
 

PRIHODI IN ODHODI OTROK V ŠOLO 
Učenci prvošolci prihajajo v šolo le v spremstvu 
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, 
starejši od 10 let, če to s podpisom izjave dovolijo starši 
oz. skrbniki. Za prvošolce je obvezna uporaba rumene 
rutice (Zakon o pravilih cestnega prometa, 87. člen). 

ZDRAVSTVENO VARSTVO  
Pred vstopom v šolo in v 1., 3., 6. in 8. razredu imajo 
učenci organiziran sistematski zdravstveni pregled v ZD 
Kamnik. Sistematski pregled je obvezen pri šolskem 
zdravniku. Starši so dolžni spoštovati Zakon o nalezljivih 
boleznih in vsako nalezljivo bolezen (tudi ušivost) 
pravočasno prijaviti šoli in, če je otrok bolan, ukrepati 
ustrezno z zakonom (otroka zadržati doma). 
Zdravstveno varstvo izvaja šolska zdravnica, dr. Terezija 
Ftičar, telefon: 01/831 86 39. 
Zobozdravstveno varstvo izvaja zobozdravnica Anja Lah, 
ZD Kamnik, telefon: 01/831 86 79. 

SODELOVANJE S STARŠI 
Redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši je predpogoj 
za uspešno vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. 
Želimo, da bi bila naša komunikacija čim bolj spoštljiva, 
odprta in učinkovita. V primeru reševanja konfliktnih 
situacij želimo, da starši upoštevate postopnost pri 
komuniciranju in se obrnete na: razrednika, učitelja, 
šolsko svetovalno službo in vodstvo šole. 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter 
sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in 
spremljanju razvoja otrok ter pri opravljanju vzgojno-
izobraževalnega dela. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

VIZIJA 
OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA  

  
Na naši šoli bomo 

spoštljivi, pošteni in iskreni 

drug do drugega.  

Cenili in razvijali bomo 

delavnost, strokovnost in odgovornost. 

Z dobro komunikacijo  

med šolo, domom in krajem 

bomo neprestano gradili 

kulturo dobre skupnosti.  

 
 

 
 
 
 
 
 

OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK 
Šolska ulica 1, Kamnik  

kontakt šole: 01/ 839 63 00 
spletna stran šole: www.os-fa.si 

 

 
 

  

INFORMACIJE 

OB VSTOPU V ŠOLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Informacije pripravila:  
 Andreja Ortl, svetovalna delavka 

Tel: 01/ 839 63 06 
E-mail: andreja.ortl@os-fa.si 

 
 
 
 



 

POGOJI ZA VPIS 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno 
vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem 
bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Za 
šolsko leto 2020/2021 vpisujemo otroke, rojene od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014. 
Starši ste po zakonu dolžni vpisati otroka v svojem 
matičnem šolskem okolišu, ki je v vašem primeru OŠ 
Frana Albrehta Kamnik. 

VPIS V ŠOLO ZUNAJ ŠOLSKEGA OKOLIŠA 
V primeru, da želite otroka vpisati na šolo v drugem 
šolskem okolišu, morate na matični šoli vpis vseeno 
opraviti, nato pa na želeno šolo v roku 14 dni po izteku 
roka za vpis nasloviti pisno vlogo z navedenimi razlogi za 
prepis.  
 
O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična 
šola in šola, v katero želite vpisati otroka. O vlogi za 
prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano 
obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v 
katerem otrok prebiva.  

ODLOŽITEV ŠOLANJA 
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev 
ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši 
predlagate odložitev šolanja, ker menite, da vaš otrok ni 
pripravljen za vstop v šolo, oziroma odložitev šolanja 
predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje 
pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.  
 
V primeru, da želite všolanje odložiti za eno leto, ob 
vpisu oddajte pisno vlogo za pričetek ugotavljanja 
pripravljenosti otroka za vstop v šolo. 

 
 

ORGANIZACIJSKE INFORMACIJE ŠOLE 
POUK  
Učenci morajo redno obiskovati pouk v okviru obveznega 
programa in izpolnjevati obveznosti in naloge, določene z 
akti šole (50. člen Zosn). Pouk pričnemo ob 8.20. Potek 
pouka je določen z urnikom. Učenci prihajajo v šolo točno. 
Učenci med poukom upoštevajo navodila učitelja, tako da 
učni proces poteka nemoteno. 

JUTRANJE VARSTVO  
Pričetek jutranjega varstva je ob 6.05. Prihod v jutranje 
varstvo je mogoč do 7.30. V času od 7.30 do 8.05 je šola 
zaradi varnosti zaklenjena. 

ŠOLSKI ZVONEC 
Ura  Pouk  Odmor 
6.05 – 8.05 JUTRANJE VARSTVO / 
0. (predura) 7.30–8.15 5 min 
1. 8.20–9.05 5 min 
2. 9.10–9.55 Odmor za malico 

(20 min) 
3. 10.15–11.00 10 min 
4. 11.10–11.55 Kosilo (ob koncu 

pouka).  5. 12.00–12.45 

6. 12.50–13.35 / 

PODALJŠANO BIVANJE  
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. 
razreda in traja do 17.00. Vanj se učenci vključijo po 
končanem pouku. V času podaljšanega bivanja imajo 
učenci kosilo, izvajajo razne projekte, se sproščajo ob igri 
in delajo domače naloge. Samostojno učenje poteka 
predvidoma – odvisno od ostalih dejavnosti učencev – od 
14.00 do 15.00. V tem času učenci napišejo domače 
naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Če učencem 
v času podaljšanega bivanja ne uspe narediti domače 
naloge, je to njihova odgovornost in jo morajo dokončati 
doma. Starši ob prevzemu otroka počakajo pred učilnico.  

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj 
podaljšanega bivanja predčasno dovoli otroku domov 
samo s pisnim soglasjem staršev. 

URNIK PODALJŠANEGA BIVANJA 
12.00–14.00 KOSILO (po razporedu) 
12.50–14.00 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
13.40–14.30 SAMOSTOJNO UČENJE (učenci pod 

nadzorom učitelja pišejo domače 
naloge in izpolnjujejo ostale šolske 
obveznosti) 
INTERESNE AKTIVNOSTI (po razporedu 
in prijavah) 

14.30–15.20 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
15.20–16.10 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA 
16.10–17.00 USTVARJALNO PREŽIVLJANJE 

PROSTEGA ČASA/DEŽURNO VARSTVO 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Interesne dejavnosti vodijo v popoldanskem času 
mentorji po vnaprej določenem urniku. Učenci razredne 
stopnje počakajo na interesno dejavnost v podaljšanem 
bivanju, kamor jih pride iskat mentor. 

ŠOLSKA PREHRANA 
Ob začetku šolskega leta starši izpolnijo prijavo na šolske 
obroke. Prehrano lahko naročite oz. odjavite od 7.30 do 
8.00 tekočega dne. Posamezni obrok lahko starši 
odjavijo/ prijavijo osebno na vseh lokacijah, po telefonu 
po elektronski pošti: 

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 


