
Poročilo o delu v II. polletju v šoli 

(gradivo ni lektorirano) 

 

V drugi polovici šolskega leta je delo v šoli potekalo še nekaj časa tako, da smo morali zagotoviti čim 

manj mešanja med posameznimi skupinami. V drugi polovici II. polletja pa so se ukrepi nekoliko 

sprostili in lahko smo začeli z delom tako, kot običajno. 

 

Organizacija in obseg VIZ dela 

 Delo v II. polletju je potekalo po načrtu. Večino nalog, ki smo si jih zastavili smo uresničili. Izvedli 

smo vse predvidene aktivnosti in dneve dejavnosti, ki smo jih imeli načrtovane. Izvedli smo plavalne 

tečaje še za ostale skupine, tako da so plavalne tečaje imeli tudi tisti učenci, ki jih niso imeli v preteklem 

letu. Izvedli smo zimsko šolo v naravi za dve generaciji in vse ostale šole v naravi, ki smo jih imeli 

načrtovane.  

V tem šolskem letu smo imeli tudi načrtovane aktivnosti v zvezi z obeležitvijo 60 letnice šole. Aktivnosti 

smo vključili v redni pouk v nižjih razredih in jih predstavili na zaključni akademiji. 

 

Nacionalno preverjanje znanja 

Učenci 6. in 9. razredov so pisali preizkuse NPZ. Uradnih rezultatov še ni. Rezultate bomo objavili v 

zaključnem poročilu. 

 

Tekmovanja v znanju in športna tekmovanja 

Učencem smo omogočili udeležbo na tekmovanjih v znanju. Kljub težki situaciji za izvedbo tekmovanj 

smo omogočili, da so se učenci tekmovanj udeležili. Naši učenci so bili na tekmovanjih zelo uspešni in 

so na državnih tekmovanjih osvojili 4 zlata in 4 srebrna priznanja. 

Odlično so se odrezali tudi naši športniki. Košarkarska ekipa fantov je se je prebila do polfinala 

državnega tekmovanje in dobila pokal za tretje mesto. Prav tko so naši atleti redno prinašali domov 

medalje. 

 

Kadrovska problematika 

Letošnje šolsko leto je predstavljalo velik izziv za vse zaposlene. Skoraj vsak dan je bilo potrebno 

razpisovati nadomeščanja. Veliko je bilo bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi udeležb na različnih 

aktivnostih. Dokaj uspešno smo nadomeščali manjkajoč kader. Za daljše bolniške odsotnosti pa smo 

zaposlili nadomesten kader.  

 

Sodelovanje s starši 

Skoraj tri četrtine leta je sodelovanje s starši potekalo na daljavo. Kjer se je pojavila potreba po 

individualnih obiskih smo le te opravili individualno. Ko so se ukrepi sprostili smo začeli s srečavanji v 



živo in zopet se je izkazalo, da pogovora v živo na more nadomestiti nobena tehnologija. Izvedli smo 

predvideno število roditeljskih sestankov in govorilnih ur. 

 

Nadstandardne dejavnosti 

Nadstandardne dejavnosti so se izvajale po programu. 

 

Priprave na novo šolsko leto 

V drugi polovici II. polletja smo začeli z aktivnostmi in priprave na novo šolsko leto. Izvedli smo vpis 

prvošolcev, naredili izbor izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov, zbiramo prijave za OPB in 

izvajamo druge aktivnosti za začetek novega šolskega leta.  

 

Šolsko leto se zaključuje normalno. Upamo in želimo si, da se bo tudi novo šolsko leto začelo tako in 

bomo lahko normalno izvajali VIZ delo. 
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