
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA 

1. SKUPINA – učenci 1. a,  

UČILNICA: 1. a (zgornja etaža ), 

UČITELJICA: Barbara Muhič; 

2. SKUPINA – učenci 1. b, 

UČILNICA: 1. b (zgornja etaža ), 

UČITELJICA: Ana Vovko; 

3. SKUPINA – učenci 1. c, 

UČILNICA: 1. c (zgornja etaža ), 

UČITELJICA:  Minka Kočevar; 

4. SKUPINA – učenci 1. d (zgornja etaža) 

UČILNICA: 1. d  

UČITELJICA: Valentina Bizjak 

5. SKUPINA – učenci 2. c, 

UČILNICA: 2. c (srednja etaža), 

UČITELJICA: Tanja Sgerm; 

6. SKUPINA – učenci 2. a, 

UČILNICA: 2. a (zgornja etaža), 

UČITELJ: David Imperl; 

7. SKUPINA – učenci 2. b, 

UČILNICA: 2. b (zgornja etaža), 

UČITELJICA: Ana Oman; 

8. SKUPINA –  učenci 3. a, 

UČILNICA: 3. a (srednja etaža pri vrtcu), 

UČITELJICA: Metka Božič; 

9. SKUPINA – učenci 3. b, 

UČILNICA: 3. b (srednja etaža pri vrtcu), 

UČITELJ: Uroš Srpčič; 

10. SKUPINA – učenci 3. c, 

UČILNICA: 3. c (srednja etaža pri vrtcu), 

UČITELJICA: Klavdija Bizjak; 

11. SKUPINA – učenci 4. a in 4. c 

UČILNICA: 4. b ( srednja etaža), 

UČITELJICA: Amedea Klopčič Vukšinič; 

12. SKUPINA – učenci 5. r in 4. b,  

UČILNICA: 4. b (srednja etaža), 

UČITELJICA: Irena Grum Kulovec 

POMEMBNO: 

O času in načinu odhodov učencev iz šole 

starši pisno obvestijo učiteljico/učitelja. 

 

DROBTINICE O PODALJŠANEM BIVANJU 
 

 SPLETNA STRAN O PODALJŠANEM 

BIVANJU, kjer izveste o dogajanju v 

www.os-drska.si 

 Učenec naj praviloma odhaja iz OPB ob 

12.50, ob 13.40, ob 14.30, ob 15.00 ali po 

popoldanski malici do 16.00.  Tako 

bomo lažje izvedli dejavnosti, ki smo jih 

pripravili za vaše otroke. 

 Če nismo v učilnici, najdete na vratih 

obvestilo, kje se nahajamo (velika ali 

mala telovadnica, igrišče, na igralih, v 

knjižnici, v računalniški učilnici …). 

 V času OPB se učenci vključujejo v 

interesne dejavnosti. 

 Učenec od 1. do 3. razreda, ki hodi na 

kosilo, je vključen v podaljšano bivanje.  

 Kosilo imajo učenci po urniku. Ob 15.05 

je čas za popoldansko malico, ki je 

plačljiva. 

 

 

 

 

 

OŠ DRSKA 

ULICA SLAVKA GRUMA 63 

8000 NOVO MESTO 

 

 

 

 

  

PPOODDAALLJJŠŠAANNOO  

BBIIVVAANNJJEE  IINN  

JJUUTTRRAANNJJEE  

VVAARRSSTTVVOO 

  
OSNOVNA ŠOLA DRSKA 

 

 

 

ŠOLSKO LETO 2020/21 



 
PODALJŠANO BIVANJE je oblika vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki jo šola 

organizira po pouku in je namenjena 

učencem od prvega do petega razreda. 

Vanj se otroci vključujejo prostovoljno s 

prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi 

šola.  

 

Cilje podaljšanega bivanja predpisuje 

nacionalni koncept, ki vsebuje naslednje 

dejavnosti: 

 

1. Prehrana (kosilo, popoldanska malica). 

Sta dejavnosti, kjer se učenci učijo kulture 

prehranjevanja.  
 

 

 

 

 

 

2. Sprostitvena dejavnost. 

Je dejavnost namenjena počitku, sprostitvi, 

obnavljanju psihofizičnih moči učencev.  

 

3. Samostojno učenje. 

Je dejavnost, v okviru katere poteka 

usmerjanje in navajanje učencev na 

samostojno opravljanje različnih učnih 

aktivnosti.  

 

 

 

 

 

 

4. Ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

Je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, 

sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo 

učnih obveznosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUTRANJE VARSTVO je del razširjenega 

programa osnovne šole. Je oblika 

vzgojnega dela za učence, ki pred 

poukom potrebujejo varstvo.  

V jutranje varstvo se vključijo učenci od 1. 

do 3. razreda. Vključitev je prostovoljna s 

prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi 

šola in je za učence 1. razredov financirana 

s strani MŠŠ, za učence 2. in 3. razreda pa 

je plačljivo glede na uro prihoda (pred 7. 

uro 13 €, po 7. uri 8 €).  

Prijave/odjave v JV so pisne (obrazec na 

www.os-drska.si, zavihek Obrazci). 

Prihod: ob 6.00 dalje v učilnico 1.a, ob 6.30 

odidejo učenci 2. in 3. razreda v 2.c, ob 

7.00 učence prevzamejo preostali učitelji 

JV.  

Prihod je možen tudi od 5.30 dalje v vrtec, 

zadnji čas prihoda v JV je 7.50. 

Učenci naj prinesejo poljuben zvezek za 

risanje, ki ga bodo imeli v učilnici JV.  

 

 

 

ODDELKI JUTRANJEGA VARSTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zloženko so pripravili učitelji PB. 

 

SK. ČAS UČITELJ UČENCI RAZRED 

JV-1 6.00 – 8.10 Barbara Muhič, 

Mojca Jelen, 

Tina Murn  

1.a  + 1.d  

 

1.a – D8 

JV-2 6.30 - 8.10 Nina Brgan 

Amedea Klopčč 

Vukšinič 

2. a + 2.b 

+ 2. c  

2.a – D3 

JV-3 7.00 – 8.10 Mojca Kadivnik  1. b + 1.c   1.c – D6 

JV-4 7.00 – 8.10 Tanja Krhin, 

Petra Lukman  

3. a + 3.b  

+ 3.c 

3.c – 

C1/3 

http://www.os-drska.si/

