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Prvi korak pri iskanju znanja je tišina, drugi 
poslušanje, tretji pomnjenje, četrti vaja in 

peti – učenje drugih. 
Solomon Ibn Gabirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODATKI O ZAVODU 

  Ime, sedež zavoda 

 

Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Kungota. Skrajšano ime zavoda je 
OŠ Kungota. Sedež zavoda je v Zgornji Kungoti, Plintovec 10 c, 2201 Zgornja 
Kungota. 

 
Ostali podatki: 

Davčna številka: 58552561; 
Matična številka: 5085152000; 
Proračunski uporabnik: 65951; 
TRR: 0125 5603 0659 560, odprt pri UJP Slovenska Bistrica. 
 

  Enote zavoda in šolski okoliš 

 
V okviru Zavoda delujejo naslednje enote: 

 Osnovna šola Kungota – matična šola; 
 Podružnična šola Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri 

Mariboru; 
 Podružnična šola Svečina, Plač 2, 2201 Zg. Kungota; 

(v nadaljevanju: šola) 
 enota vrtca Zgornja Kungota, Plintovec 11 b, 2201 Zg. Kungota; 

 enota vrtca Spodnja Kungota, Gradiška 219, 2211 Pesnica pri Mariboru in 
 enota vrtca Svečina, Plač 7, 2201 Zg. Kungota; 

(v nadaljevanju: vrtec). 

 
V šolski okoliš spadajo naslednje vaške skupnosti: 

 matično šolo obsegajo vaške skupnosti v občini Kungota z naselji: 
Plintovec, Zgornja Kungota, Jurij ob Pesnici, Kozjak nad Pesnico (del), 
Spodnje Vrtiče, Jedlovnik, Grušena, Jurski Vrh, Pesnica in Vršnik, za učence 
od 1.–9. razreda; 

 Podružnično šolo Spodnja Kungota obsega vaško skupnost Spodnja 
Kungota z naselji: Kozjak nad Pesnico (del), Rošpoh (del), Gradiška, za 
učence od 1.–5. razreda; 

 Podružnično šolo Svečina obsega vaško skupnost Svečina z naselji: Plač, 
Svečina, Slatinski Dol, Slatina, Podigrac, Špičnik, Ciringa, Zgornje Vrtiče, za 
učence od 1.–5. razreda. 

 

Šolo je do 31. 10. 2019 vodila ravnateljica Lidija Pulko, od 1. 11. 2019 do 30. 6. 
2020 je bila v. d. ravnateljice Marjana Hrast, od 1. 7. 2020 vodi šolo nova 
ravnateljica Zdenka Keuc. 

Podružnični šoli sta vodili Nada Lampret POŠ Spodnja Kungota in Marija Kristan 
POŠ Svečina. 
  



 Prednostne naloge v LDN 

Delovanje naše šole je na področju izobraževanja sledilo opredeljenim 

nacionalnim in evropskim ciljem: 
 povečati kakovost in učinkovitost izobraževalnega sistema; 

 omogočiti vsem, da dosežejo čim več znanja, spretnosti in zmožnosti; 
 odpirati sistem izobraževanja v širši prostor. 

 
V skladu s temi cilji je zavod usmeril svoje delo na vsa področja, ki prispevajo 
k razvoju ter pridobivanju znanj. Cilji so dolgoročni. 
 

 Prednostne naloge: 

 kakovostno delo v razredu v kontekstu posodobljenih učnih načrtov; 
 poudarek delovanja strokovnih aktivov po vertikali; 
 razvijanje e-kompetenc; 

 delo z nadarjenimi učenci. 
 

 Kako smo jih uresničili? 
 z uporabo učinkovitih metod dela; 
 z ustvarjalnimi učitelji; 

 z dobrimi medosebnimi odnosi; 
 z urejenim šolskim okoljem; 

 z ustreznim vrednotenjem dosežkov učencev; 
 z dodatno strokovno pomočjo nadarjenim učencem in učencem s posebnimi 

potrebami; 

 z izboljšanjem sodelovanja v strokovnih timih in sodelovanju pri inovativni 
procesih v vseh segmentih izobraževanja; 

 z ustvarjeno dobro klimo na šoli; 
 z vključevanjem v e-izobraževanje in 
 s sodelovanjem z lokalnim okoljem. 

 
 

 

ORGANIZACIJA DELA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

 Organizacija dela v šoli 
 

V šolskem letu 2019/20 je obiskovalo  OŠ Kungota 388 učencev v 22 oddelkih, 
po programu devetletne osnovne šole, in sicer: 

 matična šola 14 rednih oddelkov (280 učencev); 
 Podružnična šola Sp. Kungota 5 rednih oddelkov (82 učencev) in 

 Podružnična šola Svečina 3 redne oddelke 1. razred, 2./3. razred in 
4./5. razred (26 učencev). 

 

šola število učencev 

Zg. Kungota 280 

Sp. Kungota 82 

Svečina 26 

 388 

 

 



V lanskem šolskem letu se je v našo šolo vpisalo 12 tujcev (2 iz Rusije, 2 iz 
Kosova, 2 iz Bosne in 6 iz Sirije), od tega je 5 tujcev, ki so prvo leto v 

Sloveniji. Tujci, ki prvo leto obiskujejo našo šolo, dobijo pomoč pri učenju 
slovenščine. 

 

 Potek pouka 

V šolskem letu 2019/20, ki je imelo 189 delovnih dni za učence od 1.  do 8.  
razreda in 184 dni  za učence 9. razredov, je pouk potekal v treh 
organizacijskih enotah. Organizirani so bili tudi štirje oddelki podaljšanega 

bivanja na matični šoli, en oddelek podaljšanega bivanja na podružnici 
Svečina in trije oddelki podaljšanega bivanja v podružnici Sp. Kungota. 

 

Pouk je do 13. 3. 2020 potekal podobno kot prejšnja leta.   

Od 16. 3. 2020 so vse  šole v Sloveniji zaprle svoja  vrata zaradi širitve 
koronavirusa in pouk se je izvajal na daljavo vse do  18. 5. 2020 za učence 1. 
triade, do 25. 5. 2020 za devetošolce in za učence od 4.–8. r. do 3. 6. 2020.  

Učitelji naše šole so takoj pričeli z delom na daljavo, najprej preko elektronske 
pošte, eAsistenta, preko navodil na spletni strani šole do video pouka preko Meet 
jita in Zooma.  

Na začetku so se pojavile  težave tako  pri strokovnih delavcih kot pri starših. 
Strokovni delavci so težko nalagali naloge za učence na spletne strani zaradi 

nasičenosti gradiv, starši so pa s težavo dostopali do gradiv, saj nisi bila gradiva 
zbrana na enem mestu. Kasneje smo začeli z video poukom preko Zooma ali 
meet jita. Pri tem načinu dela so imeli starši zelo pomembno vlogo, saj so svojim 
otrokom pomagali pri iskanju gradiv, pri delu z računalnikom, pošiljanjem nalog 
in še bi lahko naštevala.  

 

V šolskem letu smo uspešno nadomestili vse bolniške in druge odsotnosti. Pouk 
je potekal nemoteno. Nekaj je bilo tudi daljših bolniških, ki smo jih nadomestili z 
nadomestnimi učitelji (nadomeščanje porodniške (Marjana Vuk), nadomeščanje 
daljših bolniških (Maša Drevenšek, Lucija Budja, Iva Kladošek). 

Urnik se je v 2. ocenjevalnem obdobju spremenil zaradi fleksibilnega 

predmetnika. 

Izobraževanje učiteljev so bila v večini  organizirana izven časa pouka. Vsi učitelji 
upoštevajo določila Pravilnika o šolskem koledarju, ki natančno opredeljuje čas 
pouka. 

 

 Kadri 

 

Na šoli imamo zagotovljen ustrezni strokovni kader – delo je opravljajo 52 
strokovnih delavcev.  Porodniški dopust in dolgotrajno odsotnost smo nadomestili 
z nadomestno zaposlitvijo (Marjana Vuk, Maša Drevenšek in Lucija Budja). 



Realizacija dela v šolskem letu 2019/20 

 Obvezni program 
- pouk 

V šolskem letu 2019/20 je bil realiziran obvezni program v vseh razredih. Učna 
snov zaradi dela na daljavo ni bila v celoti dovolj natančno obravnava, dovolj 
utrjena, preverjena in ocenjena. 

Preglednica: 

razred/oddelek Realizacija v % 

1.r. 94,9 % 

2. r. 97,9 % 

3. r. 97,5 % 

4. a 94,8 % 

4. b 91,5 % 

5. r. 98,7 % 

6. a 105,1 % 

6. b 104,1 % 

7. a 99,9 % 

7. b 101,3 % 

8. a 95,1 % 

8. b 97,3 % 

9. a 94,3 %  

9. b 99 % 

 97,75 % 

 

 
- Izbirni predmeti 

V šolskem letu 2019/20 so učenci 3. triade imeli na razpolago 20 izbirnih 
predmetov. Vsak učenec je moral imeti 2 uri izbirnega predmeta, izjema so bile 
tudi 3 ure izbirnega predmeta na teden. 

 
 Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/20 

 naziv predmeta učitelj razred število ur na 
teden 

1. NEMŠČINA 1 Karin B. 

HAMERŠAK 

7. razred 2 

2. NEMŠČINA 2 Karin B. 

HAMERŠAK 

8. razred 2 

3. NEMŠČINA 3 Karin B. 

HAMERŠAK 

9. razred 2 

4. TURISTIČNA VZGOJA Karin B. 

HAMERŠAK 

7.,9. razred 1 

5. OBDELAVA GRADIV  Marko ŠEBREK 7. b, 8. r. 1 

6. OBDELAVA GRADIV Marko ŠEBREK 7. a 1 

7. LIKOVNO SNOVANJE Marko ŠEBREK 7., 8., 9. r. 1 

8. OSNOVE 3 D MODELIRANJA Marko ŠEBREK 7., 8., 9. r. 1 

9. ŠPORT ZA ZDRAVJE Franci KOLARIČ 7. a 1 

10. ŠPORT ZA ZDRAVJE Matej BANIČ 7. b 1 

11. ŠPORT ZA SPROSTITEV Nina LACKOVIĆ 8. r. 1 

12. IZBRANI ŠPORT – NOGOMET Franci KOLARIČ 9. r. 1 

13. IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA Franci KOLARIČ 9. r. 1 

14. UREJANJE BESEDIL, Gregor AMBROŽ 7., 9. r. 1 



RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 

15. MULTIMEDIJA Gregor AMBROŽ 8. r. 1 

16. GLEDALIŠKI KLUB Nataša N. MULEJ 7. r. 1 

17. GLASBENI PROJEKT Milena RATAJ 7., 8. r. 1 

18. NOVINARSTVO Mojca CEKIĆ 8., 9. r. 1 

19. FILMSKA VZGOJA Nataša N. MULEJ 8. r. 1 

20. FILMSKA VZGOJA Nataša N. MULEJ 9. r. 1 

    23 

 
- Dnevi dejavnosti 

Naravoslovni, kulturni, tehniški in športni dnevi so bili v celoti realizirani. Športni 
dan z vsebino ŠVK ni bil izveden zaradi koronavirusa, vsebina tega športnega 
dne se je spremenila – pohod v naravo.  
 

- Oddelčne skupnosti  
Realizirane so bile tudi vsebine oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda. 
 

 
 Razširjen program 

 

Razširjeni program obsega: jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in 
dopolnilni pouk, tečaj nemškega jezika za učence 1. triade, fakultativni pouk 
nemščine za učence 6. razredov, interesne dejavnosti in šole v naravi. V te 
programe se učenci vključujejo prostovoljno. 

 

- Prvi tuj jezik 
V prvi triadi v 1. razredu se je izvajal prvi tuj jezik  angleščina, v katerega so bili 
vključeni vsi prvošolci. Izvajala ga je Marija Kristan. 
 

- Drugi tuj jezik 
V tretji triadi se je izvajal drugi tuj jezik – nemščina v 8. razredu, v katerega je 
bilo vključenih 9 učencev. Izvajala ga je Karin B. Hamešak.  
 

- Neobvezni izbirni predmet 

V drugi triadi sta se izvajala 2 neobvezna izbirna predmeta – šport in 
računalništvo, v 6. razredu pa fakultativna nemščina. 
 

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2019/20 

 
naziv predmeta učitelj razred Število ur 

tedensko 

1. 
RAČUNALNIŠTVO Gregor AMBROŽ 6. r. 1 

2. 
RAČUNALNIŠTVO Gregor AMBROŽ 5. r. 1 

3. 
RAČUNALNIŠTVO Gregor AMBROŽ 4. r.  1 

4. 
ŠPORT Matej BANIČ 4. r. 1 

5. 
ŠPORT Franci KOLARIČ 5. r. 1 

6. 
ŠPORT Nina LACKOVIĆ 6. r. 1 

 
   6 

 

 



- Dodatni pouk 

Učencem z boljšim učnim uspehom in nadarjenim učencem, ki pri posameznih 
predmetih presegajo standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S 
poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi didaktičnimi pristopi, 
omogoča učencem doseganje višjih učnih ciljev. 

 
 URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Nataša 
PODGORŠEK 

 

projektna 

ura 

DOD – TJA 

6.–9. r. 

    

Tanja 

RADUJKOVIĆ 

 

projektna 

ura 

    DOD – SLJ 

6.–9. r. 

Suzana Č. 
DIVČIĆ 

projektna 

ura 

  DOD – 

BIO/KEM 

3. triada 

  

- Dopolnilni pouk 

Učencem, ki ob rednem pouku potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in 
pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela 
učenci laže usvojijo temeljne učne cilje in standarde znanja. 

Po predmetniku pripada na oddelek 1 pedagoška ura za dopolnilni in dodatni 
pouk. Urnik sestavijo učitelji v mesecu septembru. Razporeditev ur je odvisna od 
števila učencev. Razporeditev je vidna v prikazu obveznosti posameznega 
učitelja, ki sprotno vodijo evidenco v svoji pedagoški dokumentaciji. 

 1. triada, 4., 5. razred 
 RAZRED URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Nada 

KLASINC 

 

1. razred 

 

 

12.05–
12.50 

DOP     

Jolanda 

BIKIĆ 

2. razred 7.30–
7.55 

DOP/DOD 

 

 DOP/DOD   

Andreja 

CIGULA 

3. razred 

 

12.55–
13.40 

  DOP/DOD   

Nina 

ZALOŽNIK 

4. a 

 

projektna 

ura 

   DOP/DOD  

Anja 

KUČER 

4. b projektna 

ura 

   DOP/DOD  

 

 

 

- Jutranje varstvo 
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda, dve uri na dan od 
ponedeljka do petka, od 6.00 do 8.00. 

 
 
Jutranje varstvo se je izvajalo  v vseh treh šolah, in sicer po naslednjem urniku: 
 



 urnik št. učencev učiteljica 

 

 

matična  šola 

 

 

6.00 do 8.00 

 Sonja MARKO 

Nina ZALOŽNIK 

Andreja CIGULA 

podružnica Sp. Kungota 6.00 do 8.00  Barbara PLEČKO OBERČKAL 

Silva VNUK 

podružnica Svečina 6.00 do 8.00  Darija ŠILDENFELD 

 

- Podaljšano bivanje 
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1.–5. razreda, tako na 
matični šoli kot na obeh podružnicah, v 8 oddelkih, na matični šoli 4 oddelki, v 
Sp. Kungoti 3 oddelki in v Svečini 1 oddelek. 
OPB je organiziran za učence od 1.–5. razreda do 16.30. 
 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola 
organizira po pouku (od 12.00 do 16.30) in je namenjeno učencem 
razredne stopnje (od 1. do 5. razreda). Vanj se učenci vključujejo 
prostovoljno, s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. 

Cilji dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-

izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine dejavnosti v podaljšanem bivanju izhajajo 
iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka in ciljev posameznih dejavnosti ob 
upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.  

 
Delo v podaljšanem bivanju se prepleta skozi naslednje dejavnosti: 

 kosilo; 
 sprostitvena dejavnost; 
 samostojno učenje; 
 ustvarjalno preživljanje časa 

 

 
- Interesne dejavnosti 

Učenci so se lahko vključili v 22 različnih interesnih dejavnosti. Interesne 
dejavnosti so se izvajale do 13. 3. 2020. V času, ko smo delali na daljavo, se 
interesne dejavnosti niso izvajale.  

 
- Razširjen program RaP  

Šola je bila že drugo leto vključena v projekt RaP (ZDRAVJE, GIBANJE TER 

DOBRO PSIHOFIZIČNO POČUTJE OTROK), ki se je izvajala v času projektih ur. 
Izvajali smo 15 ur različnih vsebin, v katere so bili vključeni učenci od 1. do 9. 
razreda. Nosilci programa so bili športni pedagogi. 
 

- Šole v naravi 
V šolskem letu 2019/20 smo izvedli 3 šoli v naravi od načrtovanih 5 šol v naravi.  
 

Organizirana je bila zimska šola v naravi, ki se je izvajala v CŠOD Kranjska Gora 
za učence 5. razredov, v času od 13. 1. 2020 do 17. 1. 2020. Vodja šole v naravi 
je bil Franci Kolarič. 
  
Organizirana je bila tudi pevska šola v naravi, ki se je izvajala v CŠOD Škorpijon, 



v času od 7. 2. 2020 do 8. 2. 2020. Vodja šole v naravi je bila Milena Rataj. 
 

Izvedli smo še šolo z življenje za učence 7. razredov, ki se je izvajala v CŠOD 
Ajda v Libeličah v času od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020. Vodja šole v naravi je bil 
Samo Dreo. 
 
Zaradi koronavirusa sta odpadli plavalna šola za učence 3. razredov, ki bi se 
izvajala v CŠOD Burja, v času od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020. 
 

Odpadla je tudi šola za življenje za učence 8. razredov, ki bi se izvajala v CŠOD 
Trilobit v času od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020. 
 

- Kolesarki izpit 
Učenci 5. razredov so v lanskem šolskem letu opravili teoretični del kolesarskega 
izpita, praktični del je odpadel zaradi koronavirusa.  
 

UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 
Učni uspeh ob koncu šolskega leta za celotni zavod znaša 99 % (384 učencev 
napreduje), 1 % učencev ne napreduje in razred ponavlja. 
Povprečno zaključena ocena znaša 4,2. 
 

Učenci so v šolskem letu manjkali zaradi bolezni in drugih opravičenih 
izostankih 21 007 ur – 98,7 %, neopravičenih izostankov je bilo 218 ur – 1,3 %. 
ZG. KUNGOTA 

RAZRED ŠT. VSEH 

UČENCEV 

ŠT. POZITIVNO 

OCENJENIH  

% POZITIVNO 

OCENJENIH 

ŠT. 

NEGATIVNO 

OCENJENIH 

% NEGATIVNO 

OCENJENIH 

ŠTEVILO 

NEOCENJENIH 

% 

NEOCENJENIH 

OBISK V % 

1. razred 20 20 100 % / 0 % 0 0 % 93,5 % 

2. razred 15 15 100 % / 0 % 0 0 % 94,3 % 

3. razred 21 21 100 % / 0 % 0 0 % 91,1 % 

4. a 17 17 100 % / 0 % 0 0 % 95,1 % 

4. b 19 18 94,7 % 1 5,3 % 0 0 % 95,8 % 

skupaj 92 92 100 % / 1,4 % 0 0 % 93,96 % 

 

SP. KUNGOTA 

RAZRED ŠT. VSEH 

UČENCEV 

ŠT. POZITIVNO 

OCENJENIH  

% POZITIVNO 

OCENJENIH 

ŠT. NEGATIVNO 

OCENJENIH 

% NEGATIVNO 

OCENJENIH 

ŠTEVILO 

NEOCENJENIH 

% 

NEOCENJENIH 

OBISK V % 

1. razred 16 16 100 % / 0 % 0 0 % 93,5 % 

2. razred 21 20 95,20 % 1     4,8 % 0 0 % 93,5 % 

3. razred 16 16 100 % / 0 % 0 0 % 94,9 % 

4. razred 17 17 100 % / 0 % 0 0 % 92,1 % 

skupaj 70 69 98,75 % 1 1,2 % 0 0 % 93,5 % 

 

SVEČINA 

RAZRED ŠT. VSEH 

UČENCEV 

ŠT. POZITIVNO 

OCENJENIH  

% POZITIVNO 

OCENJENIH 

ŠT. NEGATIVNO 

OCENJENIH 

% NEGATIVNO 

OCENJENIH 

ŠTEVILO 

NEOCENJENIH 

% 

NEOCENJENIH 

OBISK V % 

1. razred 5 5 100 % / 0 % 0 0 % 95,3 % 

2. razred 6 6 100 % / 0 % 0 0 % 92,8 % 

3. razred 4 4 100 % / 0 % 0 0 % 92,8 % 

4. razred 6 6 100 % / 0 % 0 0 % 94,3 % 

skupaj 26 26 100 % / 0% 0 0 % 93,8 % 

 

 



ZG. KUNGOTA 

RAZRED ŠT. VSEH 

UČENCEV 

ŠT. POZITIVNO 

OCENJENIH  

% POZITIVNO 

OCENJENIH 

ŠT. NEGATIVNO 

OCENJENIH 

% NEGATIVNO 

OCENJENIH 

ŠTEVILO 

NEOCENJENIH 

% 

NEOCENJENIH 

OBISK V % 

5. razred 17 17 100 % / / / / 93,7 % 

5. r. Sp. 

K. 

12 12 100 % / / / / 95,2 % 

5.r. Sv 5 5 100 % / / / / 94,5 % 

6. a 23 23 100 % / / / / 95,8 % 

6. b 23 23 100 % / / / / 96,6 % 

7. a 24 23 95.8 % 1 4,2 % / / 95,3 % 

7. b 23 22 95,7 % 1 4,3 %  / / 96,1 % 

8. a 23 23 100 % / / / / 95 % 

8. b 23 23 100 % / / / / 95 % 

        95,24 % 

 

 

NPZ je v lanskem šolskem letu odpadel za 6. in 9. razrede, prav tako je odpadel  
poskusno preverjanje znanja v 3. razredu zaradi koravirusa. 
 

 nadstandard 
- Tečaj nemščine za prvo triado 

V lanskem šolskem letu smo izvedli tečaj nemškega jezika za učence 1. triade na 
vseh treh šolah. Tečaj je bil za učence brezplačen, plačnik tečaja je bila občina 
Kungota. Izvajalka tečaja je bila Doba Maribor. Tečaj se je začel izvajati  15. 
10. 2019. 

Število učencev, ki so bili vključeni v tečaj: 
 Zg. Kungota: 1. razred: 14 učencev; 2. razred: 10 učencev; 3. razred: 13 

učencev – 3 skupine za tečaj; 
 Sp. Kungota: 1. razred: 13 učencev; 2. razred: 8 učencev; 3. razred: 9 

učencev – 3 skupine za tečaj; 
 Svečina:  8 učencev – 1 skupina za tečaj 

Tečaj je potekal do 13. 3. 2020. 
 
 

- Plavalni tečaj  
Zaradi koronavirusa je odpadel tudi 8 urni plavalni tečaj za učence 1. r., ki bi se 
izvajal v Športnem centru Ruše, v času od 15. 6. 2020 do 18. 6. 2020. 
 

- Noč v muzeju 

Za učence 6. razredov se je izvedla noč v muzeju (8. 11. 2019), ki ga je 
organizirala Mari Karnet. 

- Zborovsko petje OPZ in MPZ 

- Mednarodno tekmovanje OPZ in MPZ v Slavonski Požegi ali 
na Češkem je odpadlo. 

- Državno tekmovanje OPZ v Zagorju je odpadlo zaradi 
koronavirusa. 

Odpadla je tudi ekskurzija, ki je bila načrtovana – od 27. in 28. 3. 2020: 

dvodnevna ekskurzija na DUNAJ (v organizaciji turistične agencije, cca. 100 
evrov). Prav tako je odpadla tudi ekskurzija v Graz za učence 4. in 5. razredov. 

- zunanji izvajalci 

Pri izvajanju interesnih dejavnosti so vključeni tudi zunanji sodelavci in športna 
društva. V prejšnjem šolskem letu so potekale naslednje interesne dejavnosti s 



pomočjo zunanjih sodelavcev: 
 jiu-jitsu 

 plesna šola VIBE 
 šah 

 učenje harmonike 
 badminton 
 plesna šola SAMBA 

 
 
 PONEDELJEK  TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

13.15–14.15     PLESNA ŠOLA 
VIBE 

14.30–15.15  ŠAH 

Karmen MAR 

   

15. 05–15.50 BADMINTON 

 

 

JU-JUTCU PLESNA ŠOLA 
SAMBA 

JU-JITCU PLESNA 

PRAVLJICA PLESNA ŠOLA 
VIBE 

15.05–16.05 

15.20–16.20 CARROM KROŽEK 

3. r. 

    

15.50–16.35     PLESNA 

PRAVLJICA 

  GLASBENA ŠOLA 
ROŠER 

13.30–19.00 

kabinet THV 

 

 

 GLASBENA ŠOLA 
ROŠER 

13.00–18.00 

kabinet THV 

 

 

PROJEKTI, SREČANJA IN TEKMOVANJA 

Projekti 

V lanskem šolskem letu smo zastavljene projekte izvedli v celoti ali deloma. 

Projekt Zlati sonček je odpadel zaradi koronavirusa. 

PROJEKTI –razredna stopnja Razred Nosilec projekta 

Bralni klub 4. in 5. razred Nina ZALOŽNIK, Anja KUČER, Mateja 
VDOVIČ, Nataša N. MULEJ 

Bralni nahrbtnik 1. triada Mateja VDOVIČ v sodelovanju z 

razredničarkami 

Zbiranje časopisnega papirja 
in zamaškov 

1.–9. razred Andreja CIGULA 

Mojca CEKIĆ 

Zlati sonček 1. triada Bernarda ŠLEHTA 

Teden vseživljenjskega učenja 1.–9. razred Vesna REPOLUSK 

 

Trajnostna mobilnost 1.–6. r. Vesna REPOLUSK 

Projekt Gibanje, zdravje in 

dobro psihofizično počutje 
otrok 

1.–9. r. Franci KOLARIČ 

Matej BANIČ 

Nina LACKOVIĆ 

 

 



PROJEKTI –predmetna  

stopnja 

Razred Nosilec projekta 

   

RASTEM S KNJIGO 

 

7. razred Mateja VDOVIČ 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

GAMLITZ 

6.–9. razred Karin B. HAMERŠAK 

GIBANJE, ZDRAVJE IN DOBRO 

PSIHIFIZIČNO POČUTJE OTROK 

1.–9. r. Matej BANIČ 

Franci KOLARIČ 

Marko WEISSENSTEIN 

 

 
Sodelovanje z avstrijsko Gomilico – (koordinatorica Karin Blas 

Hameršak) je bilo izvedeno po začrtanem programu do 13. 3. 2020. 
Ostalo sodelovanje je odpadlo zaradi koronavirusa. 
 
Termini aktivnosti v sodelovanju z NMS Gamlitz za šolsko leto 2019/20: 

- 8. 1. 2020 Med dvema ognjema v Gamlitzu 

- 9. 1. 2020 Jezikovni dan v Kungoti (osmošolci) 

- 18. 3. 2020 odbojka v Kungoti 

- 26. 3. 2020 jezikovni dan v Gamlitzu (sedmošolci) 

- 24. 4. 2020 nogomet v Gamlitzu 

 
Izvedeno je bilo tudi sodelovanje v projektu s Sinagogo Maribor 

- ŠOA spomin na holokavst – 9. razred; 
- KROKOS mednarodni projekt: Spomin na otroke vojne 2. in 9. razred 

Mentorica sodelovanja je bila Mari Karnet. 
 

Prireditve v šoli 
Načrtovane prireditve po šolskem koledarju so bile izvedene do 13. 3. 2020, 
odpadla je pomladna prireditev, radijska ura ob dnevu boja proti okupatorju, 

valeta se je izvajala zunaj šolskega prostora, proslava ob dnevu državnosti pa 
kot radijska ura. 

Prereditve v kraju so bile izvedene po šolskem koledarju do 13. 3. 2020, odpadle 
so vse ostale načrtovane prireditve. 

Zaključne ekskurzije, ki so bile načrtovane za sredo 27. 5. 2020, so odpadle. 

  

 

 

 

 

 

 



IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV, AKTIVI, KONFERENCE 

IN SESTANKI 

- Izobraževanje strokovnih delavcev 

V lanskem šolskem letu so se strokovni delavci udeleževali študijskih srečanj, 
udeleževali so se izobraževanj po lastni presoji in želji. Za vse strokovne delavce 
smo v mesecu januarju pripravili izobraževanje z naslovom Svetovanje, 
ocenjevanje znanja učenca priseljenca, ki ga je izvedla mag. Marta Novak iz 
ZRSŠ Novo mesto. 

- Aktivi 

Sodelovanje učiteljev v aktivih in po vertikali se je prepletalo s prenosom 
medsebojnih izkušenj na pedagoških konferencah. Izobraževanja, katerih so se 
udeležili posamezni učitelji, so predstavili sodelavcem, ki so zaradi sorodnega 
strokovnega področja bili zainteresirani za posamezne vsebin. 

 

- Konference in sestanki 

Izvedli smo vse načrtovane konference v lanskem šolskem letu. Prav tako sta bili 
izvedeni redovalni konferenci ob zaključku ocenjevalnega obdobja. 

Redno smo izvajali mesečne jutranje sestanke vsak prvi torek v mesecu. 

V času koranavirusa smo izvedli 10 video konferenc. 

 

V šolskem letu 2018/19 je potekalo sodelovanje s starši v obliki pogovornih ur, 
roditeljskih sestankov in predavanj za starše. 
 

TEKMOVANJA 
V lanskem šolskem letu so se učenci udeležili naslednjih tekmovanj:  

- tekmovanje iz logike, 

- Cankarjevo tekmovanje; 
- Kresnička; 
- angleščina 9. r.; 
- nemščina 9. r; 
- fizika; 

- geografija; 
- zgodovina; 
- kemija, biologija in vesela šola. 

Dosežki: 
BIOLOGIJA 

Bronasto Proteusovo priznanje sta  prejeli Nina Mohorič in Lina Mihajlović. 
KEMIJA 
Bronasto Preglovo priznanje so dosegli Nina Mohorič iz 9. r, Kiara Hameršak, 
Hana Herman, Lina Mihajlović in Anej Stanko iz 8. r. 
Nina Mohorič je dosegla zlato Preglovo priznanje. 

VESELA ŠOLA: 
Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje. Pet učencev je prejelo priznanje. 
MATEMATIČNO TEKMOVANJE: 
Izvedeno je bilo samo šolsko tekmovanje za učence 1. triade. Osem učencev je 
prejelo priznanje. 



LOGIKA 
Na tekmovanje se je prijavilo 98 učencev, od tega se je 75 učencev tekmovanja 
udeležilo. Bronasto priznanje je prejelo 28 učencev. 
GEOGRAFIJA 

Na tekmovanje se je prijavilo 14 učencev, tekmovalo jih je 12, 7., 8. in 9. razreda.  
Bronasto priznanje so prejeli: Patrik Rožič in Gabriela Driggs Donatien iz 7. a; 
Leila Bojć, Tia Koletnik iz 8. b, Eva Geršovnik iz 9. a razreda. 
Na območno tekmovanje, ki bo potekalo 13. 2. 2020 v Sveti Trojici, sta se uvrstila Leila 
Bojić in Patrik Rožić. 
BADMINTON posamično- področno  
Mark Koroša in Vesna Halič sta osvojila prvo mesto in postala področna prvaka.  
Timotej Ornik pa je osvojil 2. mesto.  

NOGOMET- starejši  dečki; območno tekmovanje 
Za OŠ Kungota so nastopali: Jan Kokot, Tiano Koletnik, Luka Krajnc, Mihail 
Polischuk, Angelo Fajfar. Osvojili skupno 4 mesto. 

 
 

 
 


