJA PEČ: 1 oddelek (kombinirani oddelek)



RAZREDNIČARKE

MATIČNA ŠOLA
Monika Šimenc Vatovani (1. A)
Maja Benkovič (1. B)
Darja Habjan (1. A in 1. B)

PŠ NEVLJE Petra Zupanc, Mojca Kališnik

PŠ MEKINJE Urška Maja Pavlič

PŠ TUNJICE Jelka Vrhovnik

PŠ VRANJA PEČ Andreja Šuštar



KRITERIJI 
ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV

Pri oblikovanju oddelkov sledimo določenim 
kriterijem:

1. Kraj bivanja.

2. Spol.

3. Otroci s posebnimi potrebami.

O razvrstitvi otroka v oddelek (MŠ) starši in otroci 
izvedo prvi šolski dan.



ORGANIZACIJSKE INFORMACIJE ŠOLE -
POUK in RAZŠIRJEN PROGRAM

POUK

Pouk pričnemo ob 8.20. Potek pouka je določen z urnikom. Redni del pouka 

vsebuje predmete: SLOVENSKI JEZIK, MATEMATIKA, SPOZNAVANJE OKOLJA, 

ŠPORTNA VZGOJA, GLASBENA UMETNOST, LIKOVNA UMETNOST IN ANGLEŠKI 

JEZIK (neobvezni izbirni predmet).

RAZŠIRJENI PROGRAM

Razširjen del pouka je JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE. 

Za vključitev v razširjen program je potrebna prijava učenca.



JUTRANJE VARSTVO (JV)

• Oddelke JV organiziramo na vseh lokacijah naše šole. 

• Pričetek jutranjega varstva je ob 6.05 in traja do 8.05. 

• Prihod v jutranje varstvo je mogoč do 7.30. V času od 7.30 do 8.05 je šola zaradi 

varnosti zaklenjena (velja za vse lokacije).

• Jutranje varstvo je za učence brezplačno. 

• POMEMBNO: Preko eAsistenta za starše (https://www.easistent.com/starsi ) starši 

prijavite svojega otroka v jutranje varstvo in označite najzgodnejšo uro prihoda. 

Starši, ki ne vključujete otroka v JV to označite z „NE“. Vašo izbiro obvezno shranite.

• Rok za prijave: 15. 6. 2020

• Navodila za prijavo najdete na: https://www.os-fa.si/wp-

content/uploads/2020/06/e-PRIJAVE_navodila-JV-OPB-TJA-PREHRANA.pdf

https://www.easistent.com/starsi
https://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2020/06/e-PRIJAVE_navodila-JV-OPB-TJA-PREHRANA.pdf


PODALJŠANO BIVANJE (OPB)

• Oddelke podaljšanega bivanja organiziramo na vseh lokacijah šole za učence 
od 1. do 5. razreda.

• Vanj se vključijo učenci po koncu rednega dela pouka (ob 12.00 oz. 12.45) in 
traja predvidoma do 17. ure. 

• PB obsega štiri pomembne sklope: prehrano, sprostitvene dejavnosti, 
samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

• Podaljšano bivanje je za učence brezplačno. 

• POMEMBNO! Preko eAsistenta za starše (https://www.easistent.com/starsi) 
starši prijavite svojega otroka v PB in obvezno označite najkasnejši odhod 
otroka domov. Starši, ki ne vključujete otroka v PB to označite z „NE“. Vašo 
izbiro obvezno shranite.

• Navodila za prijavo najdete na: https://www.os-fa.si/wp-

content/uploads/2020/06/e-PRIJAVE_navodila-JV-OPB-TJA-PREHRANA.pdf

https://www.easistent.com/starsi
https://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2020/06/e-PRIJAVE_navodila-JV-OPB-TJA-PREHRANA.pdf


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET v 1. RAZREDU-
ANGLEŠČINA

• V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS
št. 63/13) se prvošolci lahko začnejo učiti PRVI TUJI JEZIK KOT NEOBVEZNI IZBIRNI
PREDMET v obsegu dveh ur tedensko. Gre za razširjen program (prostovoljna vključitev),
zato je potrebno otroka prijaviti. Prvi tuji jezik na naši šoli je ANGLEŠČINA. Pouk
angleščine v 1. razredu poteka po urniku.

• POMEMBNO! Preko eAsistenta za starše (https://www.easistent.com/starsi) starši
prijavite svojega otroka na neobvezni izbirni predmet ANGLEŠČINA. Vašo izbiro obvezno
shranite.

• Rok za prijave: 15. 6. 2020. 
• Navodila za prijavo najdete na: https://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2020/06/e-

PRIJAVE_navodila-JV-OPB-TJA-PREHRANA.pdf
• Pouk angleščine v 1. razredu poteka preko vodene igre in aktivnosti, ki so ustrezne

razvojni stopnji otrok v tem obdobju.
• Znanje učencev se pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje (opisno), zaključne ocene

se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri pouku neobveznega izbirnega predmeta se
obravnava enako kot pri drugih (obveznih) predmetih, torej morajo starši vsako
odsotnost učenca opravičiti. Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora
obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

https://www.easistent.com/starsi
https://www.os-fa.si/wp-content/uploads/2020/06/e-PRIJAVE_navodila-JV-OPB-TJA-PREHRANA.pdf


PRIHODI IN ODHODI UČENCEV V ŠOLO
ŠOLSKI PREVOZ

• 87. čl. Zakona o pravilih cestnega prometa predpisuje obvezno 
spremstvo odrasle osebe prvošolca.

• Šola ima organiziran šolski prevoz za relaciji:

- PŠ NEVLJE (Podhruška, Markovo, Nevlje) in

- PŠ TUNJICE (Laniše, Tunjice). 

POMEMBNO: Če bo prvošolec koristil šolski prevoz, je potrebno, da 
starši otroku zagotovite spremstvo do prihoda šolskega prevoza.

Urnik prevozov za šol. leto 2020/21 bo objavljen konec avgusta 2020 na 
spletni strani šole v zavihku „starši info“.



ŠOLSKA PREHRANA
Starši pred pričetkom šolskega leta prijavite otroka na posamezne šolske obroke prehrane:

POMEMBNO: Oddaja prijavnice učencev na šolsko prehrano za šolsko leto 2020/2021 bo tokrat 
potekala v elektronski obliki preko eAsistenta za starše (https://www.easistent.com/starsi). 

Rok za oddajo prijav je 15. 6. 2020.

Navodila za prijavo: https://www.os-fa.si/prehrana/elektronska-prijava-na-solsko-prehrano-za-
solsko-leto-2020-21/

ČAS OBROK TRENUTNO 
VELJAVEN CENIK 
OBROKA

LOKACIJA PONUDBE

ob 7.30 ZAJTRK 0, 80 EUR MATIČNA ŠOLA

ob 9.55 DOPOLDANSKA 
MALICA

0, 80 EUR MATIČNA ŠOLA, 
PODRUŽNIČNE ŠOLE

Po pouku (12.00 ali 
12.45)

KOSILO malo 2,60 EUR, 
veliko in dietno 2,90 
EUR

MATIČNA ŠOLA, 
PODRUŽNIČNE ŠOLE

V času OPB – ob 15. 
uri

POPOLDANSKA 
MALICA

1,10 EUR MATIČNA ŠOLA

https://www.easistent.com/starsi
https://www.os-fa.si/prehrana/elektronska-prijava-na-solsko-prehrano-za-solsko-leto-2020-21/


ŠOLSKA PREHRANA

NAČIN NAROČANJA OZ. ODJAVA PREHRANE MED ŠOL. LETOM

Od malice in kosila lahko učenca med šolskim letom kadar koli do preklica odjavite,
medtem ko zajtrk in popoldansko malico lahko do preklica odjavite mesečno (t.j. odjava
začne teči s prvim dnem v novem mesecu). Starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so
posamezni učenci v oskrbi, morajo otroka prav tako odjaviti od šolske prehrane, kadar
učenca ne bo v šoli in ga ponovno prijaviti, ko se vrne v šolo (osebno, po telefonu ali po
elektronski pošti).

Več informacij o naši šolski prehrani najdete v linku „BODOČI PRVOŠOLCI“ na naši spletni 
strani šole ali pri vodji šolske prehrane Mojci Praprotnik mojca.praprotnik@os-fa.si

ŠOLA TELEFON ELEKTRONSKA POŠTA

Matična šola 040/212-515 prehrana@os-fa.si

PŠ Nevlje 01/839-10-69 psola.nevlje@guest.arnes.si

PŠ Mekinje 01/839-10-78 psola.mekinje@guest.arnes.si

PŠ Tunjice 01/839-25-04 psola.tunjice@guest.arnes.si

PŠ Vranja Peč 01/831-16-71 psola.vranja-pec@guest.arnes.si

mailto:mojca.praprotnik@os-fa.si


SUBVENCIONIRANA PREHRANA

1. AVTOMATIČNO PODALJŠEVANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ob prihajajočem novem šol. letu 2020/21 bodo centri za socialno delo odločali o 
podaljševanju letnih pravic in javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, 
subvencija vrtca, subvencija malice/kosila) avtomatično po uradni dolžnosti. Staršem ni 
potrebno oddajati novih vlog. Odločbe bodo starši prejeli od avgusta dalje predvideno do 
konca oktobra.

2. NOVA VLOGA

Novo vlogo oddajo starši osebno, po pošti, po e-pošti ali preko e-uprave na center za 
socialno delo ko:

- pravico uveljavljajo prvič – oddajo vlogo na obrazcu „Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev“ (dostopna na povezavi: https://e-
uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468 );

- vpisujejo otroke v prvi razred OŠ, oddajo „Obrazec za sporočanje sprememb“ 
file:///C:/Users/Andeja/Downloads/Obrazec_za_sporocanje_SPREMEMB_glede_uveljavlj
anja_pravic_iz_javnih_sredstev.pdf ) le v primeru, ko jim pravice potečejo izven meseca 
avgusta in imajo v vrtcu še vsaj enega otroka; v primeru, da pravice potečejo avgusta, 
spremembe ni potrebno sporočati, saj bo o tem odločeno z avtomatičnem podaljšanje 
pravic s septembrom.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468
file:///C:/Users/Andeja/Downloads/Obrazec_za_sporocanje_SPREMEMB_glede_uveljavljanja_pravic_iz_javnih_sredstev.pdf


SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Brezplačna malica

pripada učencem, katerih povprečni mesečni dohodek v družini na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (t.j. brez 
upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in 
državne štipendije kot dohodek), ne presega 553,63 evrov.

Brezplačno kosilo

subvencija pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 376,05 evrov. 



SUBVENCIJE

V primeru težav s plačilom drugih šolskih 
obveznosti pridobite dodatne informacije pri 

šolski socialni delavki Tini Plahutnik.

tel. št.: 01/839 63 13

el. naslov: tina.plahutnik@os-fa.si



ZDRAVSTVENO VARSTVO 

• Pred vstopom v šolo imajo učenci organiziran sistematski zdravstveni 
pregled v ZD Kamnik. Sistematski pregled je obvezen pri šolskem 
zdravniku. 

• Povabilo (termin) na sistematski pregled ste ali še boste prejeli s 
strani ambulante šolske zdravnice.

• Zdravstveno varstvo izvaja šolska zdravnica, dr. Terezija Ftičar, 
telefon: 01/831 86 39.



INTERESNE DEJAVNOSTI

• INTERESNE DEJAVNOSTI in dejavnosti v okviru Šolskega 
športnega društva (ŠŠD Igra) – dodatne informacije boste prejeli 
predvidoma v septembru 2020

•DEJAVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA POPESTRIMO ŠOLO

Seznam dejavnosti bo objavljen ob pričetku šolskega leta. Starši boste 
obveščeni preko razredničark in preko naše spletne strani.



UČBENIŠKI SKLAD

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport želi starše razbremeniti nakupa 
učnih gradiv, zato učenci prvega triletja učna gradiva brezplačno dobijo v šoli. 
Učna gradiva so učbeniki iz učbeniškega sklada, delovni zvezki in samostojni 
delovni zvezki.

• Samostojne delovne zvezke (Lili in Bine oz. Modri vrtiljak) bodo prvošolci prejeli 
v šoli v prvih dneh pouka. Iz učbeniškega sklada si bodo izposodili učbenik za 
okolje, ki ga bodo junija 2021 vrnili. 

• Starši boste kupili le šolske potrebščine, kot so torba, peresnica, zvezki, barvice 
in podobno. Seznam potrebščin bo objavljen na šolski spletni strani pod 
zavihkom BODOČI PRVOŠOLCI. Starši se sami odločite, kje boste kupili šolske 
potrebščine. Opozarjamo vas, da so seznami glede na lokacije (matična šola in 
podružnice) različni, zato glejte seznam za tisto lokacijo, ki jo bo obiskoval vaš 
otrok. V kratkem vam bomo za lažjo odločitev pri nakupu šolskih potrebščin 
posredovali še prodajne pogoje kamniških knjigarn. 



VZGOJA ZA SAMOSTOJNOST - SPRETNOSTI OB 
VSTOPU V ŠOLO 

• Otrok se zna obleči, obuti,

• skrbi za svojo osebno higieno,

• pospravi za seboj (igrače, smeti),

• razvija delovne navade:
• pomete/posesa tla, 
• pripravi preprost obrok,
• odnese smeti,
• zloži nogavice in ostalo perilo,
• pobriše in pospravi posodo itd.

• uporablja vljudnostne izraze,

• spoštuje pravila in je sposoben sodelovati v skupinskih dejavnostih,

• zna mirno sedeti in zdržati nekaj časa ob dejavnosti.



PRVI ŠOLSKI DAN

Prvi šolski dan v šolskem letu 2020/2021 je torek, 1. september 2020.

Več informacij o izvedbi prvega šolskega dne bomo objavili na spletni strani 
OŠ Frana Albrehta Kamnik (www.os-fa.si ) v spletnem zavihku „BODOČI 

PRVOŠOLCI“).

http://www.os-fa.si/


DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v povezavi z vpisom dobite pri svetovalni 
delavki Andreji Ortl. 

Če potrebujete pomoč pri e-prijavi otrok na JV, OPB, TJA in 
PREHRANO ali nimate možnosti računalniške prijave brez zadržkov 
pokličite in vam bomo pomagali.

Kontakt:
e-mail: andreja.ortl@os-fa.si
Telefon: 01/ 839 63 06 

mailto:andreja.ortl@os-fa.si

