
Pred vstopom 
v šolo

informativni sestanek za 
starše bodočih prvošolcev

8. junij 2021

OŠ Šmartno v Tuhinju
Šmartno v Tuhinju 27a
1219 Laze v Tuhinju

Vir slike: http://www.morley.cambs.sch.uk/crimson-class/

http://www.morley.cambs.sch.uk/crimson-class/


Dnevni 
red

1. Ob vstopu otroka v šolo.

2. OŠ Šmartno v Tuhinju & 1. razred.

3. Neobvezni izbirni predmeti – TJA.

4. Gradivo in potrebščine.

5. Prehrana.

6. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

7. Zdravstveno varstvo.

8. Prevozi.

9. eAsistent za starše.

10. Prvi šolski dan.





 več kot 430 učencev,

 matična šola+ 3 podružnične šole                   
(PŠ Sela, PŠ Zg. Tuhinj, PŠ Motnik),

 združevanje v 5. razredu,

 http://www.ossmartno-tuhinj.si/. 

http://www.ossmartno-tuhinj.si/


1. razred v 
novem 
šolskem 
letu

V mesecu februarju 2021 smo izvedli vpis 
bodočih prvošolcev.

1. razred v šolskem letu 2021/2022:

 matična šola: 1 oddelek,

 PŠ Zgornji Tuhinj: 1 oddelek,

 PŠ Sela: 1 oddelek (kombiniran), 

 PŠ Motnik:  1 oddelek (kombiniran). 



Razredničarke
/

Vzgojiteljici

OŠ Šmartno v Tuhinju Učiteljica

Matična šola Lučka Drganc

PŠ Zgornji Tuhinj Ivanka Bajde

PŠ Sela Alenka Juhant

PŠ Motnik Ana Jelen

Vzgojiteljici Metka Mozetič, 
Nataša Žebaljec



Vstop v šolo

Otroci se največkrat veselijo vstopa v šolo, ker 
se počutijo bolj odrasle in pomembne.

Vloga staršev: 

 zelo pomembno je, da se starši veselijo
novega dogodka z otrokom (starši z veselimi 
in pozitivnimi pričakovanji - otroci pozitivno 
razmišljajo o stvareh),

 z otrokom pogovarjati o vsem, kar želi 
izvedeti,

 povedati mu, kaj vse lahko od šole pričakuje,

 navajati ga na šolsko okolje, 

 zaupanje učiteljicam/vzgojiteljicam.



Vstop v šolo

Zrelost otrok 

Vemo, da enako stari otroci niso enako zreli za

šolo. Na zrelost vplivajo različni dejavniki:

 vpliv okolja,

 vzgojne metode,

 različen tempo otrokovega duševnega in 
telesnega razvoja.

Ne obstaja torej absolutna zrelost za vstop v 
šolo, saj se otroci med seboj razlikujejo.



Vzgoja za 
samostojnost         

–
spretnosti ob 
vstopu v šolo

Otrok zna: 

 preobleči in preobuti,

 skrbeti za osebno higieno,

 prepoznati/poskrbeti za svoje stvari,

 uporabljati vljudnostne izraze,

 spoštuje pravila in je sposoben 
sodelovati v skupinskih dejavnostih,

 zna mirno sedeti in zdržati nekaj časa ob 
dejavnosti.

Vir slike: https://www.pinterest.com/pin/605593481123789469/

https://www.pinterest.com/pin/605593481123789469/


1. razred

 ima številne prvine predšolske vzgoje, 

 opismenjevanje (zapis črke in branje),

 6 predmetov oz. 20 ur v tednu se zvrsti     
6 ur SLO, 4 ure MAT, 3 ure SPO,               
3 ure ŠPO ter 2 uri LUM in 2 uri GUM,

 NIP angleščina 2 uri,

 opisno ocenjevanje,

 pouk od 8.20 do 11.50, nato 
dejavnosti,

 4 kulturni dnevi, 5 športnih ter po 3 
naravoslovni in tehniški dnevi (15 dni).



NIP
Angleščina

Potrebna prijava na NIP TJA preko eAsistenta
za starše (rok: 16. 6. 2021). 

Vir slike: https://www.123rf.com/photo_49794087_stock-vector-learn-english-design-vector-illustration-eps10-graphic.html

https://www.123rf.com/photo_49794087_stock-vector-learn-english-design-vector-illustration-eps10-graphic.html


Gradiva

Učenci prvega triletja učna gradiva 
brezplačno dobijo v šoli v prvih dneh pouka.

Naročanje staršem ni potrebno!

Vir slike: https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


POTREBŠČINE
 izbere sam -> bolj všeč, večje veselje pri delu,

 oviti zvezke, podpisati /označiti vse potrebščine.

Potrebščine



Prehrana

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

Obrok Čas Trenutno
veljavna cena

Zajtrk - JV od 7.00 do 7.30 0,66€

Malica 9.55 0,80€

Kosilo od 12.40 dalje 2,60€

Popoldanska malica okrog 15h 0,63€

 prijava na šolsko prehrano preko eAsistenta
za starše (rok: 16. 6. 2021), 

 dietna prehrana – zdravniško potrdilo in 
morebitna dodatna navodila o prehrani 
do 1. 9. 2021.

Več o prehrani: http://www.ossmartno-tuhinj.si/olska-prehrana/

http://www.ossmartno-tuhinj.si/olska-prehrana/
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ra
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Vir: https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/
(4. 6. 2021)

https://www.gov.si/teme/subvencije-prehrane-za-ucence-in-dijake/


Jutranje 
varstvo

 glede na potrebe staršev in normative šola 
organizira oddelke jutranjega varstva,

 prijava na jutranje varstvo preko 
eAsistenta za starše (rok: 16. 6. 2021).



Podaljšano 
bivanje

Vir slike: https://www.pinterest.com.au/pin/382946774555254597/

https://www.pinterest.com.au/pin/382946774555254597/


Podaljšano 
bivanje

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

Vanj se vključijo učenci po koncu rednega dela 
pouka in traja do 16.30.

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

Odhod domov – prevoz staršev.

Prijava na OPB preko eAsistenta za starše    
(rok: 16. 6. 2020).



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 
šolskega zdravnika. 

Zdravstveno varstvo izvaja šolski zdravnik          
g. Blaž Dolenc. 



Prevozi

Spremstvo polnoletne osebe: „Otroci morajo imeti
na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov
spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi
otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo
starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo
prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju
umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez
spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.“
(Zakon o pravilih cestnega prometa, 87. člen)

Šola ima organiziran šolski prevoz z avtobusom 
ali kombijem (prijava na prevoz - ob vpisu).

Po pouku učenec odide domov na prvi 
organiziran šolski prevoz.

Urnik prevozov za šol. leto 2021/22 bo objavljen 
konec avgusta na spletni strani šole. 



Prvi 
šolski 
dan

sreda, 1. september 2021, dopoldne na „svoji šoli“

Vir slike: https://www.123rf.com/photo_65696758_stock-vector-children-go-to-school.html

https://www.123rf.com/photo_65696758_stock-vector-children-go-to-school.html




NE 
POZABITE 

!

V eAsistentu za starše izpolniti prijavnic za:

1. prehrano,

2. jutranje varstvo,

3. podaljšano bivanje,

4. neobvezni izbirni predmet (TJA).

Sporočiti morebitne posebnosti otroka.

Posredovati pogodbo o prehrani.

Rok: sreda, 16. 6. 2021.

Kontakt: 

petra.potocnik@ossmartno-tuhinj.si

ali 01 834 72 00 



Prvošolčka 
imamo

September 2021
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Vir slike: http://www.morley.cambs.sch.uk/crimson-class/

http://www.morley.cambs.sch.uk/crimson-class/

