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Začetek in konec pouka v šolskem letu  
 
Pouk smo pričeli v torek, 1. septembra 2020. V en oddelek prvega razreda je bilo 
vpisanih 26 učencev.  
 
V šolo je bilo vpisanih 245 učencev v 13 oddelkov. Organizirano je jutranje varstvo 
za učence 1. razreda in 2,4 oddelka podaljšanega bivanja za učence razredne 
stopnje. 
 
Med šolskim letom sta se 2 učenci preselila in 1 učenec priselil. Tako je bilo na koncu 
šolskega leta 244 učencev. 
 
Pouka je potekal po modelu B. Učenci so bili ves čas v matičnih učilnicah (v 
mehurčkih). Na predmetni stopnji je potekal pouk večine predmetov v strnjeni obliki 
(90-minutne ure). 
 
Od 19. 10. 2020 je zaradi epidemije virusa COVID 19 potekal pouk od 6. do 9. 
razreda na daljavo.  
Zaradi slabe epidemiološke slike, so bile podaljšane jesenske počitnice, ki so trajale 
od 26.10. 2020 do 8. 11. 2020.  
 
Od 9. 11. 2020 je potekal pouk na daljavo v vseh razredih. 
 
V šolske klopi so se vrnili učenci od 1. do 3. razreda 26. januarja 2021, ostali učenci 
pa po zimskih počitnicah od 22. 2. 2021.  
 
V času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 je spet potekal pouk na daljavo. 
 

Razredi, oddelki in razredništvo 
 

Oddelek Učilnica Št. uč F D Razrednik 
1. 1. 26 14 12 Helena Šoštarič 
2.a 2.a 14 9 5 Vesna Tuš 
2.b 2.b 15 9 6 Silvija Šegula 
3. 3. 22 12 10 Anita Vindiš 
4. 4. 21 12 9 Marija Popovič 
5.a 5.a 18 8 10 Irena Petek-Zebec 
5.b 5.b 19 7 12 Lidija Kunčnik 
6.a NIV 14 6 8 Klavdija Štuhec 
6.b ZGO 15 9 6 Slavica Gerič 
7. GUM 26 13 13 Aleksandra S. Vinkovič 
8.a LUM 17 8 9 Ksenja Žmauc 
8.b MAT 18 8 10 Andreja Klarič 
9. TJA 19 7 12 Natalija Bukvič 
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  244 122 122  
 
Nerazredniki: 
Branko Horvat, Kodrič Kmet Lidija, Dora Lenart, Sabina Lenart, Stanko Podvršek, 
Anuša Sarić, Lidija Podpečan, Martina Pukšič, Damjan Šimenko,  Marija Šterbal, 
Andrej Vindiš, Cvetka Vratič, Sabina Zorko 
 
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA: 
  
Učitelji 
Kodrič Kmet Lidija, Dora Lenart, Anuša Sarić, Lidija Podpečan, Martina Pukšič, 
Klavdija Štuhec, Cvetka Vratič, Sabina Zorko 

 

Učni uspeh 
 
Šolsko leto 2020/21 je uspešno končalo vseh 244 učencev. Dva učenca sta imela 
popravne izpite. Ena učenka iz 8. razreda je imela popravni izpit iz matematike in ga 
je opravila v prvem roku (1. 7. 2021). En učenec 7. razreda je v prvem roku opravil 
dva popravna izpita (matematiko 1. 7. 2021 in tuji jezik angleščino 5. 7. 2021). 
 

Prostorski in materialni pogoji 
 
V tem šolskem letu smo nabavili le računalniško opremo za učitelje zaradi dela na 
daljavo. Vsem učencem, ki so potrebovali opremo, smo jo priskrbeli s pomočjo 
donatorjev in ZRSŠ. 
Nabavili smo tudi nekaj opreme (stoli in mize) za učilnice, da so lahko sedeli na 
priporočeni razdalji. 

 

Uvajanje prvega tujega jezika  
 
V 1. razredu smo izvajali angleščino kot neobvezni izbirni predmet. Vsi učenci so 
ga izbrali in obiskovali. 
Nadaljevali smo uvajanje prvega tujega jezika v 2. in 3. razredu v okviru 1. kroga.  
 

Neobvezni izbirni predmeti 
 
V 7., 8. in 9. razredu so imeli učenci nemščino kot neobvezni izbirni predmet, v 4., 5. 
in 6.razredu pa so učenci izbrali nemščino, šport in računalništvo.  
Vsi predmeti se številčno ocenjujejo. 
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Nacionalno preverjanje znanja 
3. razred: 
Učenci so pisali poskusno preverjanje znanja iz slovenščine in matematike. Rezultati 
so prikazani v preglednici: 

 
6. razred 
Učenci so pisali poskusno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in 
angleščine. Rezultati so prikazani v preglednici: 
 

 
 
9. razred 
Učenci so pisali poskusno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in biologije. 
Rezultati so prikazani v preglednici: 
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Realizacija vzgojno-izobraževalnega dela 
 
Vzgojno-izobraževalno delo je določeno v skladu s predmetnikom in sistemizacijo 
delovnih mest strokovnih delavcev.  
Realizacija ur obveznega programa je 97,47 %, razširjenega pa 95,04 %.Skupna 
realizacija je tako 97,34 %. Realizacija ur po razredih je prikazana v preglednici: 

 
 

Tekmovanja v znanju, športu in nastopi učencev 
 
Večina načrtovanih dejavnosti se je izvajala na daljavo (Pasavček, Zlati sonček, 
Krpan). 
Radio tednik Ptuj je organiziral prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 
v njihovih prostorih.  
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Tekmovanja v znanju: 
 

Področje Rang tekm. Št. 
učence

v 

Priznanja Mentor 

Angleščina  šolsko 16 / Natalija Bukvič 
Angleščina  državno 1 1 srebrno Natalija Bukvič 
Cankarjevo 
priznanje 

šolsko 21 15 bronasto Slavica Gerič, Marija 
Popovič, Ksenja Žmauc 

Cankarjevo 
priznanje 

državno 4 2 srebrno Ksenja Žmauc 

Matematika šolsko 43 12 bronasto Silvija Šegula, Vesna 
Tuš, Anita Vindiš, Marija 
Popovič, Irena Petek-
Zebec, Lidija Kunčnik, 
Andreja Klarič, Lidija 
Podpečan 

Matematika 
 

državno 1 1 srebrno Lidija Podpečan 

Matematika 
Diamantni 
kenguru 

šolsko 1 1 bronasto Lidija Podpečan 

Vesela šola šolsko 2 2 bronasto Slavica Gerič 
Kemija šolsko 2 2 bronasto Aleksandra S.Vinkovič 
Kemija državno 1  Aleksandra S.Vinkovič 
SLODA 
 

šolsko 5  Aleksandra S.Vinkovič 

Biologija 
 

šolsko 2  Aleksandra S.Vinkovič 

Fizika šolsko 4 2 bronasto Branko Horvat 
Fizika državno 1  Branko Horvat 
Tehnika in 
tehnologija 

šolsko 8  Branko Horvat 

Tehnika in 
tehnologija 

področno 6 6  Branko Horvat, Lidija 
Podpečan 

Tehnika in 
tehnologija 

državno 4 4  Branko Horvat 

Zgodovina šolsko 10 3 bronasto Lidija Kodrič Kmet 
Znam več šolsko 4  Helena Šoštarič, Silvija 

Šegula 
Računanje je 
igra 

šolsko 13  Helena Šoštarič, Vesna 
Tuš, Anita Vindiš 

Računam z Lili 
in Binetom 

šolsko 7  Helena Šoštarič, Anita 
Vindiš 

 
Športna tekmovanja 
Vsa športna tekmovanja v so šolskem letu 2020/21 odpadla. 
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BRALNA ZNAČKA  Koordinatorica: Sabina Lenart 

1. R. - 18 UČ. 
2. R. - 27 UČ. 
3. R. - 14 UČ. 
4. R. -  15 UČ. 
5. R. - 30 UČ. 
6. R. -  8 UČ. 
7. R. -  9 UČ. 
8. R. - 14 UČ. 
9. R. - 9 UČ. - ZLATI BRALCI 

____________________________________ 
                  144 uč. ALI 59,02%                                           
     
Projekti šol. knjižnice (Sabina Lenart): 

NMSB in MEDGENERACIJSKO BRANJE 

V projektu sta sodelovali 2 družini in ena mešana skupina učencev 2. do 5. razreda. 
Znotraj družin so različne generacije brale enako knjigo in se pogovarjale o svojih 
vtisih, ki jih je zapustilo branje pri vsakem od njih. S skupino učencev pa sem izvedla 
skupno branje preko zooma. Udeležilo se ga je 13 učencev in 7 odraslih. 

 RASTEM S KNJIGO 

V projektu RSK so sodelovali učenci 7. razreda. Vsak od njih je dobil v dar knjigo 
Mateja Dolenca: Kako dolg je čas. Z razredom sem izvedla skupno branje, pogovor 
o knjigi in jim predstavila delo v Cobissu. Obisk knjižnice J. Potrča na Ptuju je zaradi 
pandemije odpadel. 

MEDNARODNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

IASL Mednarodna zveza šolskih knjižnic v mesecu šolskih knjižnic organizira 
mednarodni projekt izmenjave knjižnih kazalk Bookmark Exchange Project. V tem 
šolskem letu je v njem prvič sodelovala tudi naša šola. V projekt izmenjave knjižnih 
kazalk so vključene šole z vsega sveta. Po prijavi dobijo določene partnerske šole, 
s katerimi si nato izmenjajo ročno izdelane knjižne kazalke najrazličnejših oblik. 
Naša šola je dobila partnerske šole iz Hrvaške, Romunije in Velike Britanije. Zaradi 
epidemije se je projekt sicer malo upočasnil, a smo uspeli kljub vsem ukrepom 
navezati stike in izmenjavo opravili s šolama iz Hrvaške in Romunije. V projekt so se 
vključili otroci iz Vrtca Juršinci in učenci naše šole, pretežno iz 1. triade. 

Interesne dejavnosti 
 
V tem šolskem letu smo realizirali 88 ur interesnih dejavnosti. ki jih je financiralo 
MIZŠ. Realizirali smo 98 ur varstva vozačev, financiranih s strani Občine Juršinci.  
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Plavalni tečaji, šola v naravi, ekskurzije 
 
Vse šole v naravi so odpadle zaradi izrednih razmer. 
Izvedli pa smo načrtovane interdisciplinarne ekskurzije. 

Poklicna orientacija 
 
Poklicno orientacijo je vodila pedagoginja Marija Šterbal. 
Učenci so dobili dodatne informacije v okviru poklicne orientacije na predstavitvah 
za učence in starše predvsem 8. in 9. razreda. 
Vsi učenci 9. razreda so se vpisali v nadaljnje izobraževanje.  
 
Program Kraj Št. učencev 

 Gimnazija Ptuj 5 

 Gimnazija Litija 1 

 Predšolska Ormož 2 

Zdravstvena nega Maribor 1 

Kozmetični tehnik Maribor 1 

Kemijski tehnik Ruše 1 

Tehnik optik Rogaška Slatina 1 

Pečar keramik Maribor 1 

Trgovec Ptuj 1 

Računalniški tehnik Ptuj 2 

Mehatronik tehnik Ptuj 2 

Mehatronik operater Ptuj 1 

Učbeniški sklad 
 
Učenci in njihovi starši so imeli možnost naročanja delovnih zvezkov preko šole. 
Delovne zvezke smo učencem razdelili prvi šolski dan, učbenike pa drugi šolski dan. 
Iz šolskega sklada si je učbenike izposodilo 244 učencev ali 100%. Izposoja je bila 
za vse učence brezplačna. 
Učencem 1. in 2. razreda je MIZŠ plačalo tudi delovne zvezke.  
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Šolska prehrana 
V šolski kuhinji se je prehranjevalo 246 učencev, 112 otrok iz vrtca in 25 delavcev 
šole. Povprečno je bilo 120 zajtrkov za učence in 10 zajtrkov za zaposlene, 246 
malic za učence in 12 malic za delavce šole ter 120 kosil za učence, 100 popolnih 
obrokov za otroke iz vrtca in 10 kosil za zaposlene.  
Dietno prehrano ima 7 otrok.   
Jedilnike je oblikovala organizatorka šolske prehrane Sabina Zorko 
V šoli je imelo 159 učencev subvencionirano malico in 75 učencev subvencionirano 
kosilo. 
V času pouka na daljavo je šolski hišnik razvažal povprečno 12 kosil na domove 
učencev. 

Zdravstveno varstvo učencev 
Vse zdravstvene preglede so opravili starši s svojimi otroki.  
Spopadali smo se z epidemijo Covid 19. Upoštevali smo navodila NIJZ in spodbujali 
učence za varnost (uporaba zaščitnih mask, razkuževanje, umivanje rok, ohranjanje 
medsebojne razdalje…) 

Individualna in skupinska pomoč 
Učencem smo nudili pomoč pri učenju in reševanju drugih osebnostnih težav. Za to 
dejavnost smo namenili vse predpisane ure, ki so odobrene s strani MIZŠ ter 
dodatne ure po potrebah učencev. 
V tem šolskem letu je imelo 14 učencev v šoli in 1 otrok v vrtcu odločbe o usmeritvi 
in s tem 55 ur dodatne strokovne pomoči tedensko. Te ure so izvajali mobilna 
defektologinja, mobilna logopedinja, šolska pedagoginja in učitelji posameznih 
premetov. 
Ob evalvaciji smo ugotovili, da so učenci s tako obliko pomoči napredovali, vendar 
so posamezni učenci z veliko težavo dosegli minimalne standarde znanja. 
Prednostne naloge defektologinje za to šolsko leto so bile: 
- korekcija učenčevih primanjkljajev 
- razvijanje spretnosti in sposobnosti učencev 
- razvijanje socialnih veščin pri učencih 

Strokovno spopolnjevanje in napredovanja delavcev 
Strokovni delavci so se večinoma izobraževali na strokovnih srečanjih v mreži šol. 
Nekaj delavcev se je udeležilo tudi raznih izobraževanj po katalogu, večinoma so 
potekala na daljavo. 
V tem šolskem letu je 12 delavcev napredovalo v višji plačni razred in 17 delavcev v 
nazive (4 v naziv mentor, 4 v naziv svetovalec in 9 v naziv svetnik). 
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Proslave, prireditve in druga pomembna dogajanja 

                           (kronološki pregled) 
 
September 

 
1. 9. - začetek pouka 
10. 9. - roditeljski sestanki za vrtec 
7.-15. 9. - roditeljski sestanki za šolo po oddelkih  
15. 9 in 
16. 9. 

- pohod in ogled Puhovega muzeja 

19. 9. - Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo - finale (Lana Friščič 
Krampelj) 

29. 9. - seji Sveta staršev in Sveta zavoda 
 
Oktober 

 
1. 10. - proslava ob svetovnem dnevu učiteljev (priznanja prejela Tanja Kvar in 

Damjan Šimenko) 
16. 10. - šolsko tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni 
10. 10. - RK Drobtinice – prodaja kruha za dobrodelne namene 
19. 10. - Začetek pouka na daljavo za učence od 6. do 9. razreda 
21. 10. - Športni dan na daljavo 

 
November  

 
20. 11. - Dan slovenske hrane 
25. 11. - tehniški dan na daljavo: Bodimo ustvarjalni 
25. 11. - seja Sveta staršev preko Zoom-a 

 
December 

 
7. 12. - tehniški dan na daljavo (1.-6.razred): novoletni okraski 
7. 12. - tehniški dan na daljavo (7.-9.razred): tržnica poklicev 
15. 12. - Živim zdravo (naravoslovni dan) 
24. 12. - virtualna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

 
Januar 

 
12. 1. - športni dan na daljavo: domači poligon  
21. 1.  - tehniški dan na daljavo: Varujmo naše okolje 
25. 1. - začetek rednega tedenskega testiranja za zaposlene 
26. 1. - vrnitev učencev I. triade v šolske klopi  

 
Februar 

 
5. 2. - virtualna proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
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12. 2. in 13. 2. - virtualna informativna dneva za učence 9. razreda 
17.-28. 2. - vpis otrok v 1. razred 
22. 2. - vrnitev učencev II. in III. triade v šolske klopi 

 
 
Marec 

 
2. 3. - seja Sveta zavoda 
9. 3.  - šolsko tekmovanje iz biologije 
11. 3. - šolsko tekmovanje iz kemije 
 - šolsko tekmovanje iz angleščine 8.r 
18. 3 - šolsko tekmovanje iz tehnike in tehnologije 
25. 3. - nastop 1. razreda v Domu upokojencev za materinski dan 
29. 3.  - poskusno NPZ za 3. razred: slovenščina 
31. 3.  - poskusno NPZ za 3. razred: matematika 

 
April 

 
1. 4.–11. 4. - pouk na daljavo za vse razrede 
13. 4. - šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
15. 4. - šolsko tekmovanje iz fizike 
 - šolsko tekmovanje iz angleščine 9.r 
22. 4. - atletski športni dan 
22. 4. - šolsko tekmovanje iz matematike 
 - državno tekmovanje iz kemije 
23. 4. - Noč knjige 2021 

 
Maj 

 
4. 5. - NPZ slovenščina za 6. in 9. razred 
6. 5. - NPZ matematika za 6. in 9. razred 
8. 5. - državno tekmovanje iz fizike 
10. 5. - NPZ angleščina za 6.razred in biologija za 9. razred 
 -  
15. 5. - državno tekmovanje iz matematike 
 - državno tekmovanje iz angleščine 
28. 5. - področno tekmovanje iz tehnike in tehnologije 

 
Junij 

 
5. 6. - državno tekmovanje iz tehnike in tehnologije 
8. 6.  - interdisciplinarne ekskurzije 
11. 6. - Tradicionalni slovenski zajtrk 
11. 5.  - valeta za 9.razred 
15. 5. - zaključek za 9. razred 
22. 6. - prevzem olimpijske bakle 
24. 6. - proslava ob dnevu državnosti 
29. 6. - zaključna konferenca 



Pedagoško poročilo OŠ Juršinci za leto 2020/21 
 

 Stran 13 

 
Julij 

 
1. 7. - popravni izpiti iz matematike 
5. 7. - popravni izpit iz angleščine 

 
Avgust 

 
7. 8. - proslava ob občinskem prazniku 

 

Starši, šola in okolje 
 
Tudi v šolskem letu 2020/21 smo namenili povezovanju s starši in lokalno skupnostjo 
veliko pozornost.  
Redno smo objavljali prispevke v občinskem glasilu Juršinske novice, sodelovali 
smo z vsemi društvi v občini, z Domom starejših, z Zobozdravstvenim domom Ptuj, 
s sestro, ki je obiskala učence in jih navajala na pravilno ščetkanje zob in na skrb za 
higieno zob. Sodelovali smo tudi s potujočo knjižnico Ptuj (Bibliobus). 
Večino prireditev smo izvedli na daljavo.  
 
Juršinci, 31. 8. 2021 

Ravnateljica: 
Jelka Svenšek 


