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I.

PROGRAM DELA ZA LETO 2021
1. POSLANSTVO IN VIZIJA ŠOLE
Naša poglavitna in prednostna naloga je, da učence učimo
in vzgajamo v smeri odgovornosti, da jim pomagamo
optimalno krepiti vse njihove potenciale in sposobnosti ter
da jim nudimo varno, zdravo in kvalitetno okolje za njihov
razvoj in odraščanje.

Te cilje pa za vsakega otroka posebej uresničujemo preko individualiziranega programa, ki
je strokovno pripravljen, izveden in evalviran.
Na ta način uresničujemo tudi vizijo naše ustanove, saj učence pripravljamo za samostojno,
zdravo in pošteno življenje.
Naša prva naloga v tem in naslednjem letu je, da bi načrti, ki zajemajo obnovo in širitev šole,
končno zaživeli. Posledično bi naši učenci dobili prostore, ki si jih zaslužijo, vzgojno
izobraževalno delo pa bi se tako lahko izvajalo še kakovostnejše. Zaradi dolgotrajne
epidemije koronavirusa načrtujemo v tem letu več preventivnih delavnic za učence, starše
in strokovne delavce na področju psihohigiene. Dolgoročno pa si želimo, da bi naša ustanova
postala šola, kjer bi s poglobljenimi izobraževanji in številnimi bogatimi izkušnjami postali
središče za svetovanje, in sicer za starše, druge strokovnjake in širšo javnost.
IZHODIŠČA za pripravo PROGRAMA DELA
Izhodišča za oblikovanje programa dela so:
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS,
št. 174/20) in navodila okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št.: 406
14/2014/8 (dalje MIZŠ),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
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-

-

-

-

Zakon o OŠ,
Akt o ustanovitvi OŠ Roje,
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno – izobraževalnih programov za
otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
Zakon o javnih financah,
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov,
Zakon o računovodstvu,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava ,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu in
Pravilnik o računovodstvu za zavod Osnovna šola Roje.

Osnovna šola Roje ima sedež v Domžalah, Kettejeva 15.
Ustanovitelji šole so: Občina Domžale (leto sklepa 1999),
Občina Lukovica (leto sklepa 1999),
Občina Mengeš (leto sklepa 1999),
Občina Moravče (leto sklepa 1999),
Občina Trzin (leto sklepa 2001).
Matična številka šole: 5082854
Telefon: 01 7225 -260; Fax.: 01 7225 -265
E-mail šola: OS.Roje@guest.arnes.si
E-mail ravnateljice: andreja.skrlj@guest.arnes.si
Davčna številka šole: SI 21511489
Podračun pri UJP: 01223-6030688967
Spletna stran šole: www.roje.si

2. PREDSTAVITEV ŠOLE
Naša šola je bila ustanovljena 28. aprila 1964 leta z
Odlokom občine Domžale kot Posebna osnovna
šola Olge Avbelj s sedežem v Homcu. Leta 1984 je
bila razdeljena na dve novi enoti in sicer je del šole
dobil sedež v občini Kamnik, del pa v občini
Domžale. V šolskem letu 1984/1985 smo se iz
Homca preselili v novo šolsko zgradbo v Domžale.
V letu 1992 je bila Osnovna šola Olge Avbelj preimenovana v Osnovno šolo Roje.
Z delitvijo nekdanje občine Domžale na več občin, se je po letu 2001 spremenil šolski okoliš,
ki obsega občine: Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin.
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Osnovna šola Roje je javni vzgojno- izobraževalni zavod, ustanovljen za področje
osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
V osnovni šoli Roje specialni pedagogi, defektologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi,
predmetni učitelji, logopedinje, psihologinja, socialne pedagoginje, dve razvojni
fizioterapevtki in ostali strokovni delavci izvajamo vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
otrok in mladostnikov z lažjimi, zmernimi in težjimi motnjami v duševnem in gibalnem razvoju.
Ob primarnih dejavnostih opravljamo tudi mobilno službo in dodatno strokovno pomoč v
vrtcih in v osnovnih šolah v ožji in širši okolici.
Dejavnost šole je financirana po ključu števila oddelkov in sicer: s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, iz občinskih proračunov ter iz ostalih prihodkov (prodaje
malic zaposlenim, najemnine, donacije...).
Občine – ustanoviteljice šole, uresničujejo svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti po
dogovorjenih deležih:
Občina
Delež %
Domžale
56,16
Lukovica
12
Mengeš
14
Moravče
12
Trzin
5,84
V šolskem letu 2020/21 je v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim
standardom, v posebni program vzgoje in izobraževanja in v prilagojeni program za
predšolske otroke trenutno vključenih 133 otrok in mladostnikov.
2.1. ŠOLSKI OKOLIŠ
V našo šolo so vključeni učenci iz občin ustanoviteljic: Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče
in Trzin. Dejstvo pa je, da je naša ustanova po svoji kvaliteti zelo prepoznavna v širšem
slovenskem prostoru, zaradi tega si tudi številni starši želijo k nam vpisati svoje otroke. Tako
se v zadnjem času pogosto dogaja, da se na osnovi odločbe o usmeritvi, na predlog komisije
za usmerjanje, v šolo vključujejo tudi učenci iz številnih drugih krajev izven občin
ustanoviteljic. Posledično imamo učence tudi iz »sosednjih« občin – iz Kamnika, Ljubljane,
Dola pri Ljubljani, Vodic, Komende…
Šolski avtobus (Arriva Slovenija) vsakodnevno pripelje iz Črnega grabna 7 učencev. Prva
vstopna postaja je Blagovica.
Iz Peč, Gaberj pod Limbarsko goro, Moravč, Doba, Radomelj, Hudo, Grobelj, Mengša,
Trzina, Količevega, Dragomlja ter Bišč pripelje otroke šolski kombi bus, ki opravi dnevno 270
km. Učenci višjih razredov prihajajo v šolo z rednimi avtobusi, nekaj učencev pa prihaja v
šolo peš ali s kolesom. Predšolske otroke in prvošolce pripeljejo v šolo starši. Učence s težko
gibalno oviranostjo vozi v šolo poseben kombi. Večina učencev v posebnem programu je v
podaljšanem bivanju, saj zaradi varnosti spričo njihovega nepredvidljivega reagiranja
potrebujejo stalen nadzor ter jih zato v šolo in iz nje dnevno vozijo starši.
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2.2. ORGANIZIRANOST ŠOLE
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2.2.1. UPRAVNI ORGANI ŠOLE
Ravnateljica – pedagoški in poslovni organ šole je mag. Andreja Škrlj, univ. dipl. socialni
pedagog.
Ravnateljica opravlja delo v okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonom in pogodbo o
zaposlitvi. Pripravlja gradiva za obravnavo na sejah sveta zavoda, sveta staršev, pedagoških
konferencah, delovnih sestankih in aktivih. Udeležuje se različnih sestankov, izobraževanj
pod vodstvom MIZŠ ali šole za ravnatelje, študijskih skupin za ravnatelje, aktivov in drugih
za šolo pomembnih srečanj.
V letošnjem letu jo do vrnitve s porodniškega dopusta (v deležu) po pooblastilu nadomešča
pomočnica ravnateljice Jelka Rojc, univ. dipl, defektolog.
Glede na povečano število učencev imamo s šolskim letom 2020/2021 odobreno še eno
delovno mesto pomočnika ravnatelja v deležu, ki ga opravlja Marta Krt, univ. dipl. defektolog.
2.2.2. UPRAVNI IN STROKOVNI ORGANI
V Svet zavoda so bili za mandatno obdobje od 6. 11. 2019 – 6. 11. 2023 imenovani:
● Predsednica: Nina Sever (predstavnica šole),
● 3 predstavniki ustanovitelja: Mojca Likar, Martin Grašič, Ajda Vodlan,
● 5 predstavnikov delavcev šole: Nada Grčar, Andreja Čimžar, Natalija Korat, Mateja
Urankar Kočar,
● 3 predstavniki staršev: Aleksandra Ogorevc, Martina Končar, Danica Marušič.
Pristojnosti sveta šole:
● sprejema program šole, letni delovni načrt,
● imenuje in razrešuje ravnatelja,
● odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
● odloča o pritožbah učiteljev, staršev, učencev,
● opravlja druge naloge v zvezi z zakonodajo.
Pomembni upravni in strokovni organi šole so še:
Svet staršev (posvetovalni organ): predsednica je Sandra Mušič. Sestavlja ga po en
predstavnik staršev iz vsake oddelčne skupnosti.
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi zaposleni strokovni delavci in je najvišji strokovni organ
šole, vodi ga ravnateljica šole. V šolskem letu 2020/2021 ima učiteljski zbor šole 46 članov.
Učiteljski zbor obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno
izobraževalnim delom, soustvarja in daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o
vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
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Strokovni organi so po zakonu tudi strokovni aktivi in razredniki.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne dosežke
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v
skladu z zakonodajo.
Strokovni aktivi šole povezujejo učitelji istih predmetnih področij, strokovni aktiv v vrtcu pa
vsi strokovni delavci, ki se vključujejo v delo z otroki. Naloge strokovnih aktivov so
obravnavanje problematike predmetnega področja, usklajevanje meril za ocenjevanje,
podajanje predlogov za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela učiteljskemu zboru,
obravnavanje pripomb staršev, učencev in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim
delovnim načrtom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, ki
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Naloge oddelčnega
učiteljskega zbora so, da strokovni delavci obravnavajo vzgojno izobraževalno problematiko
v oddelku in problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, oblikujejo programe
dela za posameznega učenca, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v
skladu z zakonodajo.
Strokovna skupina
Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj
strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju
individualiziranega vzgojno-izobraževalnega programa.
Strokovna skupina:
● načrtuje, spremlja in vrednoti izvajanje individualiziranih programov vzgoje in
izobraževanja,
● skrbi za usposabljanje otrok,
● določa obliko usposabljanja,
● spremlja usposabljanje posameznega otroka,
● sodeluje s službami za zaposlovanje in poklicno svetovanje,
● po potrebi predlaga ponovno usmerjanje otroka,
● opravlja še druge naloge za uspešno vzgojno-izobraževalno delo.
2.2.3. SKUPNOST UČENCEV
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT
Šolsko skupnost sestavljajo predstavniki posameznih razredov in mentorica šolske
skupnosti, njihova glavna naloga je ustvariti kreativno skupnost, ki preko pogovorov, idej in
akcij pomaga sooblikovati prijetno šolsko klimo ter pozitivno vplivati na delo šole. Srečanja
potekajo enkrat mesečno, jeseni skupnost učencev sprejme letni program dela in izvoli
predstavnika šole. Najbolj znana dejavnosti, ki jo vodi in izpelje šolska skupnost, je teden
otroka. Letošnja tema tedna je »Odgovor je pogovor.« Delovanje šolske skupnosti učencev
se z leti vedno bolj širi. Učenci se srečanj z veseljem udeležujejo in s svojimi predlogi bogatijo
življenje na šoli. Učenci tudi v okviru šolske skupnosti sledijo viziji naše šole: »Z
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upoštevanjem jasnih pravil in dogovorov se učimo za samostojno, zdravo in pošteno
življenje«
V šolskem letu 2020/21 se bo odvil že 31. otroški parlament, na temo »Moja poklicna
prihodnost.« Otroški parlament je del programa vzgoje otrok in mladostnikov za aktivno
državljanstvo in demokracijo. Njegov namen je spodbujanje in prostor za javno predstavitev
mnenj, idej in dilem otrok, ki se jim zdijo pomembna v obdobju odraščanja v okolju kjer živijo
in se šolajo. Šolski parlament poteka v obliki dialoga, nadgradi pa se s parlamenti na občinski
in regionalni ravni ter se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu.
Mentorica šolske skupnosti je Anja Oršič, šolskega parlamenta pa Nina Sever.

2.3. PREDSTAVITEV VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI ŠOLE
Na osnovni šoli Roje v okviru javne službe v vzgojno-izobraževalni dejavnosti izvajamo
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami po naslednjih vzgojno-izobraževalnih
programih ter dejavnostih, opredeljenih v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno–
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje:
♦ prilagojeni program za predšolske otroke v vrtcu - v razvojnem oddelku,
♦ prilagojeni izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja - devetletna
osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom,
♦ posebni program osnovnošolskega izobraževanja - vzgoja in izobraževanje v
oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
♦ mobilno specialno pedagoško službo in dodatno strokovno pomoč,
♦ drugo izobraževanje:
- organizacijo seminarjev, študijskih skupin, šole za starše,
- hospitacijske nastope za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike, za
specializante pediatrije in za vse smeri študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani,
- mentorstva študentom in diplomantom specialne in rehabilitacijske pedagogike,
logopedije, razvojne fizioterapije na obvezni praksi,
- mentorstva pripravnikom in priprava diplomantov specialne in rehabilitacijske
pedagogike in logopedije za strokovne izpite,
- mentorstvo za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in varuhinje v
oddelku vzgoje in izobraževanja in v razvojnem oddelku, za spremljevalce ter za
delavce zaposlene preko javnih del za pomoč gibalno oviranim otrokom.
8

Vzgojno – izobraževalni programi:
Obvezni program osnovne šole
1. V devetletni osnovi šoli izvajamo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim
standardom (nadalje PPNIS), ki obsega: pouk po predmetniku, specialno pedagoške dejavnosti, izbirne predmete, kulturne, naravoslovne, športne in tehniške
dneve za učence v vseh razredih (za učence v 8. in 9. razredu po 10 tehniških dni).
2. V oddelkih vzgoje in izobraževanja pa izvajamo posebni program (nadalje
PPVI), ki vključuje program učenja v okviru šestih predmetno - razvojnih področij,
izbirne vsebine in dneve dejavnosti.
Razširjeni program obsega dopolnilni in dodatni pouk, podaljšano bivanje, jutranje varstvo
in varstvo vozačev za učence PPNIS in PPVI v vseh razredih 9-letne osnovne šole, interesne
dejavnosti, ekskurzije, poletno in zimsko šolo v naravi za učence v obeh programih,
naravoslovne tabore, tekmovanja iz znanja in športnih dejavnosti.
Nadstandardni program že vrsto let bogati naše vzgojno izobraževalno delo. Znotraj tega
programa izvajamo:
1. Terapevtsko plavanje, ki je namenjeno za mlajše učence v posebnem programu.
2. Hipoterapijo - terapijo s konji za otroke v razvojnem vrtcu in v posebnem programu.
3. Poučevanje začetne angleščine za učence v 5. ali 6. razredu programa NIS.
4. Skupino za starše otrok iz razvojnega oddelka in PPVI.
5. Skupino za starše učencev 1.-6. programa NIS.
6. Preko celega leta zbiramo prispevke učencev za tematsko šolsko glasilo Plamenček,
ki izide ob koncu šolskega leta.
7. Šolski eko vrt, ki je postala naša učilnica na prostem.
8. Promocijske dejavnosti, preko katerih aktivno širšo javnost seznanjamo z dogajanjem
v naši šoli.
9. Počitniško varstvo poteka pod vodstvom strokovnih delavcev, ki za učence pripravijo
pester program, v katerem poskrbijo tako za utrjevanje spretnosti in sposobnosti kot
za sproščanje in čim boljše počutje otrok.
10. Mladi plavalci - sposobnejše plavalce želimo spodbuditi k udeležbi na plavalnem
tekmovanju.
Vključevanje učencev
Učenci se v posamezne programe OŠ Roje vključijo na podlagi strokovnega mnenja, ki ga
pripravi komisija za usmerjanje, odločbo o usmeritvi pa izda Zavod republike Slovenije za
šolstvo. Za vsakega učenca izdela strokovna skupina v šoli v roku 30 dni individualizirani
načrt vzgoje in izobraževanja, strokovno delo v šoli pa poteka interdisciplinarno.
Individualizirane načrte tekom tekočega šolskega leta spremljamo in dopolnjujemo, ob
polletju in ob zaključku šolskega leta pa jih skupaj s starši ter glede na možnosti tudi skupaj
z učenci, evalviramo. Zraven postavimo smernice za delo v prihodnosti. Na šoli posebno
pozornost in skrb namenjamo stalnemu sodelovanju s starši in rejniki, saj menimo, da je to
temelj uspešnega dela in doseganja zastavljenih ciljev pri učencih. Že vsa leta se trudimo,
da sodelovanje s starši poteka kvalitetno in v pozitivnem duhu, na visoki profesionalni, a
hkrati tudi človeški ravni.
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Mobilno specialno pedagoška služba
Dodatno strokovno pomoč v večinskih osnovnih šolah in v vrtcih izvajamo že vrsto let. Na ta
način zagotavljamo specialno in inkluzivno pedagoško ter logopedsko pomoč. V okviru
mobilne službe nudimo strokovno pomoč delavcem v šolah, vrtcih, svetujemo staršem,
sodelujemo pri pripravi individualiziranih načrtov vzgojno-izobraževalnega dela, se
povezujemo z zunanjimi strokovnjaki, ki delajo z učencem ali je učenec pri njih v obravnavi
oziroma na terapiji. Vsi udeleženci ocenjujemo mobilno službo kot izredno uspešno obliko
pomoči otrokom, ki imajo določene učne težave, po drugi strani pa je mobilna služba tudi
zelo uspešen način sodelovanja med nami in drugimi vzgojno izobraževalnimi ustanovami v
naši bližnji in tudi širši okolici. Mobilno službo izvajamo na 14 osnovnih šolah in v 4 vrtcih v
bližnji okolici. Ure dodatne strokovne pomoči izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi,
logopedi in inkluzivna pedagoginja. Potrebe po mobilni službi naraščajo, veliko
povpraševanja po izvajanju dodatnih ur prihaja tudi med šolskim letom. A zaradi
pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra (predvsem logopedov), moramo žal te prošnje
pogosto zavrniti. Glede na povpraševanje bi lahko zaposlili še vsaj dva strokovna delavca.
Trenutno izvajamo 324 ur mobilne službe in dodatne strokovne pomoči.
Razvojno fizioterapevtske in logopedske obravnave ter svetovalno delo
V okviru šolanja na OŠ Roje našim učencem nudimo tudi dodatne specializirane obravnave,
kar pripomore k bolj optimalnemu razvoju njihovih potencialov. Visoko usposobljen, izkušen
in strokoven kader opravlja razvojno fizioterapevtske storitve, logopedske obravnave, v
svetovalni službi pa socialno pedagoške in psihološke obravnave, vzgojno svetovanje in
podpora staršem. Obravnave potekajo v dopoldanskem času, kar je za starše zelo
dobrodošlo, saj jim tako odpadejo popoldanske vožnje na terapije in se lahko posvetijo
družinskemu življenju. Enkrat tedensko nudimo obravnave tudi v popoldanskem času, tako
imajo tudi starši možnost prisotnosti na posameznih obravnavah.
Pri vseh terapevtskih obravnavah pa je velik poudarek na sodelovanju s starši, rejniki in
skrbniki, saj sta njihova pomoč in dobro sodelovanje s šolo nujen pogoj za doseganje
načrtovanega napredka učenca.
Fizioterapevtske obravnave izvajata strokovni sodelavki iz Razvojne ambulante Domžale,
obe specialistki razvojno-nevrološke obravnave. Namen obravnav je izboljšanje in
ohranjanje gibalnih sposobnosti otrok ter odpravljanje težav na kostno-mišičnem, živčnem in
respiratornem sistemu. Hkrati pa obravnave pomenijo dodatno možnost gibanja za otroke in
pomagajo preprečevati sekundarno pojavljanje in naraščanje okvar.
Zaželeno je, da so pri vajah prisotni starši in da z vajami nadaljujejo tudi po navodilih doma.
Obe delavki delujeta tudi na preventivnem področju, ki zajema: pravilno sedenje, nošenje
šolskih torb in korektivna fizioterapija.
V posebnem programu za učence v 1. stopnji in za otroke v razvojnem vrtcu v okviru
nadstandardnega programa otrokom ponudimo hipoterapijo v sodelovanju z zavodom
CIRIUS Kamnik za izboljšanje lokomotornega aparata in celotne drže telesa.
Logopedske obravnave so osredotočene na preprečevanje in odpravljanje vseh vrst
govorno-jezikovnih težav, ki se pojavljajo na področju izreke, jezika, ritma, tempa, glasu ter
branja in pisanja, ter tudi hranjenja. Učenci na individualnih obravnavah osvajajo pravilno
izreko glasu, razvijajo jezikovne in socio-pragmatične zmožnosti, se urijo v pripovedovanju
in opisovanju. Nekateri učenci pa zaradi zaostanka na govorno-jezikovnem področju
spoznavajo načine nadomestne in podporne komunikacije. Ustrezna terapija je načrtovana
na osnovi težav, ki jih ima otrok.
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Sočasno pa poteka tudi opazovanje ostalih otrok na šoli, po potrebi svetovanje staršem ali
strnjene logopedske obravnave. Logopedinje glede na potrebe redno sodelujejo tudi z
zunanjimi ustanovami.
Svetovalna služba je vpeta v vse oblike dela in življenja na šoli. Pri svojem delu deluje
celostno. Učencem nudi pomoč pri razreševanju težav, sodeluje pa tudi pri preventivnem in
kurativnem delu s celotno skupino. Timsko delo se odvija v sodelovanju s starši in rejniki,
strokovnimi delavci šole ter glede na potrebe tudi z zunanjimi strokovnjaki (Centri za socialno
delo, zdravstvenimi domovi, policijo, …). V okviru delovnih nalog svetovalna služba opravlja
poklicno usmerjanje in svetovanje, nudi podporo pri razreševanju socialno-ekonomskih stisk,
ureja sprejem in vpis novincev, sodeluje pa tudi pri strokovnih timih ter individualiziranih
načrtovanjih za posamezne učence. Vodi poklicno informiranje in svetovanje za učence
zaključnih razredov ter glede na potrebe svetuje in pomaga staršem/rejnikom ob morebitnih
vzgojnih dilemah.
Hospitacijska šola
Na OŠ Roje izvajamo številne vzorne hospitacijske nastope in mentorstvo za študente
specialne in rehabilitacijske pedagogike, za specializante pediatrije in druge, ki se
izobražujejo za delo z učenci s posebnimi potrebami. v letu 2020 smo s Pedagoško fakulteto
v Ljubljani podpisali 5-letni Sporazum o sodelovanju naše šole pri izvedbi praktičnega
pedagoškega usposabljanja za študente ustreznih študijskih programov.
Vse dejavnosti in programe, ki smo jih predstavili, v letu 2021 zaradi epidemije koronavirusa
izvajamo v omejenem obsegu, saj moramo upoštevati navodila in priporočila Nacionalnega
inštituta za javno zdravje.
Šola je registrirana še za opravljanje navedenih dejavnosti, ki jih izvajamo v manjšem
obsegu, glede na potrebe šole in trga:
- trgovina na drobno s knjigami, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
- dejavnost menz,
- drug kopenski potniški promet na rednih linijah,
- dajanje lastnih nepremičnin v najem, prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
- dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
- obratovanje športnih objektov.
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2.3.1. PODATKI O ŠTEVILU ODDELKOV IN UČENCEV v šolskem letu 2020/2021
razred
RO 1 – razvojni oddelek
Skupaj
oddelki - poseben VIZ program
PPVI I./II a kombinacija
PPVI II. a
PPVI II/III. b kombinacija
PPVI IV. a
PPVI IV. b
PPVI V. a
PPVI V/VIb kombinacija
PPVI VI. a
skupaj
prilagojen program NIS
1./2.a kombinacija
2. b
3. a
3. b
4. / 5. r kombinacija
6. r
7. r
8. r
9. r
skupaj od 1. do 9. razreda
VSI SKUPAJ

dečki
2
2

deklice
4
4

skupaj
6
6

6
6
3
5
2
4
6
5
37

0
1
5
2
3
3
1
1
16

6
7
8
7
5
7
7
6
53

6
2
3
3
5
5
9
2
3
38
77

1
5
3
3
6
5
4
4
5
36
56

7
7
6
6
11
10
13
6
8
74
133

V šolskem letu 2020/2021 smo planirali izvajanje še:
Program
podaljšano bivanje varstvo vozačev
nižji
izobrazbeni 3 skupine
2 skupini zjutraj in 1
standard (NIS)
skupina popoldan
Posebni program 2 skupini
3 skupine
(PPVI)
skupaj
5 skupin
6 skupin

jutranje varstvo
/
/
/

Zaradi epidemiološkega stanja v državi smo januarja 2021 morali podaljšano bivanje in
varstvo vozačev organizirati v večih skupinah, saj se po navodilih MIZŠ in NIJZ učenci
različnih razredov ne smejo mešati med seboj. Tako v času razglašene epidemije izvajamo
10 skupin varstva vozačev zjutraj in 7 skupin podaljšanega bivanja.
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V šolskem letu 2020/21 prilagojen program (NIS) obiskuje kar 16 novih učencev, v
posebnem programu (PPVI) pa imamo šest novincev, skupaj 22.
Glede števila učencev v naslednjem šolskem letu težko napovemo situacijo, saj se zaradi
trenutnega stanja - epidemije in posledično izvajanja pouka na daljavo v rednih šolah težko
izvaja ocenjevanje. Zaradi tega nam večinske šole še ne morejo posredovati informacije o
številu učencev, za katere se predlaga prešolanje. Pričakujemo pa, da bo ob začetku
šolskega leta 2021/22 prešolanj na OŠ Roje manj, kot smo bili vajeni v preteklih letih.
Za šolsko leto 2021/22 predvidevamo manj kombinacij v oddelkih s prilagojenim
programom z nižjim izobrazbenim standardom in več čistih oddelkov. Večjega števila
oddelkov ne predvidevamo, saj nam prostorske kapacitete tega ne omogočajo. Želimo
pa si, da bi v letih 2021 in 2022 končno zaživel načrt o prenovi šole (garderobe, večja
jedilnica in dodatne učilnice za ločeno poučevanje in individualni pouk oziroma
senzorno sobo).
2.4. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Razporeditev in obremenitev delavcev je skladna z učnimi načrti, Pravilnikom o normativih
in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi
potrebami, Pravilnikom o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem
programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike, Pravilnikom o izobrazbi učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z
nižjim izobrazbenim standardom, Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje, Pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih
delavcev v programih za predšolske otroke in delovno pravno zakonodajo.

2.4.1. OBVEZNI PREDMETNIK
Pouk po predmetniku
Na naši šoli izvajamo:
● pouk po predmetniku devetletne osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim
izobrazbenim standardom,
● pouk po posebnem vzgojno-izobraževalnem programu.
Pouk načrtujemo, izvajamo in vrednotimo po načelih izkustvenih pristopov, ob maksimalnem
upoštevanju principov individualizacije vzgojno izobraževalnega dela. Strokovni delavci v
posebnem programu vnašajo v pouk različne elemente najnovejših terapij, pristopov,
pedagogik, gibalno-ritmične vzgoje, delovne terapije ob posebnem programu za
usposabljanje otrok z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Za vsakega učenca strokovna skupina izdela individualen VIZ program, katerega osnova je
dobra diagnostika in skupno načrtovanje vseh učiteljev, ki delajo z učencem. V strokovni
skupini za pripravo individualiziranega programa dela sodelujejo tudi starši oziroma rejniki,
po potrebi pa še zunanji strokovni sodelavci.
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Izbirni predmeti in izbirne vsebine
V šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje izbirne predmete:
IZBIRNI PREDMET V PPNIS
UČITELJ
Šport za zdravje
Marko Reich, Vanda Trobevšek
Obdelava gradiv: les, umetne snovi, kovina
Slavko Lenaršič
Plesne dejavnosti: ples, ljudski plesi
Meta Marolt
Računalništvo: urejanje besedil, multimedija, Maja Mejač
računalniška omrežja
V četrti, peti in šesti stopnji pa izvajamo naslednje izbirne vsebine:
IZBIRNE VSEBINE V PPVI
UČITELJ
Plesne dejavnosti: ljudski plesi
Polona Pirš
Slovenščina: gledališki klub
Ajda Lalić
Računalništvo: urejanje besedil
Maja Mejač
Šport za zdravje
Slavko Lenaršič
Glasbeni klub
Tjaša Vevoda
Vrtnarjenje in ročne spretnosti
Marta Krt
Sprostitvene dejavnosti
Petra Šobot
Pojdimo okrog sveta
Tjaša Vevoda
Gremo po Sloveniji
Polona Pirš (6. stopnja)
Glina
Lucija Kodrca (6. stopnja)
Diferenciacija in individualizacija
Vzgojno izobraževalno delo in usposabljanje poteka na vseh stopnjah individualizirano
zaradi izredne heterogenosti učencev z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem
razvoju ter številnih kombinacij z drugimi motnjami, primanjkljaji in ovirami.
Dnevi dejavnosti
V skladu z učnim načrtom so predpisani naravoslovni, kulturni, tehnični, športni in delovni
dnevi za posamezne razrede. Ti dnevi so prijetna popestritev učnega načrta in so namenjeni
predvsem izkustvenemu učenju. V šolskem letu 2020/2021 smo jih primorani izvajati
prilagojeno ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja
okužbe SARS-CoV 19.
Specialno-pedagoške dejavnosti
Od 1. do 6. razreda izvajamo tedensko eno uro socialnega učenja in od 4. do 6. razreda eno
uro računalniškega opismenjevanja.
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2.4.2. RAZŠIRJENI IN NADSTANDARDNI PROGRAM
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki iz različnih razlogov težje sledijo pouku ali se
težje učijo. Izvajajo ga učiteljice razrednega in predmetnega pouka.
V dodatni pouk se vključujejo učenci, ki želijo poglobiti znanje iz posameznih predmetnih
področij in tisti, ki se želijo udeležiti tekmovanj v določenih znanjih in veščinah. Učenec lahko
obiskuje dopolnilni in dodatni pouk stalno ali le občasno, po dogovoru z razrednikom.
Nacionalni preizkus znanja
Nacionalni preizkusi znanja so za naše učence v nižjem izobraževalnem standardu
prostovoljni. Ob koncu tretjega triletja se preveri znanje iz slovenščine, matematike in
tretjega predmeta, ki ga vsako leto znova določi minister za izobraževanje, znanost in šport.
Na koncu drugega triletja se preverja znanje iz slovenščine in matematike.
V preteklem šolskem letu zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa NPZ ni bil izveden. Na
splošno pa so v preteklih letih naši učenci dosegali nadpovprečne rezultate glede na
slovensko povprečje.
Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti smo pripravili glede na želje učencev in na čas, ki ga imamo na voljo
za izvedbo teh dejavnosti. Tudi letos smo ponudili možnost popoldanske izvedbe za
posamezne krožke z zunanjimi izvajalci (ples, kickboxing).
Interesne dejavnosti potekajo v času predure (7.10 do 7.55) ali v popoldanskem času.
Učencem priporočamo udeležbo pri vsaj dveh interesnih dejavnostih.
V letošnjem šolskem letu smo načrtovali izvajanje kar 44 interesnih dejavnosti, a po navodilih
ministrstva za znanost, izobraževanje in šport se zaradi slabe epidemiološke situacije v
državi interesne dejavnosti trenutno ne izvajajo. S tem namreč želijo preprečiti mešanje
učencev iz različnih razredov in posledično zajeziti morebitno širjenje koronavirusa.
Vsako leto se potrudimo, da učencem ponudimo čimbolj raznolike aktivnosti, katere radi
obiskujejo. Dejavnosti so v glavnem brezplačne in na ta način dostopne vsem otrokom. Z
vključitvijo vseh otrok v različne aktivnosti jim skušamo omogočiti, da razvijajo svoje
potenciale.
Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje (dalje OPB) je organizirano za učence od prvega do devetega razreda v
prilagojenemu programu in za vse učence v posebnem programu.
Čas podaljšanega bivanja je namenjen sprostitveni dejavnosti, samostojnemu učenju in
opravljanju domačih nalog, kosilu ter ustvarjalnem preživljanju prostega časa.
V tekočem šolskem letu je bilo zaradi povečanega vpisa učencev (zlasti mlajših) posledično
večje število prijav za podaljšano bivanje. Na ta način smo dobili odobrenih 114 ur OPB
tedensko. Podaljšano bivanje imamo tako organizirano v petih skupinah, kjer poteka delo
kakovostno, saj se pedagoški delavci trudijo, da bi tudi v popoldanskem času nudili otrokom
optimalne pogoje za razvoj.
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Varstvo vozačev
Varstvo vozačev izvajamo v petih skupinah zjutraj in eni popoldan.
Za učence, ki prihajajo v šolo s prvim kombibusom in avtobusom od 7.00 ure do 8.00 ure,
je organizirana ena skupina varstva vozačev. V predurah izvajamo tudi interesne dejavnosti,
tako da imamo na ta račun manj ur varstva vozačev. Varstvo vozačev za prilagojen program
izvajajo dežurni učitelji.
Dve skupini varstva vozačev za učence iz posebnega programa sta organizirani od 7.00 do
8.00, ena skupina pa od 6.30 do 8.00. Izvajajo ga varuhinje – negovalke.
Glede na možnosti prevozov v šolo le s šolskim kombijem in ob upoštevanju različnih
relacij, ki jih dnevno opravi šolski kombi, je kot specifika za učence s posebnimi potrebami,
to varstvo nujno potrebno.
Zaradi navodil MIZŠ in NIJZ ob epidemiji moramo od januarja 2021 zagotoviti skupine
varstva vozačev, v katerih se ne mešajo učenci različnih razredov. Zato do nadaljnjega
izvajamo to varstvo v 10 skupinah. Občine ustanoviteljice smo tudi seznanili o povečani
potrebi po dodatnem financiranju skupin varstva vozačev zaradi povečanega števila vpisanih
otrok in zagotavljanja varnega izvajanja ob upoštevanju epidemiološkega stanja v Sloveniji.
Šola v naravi
Šola vsako leto organizira zimsko in letno šolo v naravi v okviru razširjenega programa,
vendar za učence udeležba ni obvezna. Priporočamo pa jo vsem učencem, saj je analiza
dela v šoli v naravi pokazala, da te posebne oblike izobraževanja, druženja in vključevanja
v drugo okolje pozitivno vplivajo na učence, predvsem na njihovo samopodobo in učenje
odgovornosti.
Organiziranje tovrstnega izobraževanja zahteva veliko priprav, večje število spremljevalcev
kot jih predvidevajo veljavni normativi in zato tudi večja finančna sredstva, vendar so nam
pozitivni učinki, ki jih imajo šole v naravi na učence in zadovoljstvo staršev motivacija pri
izpeljavi te dejavnosti.
Za kvalitetno izvedbo šole v naravi potrebujemo pogosto dodatna sredstva, ki jih poiščemo
pri donatorjih (na primer Miklavžev večer Rotary club Ljubljana) in pri šolskemu skladu.
V šolskem letu 2020/2021 načrtujemo naslednje šole v naravi in tabore in upamo, da
jih bomo kljub trenutno neugodnim epidemiološkim razmeram uspeli realizirati:
Razred
po prijavah

Vsebina
Zimska ŠVN

Kraj
CŠOD Planica

Datum
naknadno

II., III. PPVI

Naravoslovna šola v naravi

CŠOD Štrk

7. – 9. 6. 2021

9. r

Naravoslovna šola v naravi

CŠOD Trilobit

12. - 14. 5. 2021

5. – 7. r, V.
in VI. PPVI
1.in 3. r

Letna ŠVN

Debeli Rtič

24. – 28. 5. 2021

Plavalni tečaj

Cirius Kamnik

16. - 22. 6. 2021
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Ekskurzije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) regresira za OŠPP prevoz za dva
oddelka, za ekskurzije učencev od prvega do četrtega razreda devetletke na razdalji 20
kilometrov in od petega do devetega razreda za dva oddelka na razdalji 120 kilometrov.
Ostale stroške krijejo starši ali pa jih pokrijemo iz sredstev šolskega sklada. Vsako leto se
trudimo, da pri letnem načrtovanju dejavnosti vnašamo drugačne in raznolike ekskurzije, ki
učencem resnično pomenijo nove oblike izkustvenega učenja. Pester program bomo ohranili
tudi v naslednjem šolskem letu.
Šolski projekti in natečaji ter razstave
Kot že vrsto let doslej, bomo tudi v letu 2021 veliko pozornosti posvetili temam, ki pokrivajo
področja Šolskega ekovrta, Ekošole, Zdrave šole in Kulturne šole. Tako smo se tudi v
letošnjem šolskem letu vključili v številne projekte in natečaje oziroma jih nadgrajevali ter
izpopolnjevali kljub omejitvam zaradi epidemije Covid-19.
V okviru trajnostnega razvoja velik poudarek dajemo izkustvenemu učenju na našem
šolskem ekovrtu, ki je postal naša učilnica na prostem. V mesecu marcu bomo posejali
vrtnine v lončke in jih potem v maju presadili na šolski vrt, v dvignjene grede. Uredili bomo
prezimna zelišča v spiralni gredi in jo obogatili z novimi vrstami. Pozno spomladi bomo lahko
že obirali prvo jagodičevje ter posušili meto, meliso, bezeg, lipo, ipd... Ob tem se bodo učenci
tudi učili kuhati številne nove kulinarične dobrote ter v jesenskih mesecih pripravljati
ozimnico.
Nadaljevali bomo tudi s številnimi dejavnostmi v okviru
pridobljenega naziva Kulturne šole, ki nam ga je za
obdobje petih let podelil Javni sklad za kulturne dejavnosti.
V okviru pridobljenega naziva Kulturna šola skrbimo za
kulturno vzgojo naših učencev, jim ponudimo kvalitetne
kulturne vsebine in jih usmerjamo k lastnemu
ustvarjalnemu kulturnemu delovanju. Preko socialnih
vsebin v šoli dajemo velik poudarek dobrim medsebojnim
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odnosom in ustrezni komunikaciji. V letošnjem letu bodo dejavnosti potekale prilagojeno
glede na priporočila o ravnanju ob epidemiološki situaciji v državi.
V šolskem letu 2020/2021 smo načrtovali izvedbo 40-ih okvirnih projektov, ki so razdeljeni
še na manjše projekte. Upamo, da nam bo glede na omejitve v zvezi z epidemijo Covid-19
to uspelo realizirati v čim večji meri.
Aktivno sodelujemo na 8-ih tematskih natečajih. Na šoli delamo s konkretnimi in različnimi
materiali, ki jih ročno ali strojno učenci pod vodstvom kreativnih učiteljev spreminjajo v
umetniške ali uporabne izdelke. To delo je za marsikoga prava terapija, hkrati pa učencu
omogoča, da se počuti uspešen, kar posledično pozitivno na njegovo samopodobo.
Načrtujemo tudi sodelovanje na številnih razstavah, ki jih razpisujejo: Zavod RS za šolstvo,
Društvo Specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Društvo Sožitje, Zavarovalnica
Triglav, Petrol, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Center za mlade Domžale in drugi, v
kolikor bodo izvedene. Tudi v letošnjem letu načrtujemo pripraviti samostojne razstave v šoli
in v knjižnici v Moravčah. Učenci in učitelji izvirne izdelke razstavljajo tudi na različnih sejmih,
na medgeneracijskem druženju ali Bio dnevih v Češminovem parku v Domžalah in v kolikor
se bodo ti dogodki odvili, bomo sodelovali tudi letos.
Načrtujemo se udeležiti tudi Likovnega srečanja OŠPP, srečanja gledaliških skupin,
glasbene revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, mednarodnega natečaja Extempore v
Moravčah in male Groharjeve kolonije v Škofji Loki.
Mnogim mednarodnim likovnim in tehničnim projektom ter razstavam pa se bomo priključili
tekom šolskega leta, v kolikor bodo izvedene. Pri delu smo zelo uspešni in pridno nabiramo
državna in mednarodna priznanja. S svojim kvalitetnim delom tako pripomoremo k boljši
vključenosti oseb s posebnimi potrebami v širšo skupnost.
V okviru preventivnih dejavnosti izvajamo različne projekte oziroma nadstandardne
dejavnosti (terapevtsko plavanje, hipoterapijo, glina kot terapevtsko in izrazno sredstvo,
ekošola in ekovrt ter skupine za samopomoč, predavanja in delavnice), ki pomagajo pri
celostnem razvoju otrok in pripomorejo k uspešnejšemu vključevanju v socialno mrežo.
Tečaji
Tečaji, ki jih izvajamo na šoli:
● priprava na kolesarski izpit,
● »Naučimo se plavati« – za neplavalce do 3.
razreda,
● tečaj prve pomoči,
● tečaj smučanja (Šolar na smuči) in teka na
smučeh,
● športni program Krpan, Zlati sonček in Mali
sonček,
● Zgodnje učenje tujega jezika (angleškega),
● učenje plavanja (5. in 6. r NIS v okviru ŠVN).
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Proslave, praznični dnevi, prireditve
V skladu s šolskim koledarjem načrtujemo in izpeljemo vse proslave in prireditve, nekatere
bodo v letošnjem šolskem letu izvedene prilagojeno. Mladinski in otroški pevski zbor,
instrumentalisti in tolkalni krog, gledališki in glasbeni klub zelo radi nastopajo in se udeležijo
številnih prireditev, tekmovanj in medgeneracijskih druženj. Nastopajo v vrtcih in šolah ter
povsod, kamor nas povabijo. Učenci se veselijo nastopov in radi pokažejo, kaj so se s
prizadevanjem pri pouku in interesnih dejavnostih naučili. Kljub trenutni epidemiološki
situaciji še vedno upamo, da bomo takšne nastope in druženja lahko izpeljali.

Tekmovanja
Tudi za 2021 načrtujemo udeležbo na različnih tekmovanjih:
TEKMOVANJE
Računalniška tekmovanja za PPNIS
Računalniško tekmovanje za PPVI
Tekmovanje mladih tehnikov (regijsko in državno)
MATP
Zlata Kuhalnica
Za čiste zobe ob zdravi prehrani
Računanje je igra

VODJA
Maja Mejač
Maja Mejač
Slavko Lenaršič
Dunja Petrič
Ida Zupanc
Tadeja Levičnik
Petra Bogataj Ivančič

Udeležili se bomo tudi številnih športnih
tekmovanj, ki so organizirana za učence
v PPNIS, kot tudi tekmovanj v okviru
Specialne olimpijade Slovenije za
učence iz PPVI. Učenci z najtežjimi
motnjami pa se bodo še naprej
udeleževali tekmovanj Motor Activity
training Program (dalje MATP), ki so še
posebej
prilagojena
njihovim
specifičnim težavam. Trudimo se, da
vsakega otroka vključimo v področja,
kjer lahko razvija svoje potenciale in je
uspešen. Na ta način razvija svojo pozitivno samopodobo in krepi socialne stike. Učenci
ponosno prinesejo v šolo številne medalje in priznanja.
Udeležili se bomo državnega turnirja v namiznem tenisu, zimskih iger SOS in regijskih iger
ljubljansko – dolenjske regije.
O dosežkih naših učencev in njihovem prizadevnem delu seznanjamo javnost s številnimi
zapisi v lokalnih časopisih, spletnih straneh in facebooku, kjer učitelji (mentorji) objavljajo
članke in prispevke skozi vse leto.
Želimo si, da bi bile epidemiološke razmere v Sloveniji boljše in bi na ta način lahko realizirali
tudi zgoraj našteta tekmovanja. Zaenkrat se ta ne izvajajo.
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Nadstandardne dejavnosti
Na naši šoli že vrsto let uspešno bogatimo vzgojno izobraževalno delo s številnimi
nadstandardnimi programi, ki jih učenci radi obiskujejo. Z njimi pomembno prispevamo k
razvoju otrokovih potencialov, utrjujemo motorične spretnosti ter širimo obseg njihovih znanj
in socialnih veščin. Letos se odvijajo (v prilagojeni obliki):
Dejavnost
Plamenček- vsakoletno tematsko glasilo
Hipoterapija
Terapevtsko plavanje
Zgodnje učenje tujega jezika- angleščina
Skupina za starše RO in PPVI
Skupina za starše NIS
Šolski eko vrt
Promocijske dejavnosti
Počitniško varstvo
Mladi plavalci

Nosilec dejavnosti
Andreja Čimžar
Nina Sever
Nina Sever, Urška Nosan
Eva Hočevar
Manja M. Bogovič
Anja Oršič
Marta Krt
Ajda Lalić
Jelka Rojc
Vanda Trobevšek

2.5. OPIS DRUGIH DEJAVNOSTI ŠOLE

2.5.1. PREVOZI UČENCEV
V šolo učenci večinoma prihajajo z organiziranim prevozom, nekatere pa v šolo pripeljejo
starši ali pridejo peš oziroma s kolesom. Iz Črnega grabna pripelje 7 učencev šolski avtobus.
Šolski kombi bus pripelje veliko večino učencev iz Peč, Gaberj pod Limbarsko goro, Moravč,
Doba, Radomelj, Hudo, Grobelj, Mengša, Trzina, Količevega, Dragomlja ter Bišč. Ker
trenutno zaradi povečanega števila otrok težko pokrivamo vse prevoze s šolskim kombijem,
z občino Domžale iščemo možnosti o zagotavljanju dodatnega zunanjega prevoznika.
Vsak dan šolski kombi bus opravi 5 voženj, dve zjutraj in tri po končanem pouku. Za učence
s težjo gibalno oviranostjo pa je zagotovljen prevoz s posebnim prilagojenim kombijem
prevoznika, ki omogoča enostavnejši prevoz večjih invalidskih vozičkov in tako zelo olajša
delo staršev pri skrbi za varen prihod v šolo. Za prevoz učencev iz občine Dol pri Ljubljani
poskrbi njihova občina. Trenutno se z njihovim kombijem vozijo štirje učenci, eden učenec
prihaja v šolo s kombijem občine Litija, ena učenka pa se vozi v šolo s prevozom iz OŠ
Rodica.
Za učence iz občin soustanoviteljic sami organiziramo prevoze in iščemo ustrezne
prevoznike, občinam pa nato izstavljamo zahtevke za plačilo prevozov.
Zahtevke za prevoze 12-ih rejencev pošiljamo mesečno njihovim matičnim občinam.
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2.5.2. VARNA POT V ŠOLO
Varnost naših učencev je naša prva naloga. Za zagotavljanje varnih poti v šolo smo izdelali
Prometno varnostni načrt šole, vsako leto pa znanje učencev nadgradimo s praktičnim
učenjem v sodelovanju s Policijsko postajo Domžale. Pomembno je, da se učenci
pravočasno odpravijo od doma, uporabljajo pločnike, cesto prečkajo na prehodih za pešce,
v mraku nosijo kresničke in ostala odsevna, svetla oblačila. Tisti, ki se vozijo s kolesom,
morajo imeti ustrezno opremljeno kolo in čelado, kar tudi večkrat preverimo. Na postaji in v
vozilih se morajo kulturno obnašati. Prvošolci imajo rumene, opozorilne rutke.
Iz šole jih na avtobus ali kombi spremljajo varuhinje ali učitelji. Prav tako jih počakajo pri
vhodu v šolo, ko se pripeljejo s temi prevozniki.

2.5.3. SODELOVANJE S STARŠI
Že vsa leta posebno skrb na naši šoli posvečamo stalnemu in pozitivnemu sodelovanju s
starši. Zavedamo se, da je le strokovno in dosledno delo s starši predpogoj za učinkovito
vzgojno in izobraževalno delo. Starši, ki čutijo našo podporo, so v svoji starševski vlogi bolj
samozavestni in bolj zaupajo v svoje sposobnosti, pa tudi z nami so bolj sproščeni in tako
lahko za njihovega otroka s skupnimi močmi naredimo največ.
S starši sodelujemo na:
● na govorilnih urah (dopoldan ali popoldan);
● individualnih razgovorih v okviru svetovalne, logopedske in razvojno fizioterapevtske
službe;
● timskih sestankih za otroke v primeru težav oziroma po potrebi (strokovno
poglobljeno delo zlasti pri rejencih in pri učencih, ki potrebujejo več pomoči in
podpore pri socializaciji);
● roditeljskih sestankih;
● skupinah za samopomoč staršev;
● strokovnih predavanjih za starše;
● pri načrtovanjih in evalvacijah individualiziranih učnih načrtov dela za posameznega
učenca;
● pri poklicni orientaciji učencev v nadaljnje izobraževanje in pri vključevanju
mladostnikov v varstveno delovne centre;
● pri vodenju šolskega sklada in pri zbiranju donacij;
● pri samoevalvaciji dela na šoli;
● pri projektih in posameznih šolskih dejavnostih;
● vedno smo tudi odprti za konstruktivne predloge (ali morebitne utemeljene kritike) s
strani staršev, o katerih se z veseljem in ažurno pogovorimo.
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2.5.4. ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad upravljajo predsednik šolskega sklada, trije predstavniki šole in trije predstavniki
staršev. V letu 2021 bomo sredstva zbirali s prispevki staršev, s prostovoljnimi prispevki za
izdelke na raznih prodajnih razstavah in s pomočjo donacij. Sredstva iz šolskega sklada so
namenjena učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, za sofinanciranje prevozov v
okolici šole, prevozov v okviru dnevov dejavnosti, sofinanciranje šole v naravi in drugih
izvenšolskih aktivnosti. Predvidevamo, da bi se v letu 2021 lahko koristilo manj sredstev za
sofinanciranje raznih prevozov, šole v naravi, saj se sama organizacija dela prilagaja
epidemiološki sliki v državi. Glede na trenutno situacijo pa predvidevamo, da bi se lahko
povečala potreba po sredstvih iz šolskega sklada za pomoč pri plačilu raznih položnic,
nakupu delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin.

2.5.5. SODELOVANJE Z OKOLJEM
S ciljem, da bi naše učence čim bolj vključili v lokalno skupnost in s tem razbijali tabuje o
osebah s posebnimi potrebami, skozi vse leto zelo veliko sodelujemo z različnimi
ustanovami, društvi in posamezniki iz našega lokalnega okolja. Tudi v letu 2021
nameravamo s tem nadaljevati, glede na trenutno epidemiološko sliko v državi pa se bomo
potrudili poiskati tudi druge načine sodelovanja.
Poleg medgeneracijskega druženja, ki zajema tako sodelovanje z drugimi šolami in vrtci, kot
z domovi upokojencev in raznimi društvi, se povezujemo tudi z drugimi ustanovami. Pogosto
sodelujemo s Pedagoško fakulteto v Ljubljani, občino Domžale in z Zdravstvenim domom
Domžale, ki k nam pošiljajo študente na prakso in hospitacije. Z drugimi šolami se
povezujemo tudi preko različnih projektov, med njimi tudi prostovoljstva, ki omogoča drugim
učencem pozitivno izkušnjo sprejemanja otrok s posebnimi potrebami. V času, ko je fizično
druženje onemogočeno, se s šolami in vrtci povezujemo prek dopisovanja in drugih virtualnih
načinov. Našteta sodelovanja so namenjena predvsem odpiranju novih obzorij za naše
učence, omogočanju vključevanja v različne aktivnosti, delavnice, organizaciji razstav in
predstav. Poleg tega tudi širši skupnosti in stroki omogočamo vpogled v populacijo otrok s
posebnimi potrebami, opazovanje poučevanja le teh in učenje novih pristopov in metod.
Na osnovni šoli Roje izvajamo tudi preventivne in kurativne programe v sodelovanju z
razvojno ambulanto, zobozdravstveno in drugimi ambulantami Zdravstvenega doma
Domžale, Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike in pedopsihiatričnim oddelkom
Kliničnega centra Ljubljana, s Centrom za socialno delo Domžale in ostalimi Centri za
socialno delo iz krajev, od koder prihajajo naši učenci in rejenci, Centrom za mlade Domžale,
Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter z ostalimi službami in organizacijami v smislu pomoči
učencem in njihovim družinam.
V okviru vključevanja mladostnikov v varstveno delovne centre se povezujemo z VDC INCE,
Mengeš in dnevnim centrom za mladostnike s posebnimi potrebami v Domžalah. V preteklih
letih smo se s prakso začeli povezovati tudi z raznimi podjetniki iz lokalnega okolja in takoj,
ko bo to spet možno, nameravamo s tem nadaljevati, saj se je izkazalo kot zelo pozitivno.
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Sodelujemo z društvom Sožitje Mengeš in Ljubljana, z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, z
Rdečim križem, s klubi Lions, Soroptimist International Ljubljana in Rotary ter s številnimi
drugimi donatorji in sponzorji pri pridobivanju nadstandardnih pripomočkov in finančnih
sredstev za izvedbo dodatnih dejavnosti, za obnovo opreme v šoli in za pomoč socialno
ogroženim učencem.
V okviru donacij si učenci običajno vsako leto ogledajo skoke v Planici in odidejo na LEK-ov
izlet, ki je namenjen druženju z našimi
otroki. Prav tako nam donatorji omogočijo
ogled dveh filmov na pragu novega leta v
Kranju. Upamo, da bo v tem letu to spet
mogoče.
Tekom celega leta smo zelo hvaležni
vsem, ki nam na kakršnikoli način
omogočijo
nakup
didaktičnih
in
metodičnih pripomočkov ter likovnih
materialov oziroma jih neposredno
donirajo, pomagajo pri organizaciji
prireditev in tekmovanj ter na ta način
vsakodnevno pripomorejo k celostnemu
razvoju otrok.
Pomembna se nam zdi tudi promocija šole in njenih dejavnostih med laično populacijo, ne
le v stroki, saj so v medijih naši učenci večkrat potisnjeni na rob. Veseli smo, da v naših
občinah ustanoviteljicah temu ni tako, saj se članki o naši šoli pojavljajo v vseh občinskih
glasilih, redno pa tudi objavljamo prispevke na naši spletni strani in našem profilu na
Facebooku. Tudi s tem postajajo naši učenci bolj prepoznavni, spoštovani in sprejeti v ožjem
in širšem okolju.
Delavci šole si prizadevamo zbrati čim več sredstev za šolski sklad in skupaj z učenci preko
leta pripravimo več tematsko obarvanih prodajnih razstav, kjer zbiramo prostovoljne
prispevke.
2.5.6. ODDAJANJE PROSTOROV, TELOVADNICE
V šolskem letu 2020/21 prostore koristijo naslednji zunanji uporabniki:
Smučarsko društvo Domžale, TVD Partizan Domžale, ŠD Ten Ten Domžale, Ženski
odbojkarski klub Domžale, Športno atletsko društvo Mavrica, Marko Bolta Radomlje,
Smučarsko skakalni klub Ihan, Društvo Priprave, CZR Domžale, Damjan Kosem in Športno
društvo Sonček.
Z oddajanjem prostorov želimo doprinesti k delovanju šole kot odprte javne ustanove kljub
temu, da to zahteva dodatno skrb in delo.
Na osnovi izračuna in soglasja Občine Domžale je cena za eno uro uporabe telovadnice
9,86 €, s čimer komaj pokrijemo najnujnejše materialne stroške.
Še naprej si bomo prizadevali za dobro sodelovanje z vsemi naštetimi drugimi ustanovami,
organizacijami in društvi.
Trenutno zaradi epidemiološkega stanja v državi oddajanje prostorov zunanjim uporabnikov
ne izvajamo.
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3. PREDSTAVITEV RAZVOJNIH NALOG
3.1. RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
Naša stalnica v vzgojno-izobraževalnem delu in vsakdanjem življenju na šoli je postal
trajnostni razvoj. To pomeni, da se osredotočamo na razvoj vsakega posameznika in ob tem
delujemo tudi v smeri, da hkrati skrbimo za naše naravne vire in okolje. Pri otrocih krepimo
njihove potenciale, spodbujamo izkustveno učenje ter razvijamo njihove sposobnosti, ob tem
pa jih vsakodnevno tudi ekološko osveščamo.
Trajnostni razvoj smo poglobljeno usmerili na naslednja področja, na katerih imamo
pridobljene tudi certifikate:
● Ekošola,
● Šolski ekovrt in v okviru tega smo pridobili tudi znak Mojster kompostiranja,
● Zdrava šola,
● Kulturna šola
Naš ekovrt je prilagojen tudi za učence s težjimi oblikami gibalne oviranosti, saj imamo
dvignjene grede. Na ta način želimo v pomoč pri delu na vrtu vključiti čim več učencev in še
naprej bomo dopolnjevali in nadgrajevali te oblike izkustvenega učenja, ki so zelo dobrodošle
za motorični in kognitivni razvoj posameznika, predvsem pa na tak način naši mladostniki
pridobivajo prepotrebne izkušnje za svojo nadaljnjo življenjsko pot in poklicno usposabljanje.
V tem letu načrtujemo tudi pričetek nujne širitve šole, predvsem ureditev novih učilnic in
večje jedilnice, učilnic za ločeno poučevanje in individualno delo, senzorne sobe ter
garderobnih prostorov. Število otrok na šoli namreč iz leta v leto narašča in v letošnjem
šolskem letu smo presegli število 130 učencev, po drugi strani pa je šolo, zgrajeno leta 1984,
že konkretno načel zob časa. Trenutno imamo zapolnjeno kapaciteto vseh učilnic, za
poučevanje matičnih razredov uporabljamo tudi likovno učilnico, računalniško učilnico in
fizioterapevtsko sobo (le-to pa smo preselili v drugo nadstropje). Prostora za umiritev
nimamo, prav tako ne tako zelo zaželene senzorne sobe. Namreč v šolo so z odločbo o
usmeritvi vedno bolj pogosto napoteni številni učenci z zelo raznolikimi posebnimi potrebami.
Ker se pogosto dogaja, da so v razredu združeni učenci, ki za svoje optimalno delo
potrebujejo več miru in učence, ki potrebujejo več gibanja in stimulansov, bi resnično
potrebovali še kak ločen, prazen prostor, da bi jim lahko omogočili pridobivanje znanj na njim
najustreznejši način. Z našimi idejnimi načrti so bile seznanjene že vse občine
soustanoviteljice. Iz občine Domžale (oddelek za investicije) so nam sporočili, da je projektna
dokumentacija v zaključni fazi in bo celoten projekt v kratkem predstavljen občinam
ustanoviteljicam. Naša prioriteta v naslednjih letih je, da s pomočjo potrebnih investicij
omogočimo učencem osnovne pogoje učenja, učiteljem pa damo možnost, da posledično
še nadgradijo svoje kvalitetno delo.
Z občino Domžale bomo nadaljevali s skupnim iskanjem rešitev za alternativne oblike
varstva in zaposlovanja polnoletnih oseb z težjimi in težkimi motnjami v duševnem in
gibalnem razvoju, saj je te družine pogosto soočajo z velikimi težavami zaradi pomanjkanja
mest v varstveno delovnih centrih.
Naše strokovno delo bogatijo tudi izkušnje, ki jih pedagoški delavci pridobijo v okviru mnogih
izobraževanj in projektov, tako domačih kot mednarodnih. Zato bomo nadaljevali tudi z
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organizacijo različnih strokovnih izobraževanj na šoli. Še naprej pa bomo zaposlenim skušali
omogočiti udeležbo na raznolikih in specifičnih izobraževanjih, kjer bodo razvijali in
nadgrajevali svoje znanje. Želimo si pridobiti finančna sredstva, s katerimi bi delavcem
omogočili supervizijsko delo na sebi.

3.2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN SAMOEVALVACIJA
Na šoli imamo oblikovano strokovno skupino - Svet za samoevalvacijo dela v šoli. Vsako leto
izbere določeno področje funkcioniranja in preko poglobljenih vprašalnikov ter anket preveri
mnenja učencev, učiteljev in staršev o delu na tem specifičnem področju. Analize
samoevalvacij obravnavamo na pedagoških konferencah in po potrebi sprejmemo sklepe o
spremembah in dopolnitvah, ki jih predstavimo tudi na svetu staršev in na svetu šole. Vsako
leto evalviramo tudi zadovoljstvo učencev in staršev s šolsko malico.
Komisija za šolski red pregleda tudi Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt OŠ Roje, evalvira
izvajanje pravil ter jih po potrebi dopolni ali prilagodi.
Redne letne hospitacije učiteljevega strokovnega dela so pomemben element pri
zagotavljanju kakovosti in usmeritev za nadaljnji profesionalni razvoj kadra.
Na evalvacijskih sestankih za individualizirane programe (IP-jih) starši in rejniki poudarijo, da
so z delom šole zelo zadovoljni. Menijo, da je šola strokovna in kakovostna, tako na področju
izobraževanja kot vzgoje ter timskega dela. Nekateri starši poudarjajo, da se v zadovoljstvu
otrok zrcali ljubezen do šolskega dela učiteljev. Z otroki uspešno delamo na njihovih močnih
področjih, razvijamo motivacijo in skupaj s starši utrjujemo otrokovo osebnost in
samostojnost.
Strokovno delo naših učiteljev in številni inovativno umetniški izdelki ter rezultati učencev
postajajo vedno bolj prepoznavni v širšem slovenskem prostoru.

3.3. RAZVOJ KADROV - izobraževanja
Osnovna šola že vrsto let sistematično izobražuje svoje strokovne delavce, saj lahko le
izobražen kader, ki je na tekočem s sodobnimi trendi poučevanja, nudi kvaliteten pouk in
vzgojo našim učencem s posebnimi potrebami. Strokovni delavci se tako prek novejše
literature samoizobražujejo, prav tako si v okviru študijskih skupin, različnih aktivov in drugih
oblik strokovnih srečanj izmenjujejo primere dobre prakse ter sledijo novostim na področju
vzgoje in izobraževanja. Svoja znanja posredujejo tudi naprej širši javnosti, saj imajo
strokovni delavci predstavitve na različnih strokovnih srečanjih, okroglih mizah oziroma
znanstvenih kongresih.
Strokovni delavci OŠ Roje se izobražujejo tudi na svojih specifičnih področjih, npr. na
likovnem področju, na glasbenem področju, na področju tehnike, na področju športa, prav
tako pa pridobivajo nova znanja ter metode in tehnike dela pri učencih z različnimi motnjami
(govorno jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra, čustvenimi motnjami, različne
genetske motnje…).
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Še naprej bodo strokovni delavci za področje športa obnavljali svoje licence za učitelje
plavanja oziroma smučanja.
Eden izmed dolgoročnih ciljev šole je, da postane hospitacijska in izobraževalna ustanova,
ki bi poleg osnovne dejavnosti vzgojno-učnega procesa nudila tudi pomoč in svetovanje
različnim skupinam ljudi, staršem, rejnikom, drugim strokovnim delavcem ter širši javnosti.
Znanje, ki bi ga pridobili z izobraževanji v tujini, bi tako lahko v okviru organiziranih
izobraževanj in prikazov dela delili z drugimi ter približali problematiko otrok s posebnimi
potrebami javnosti.
Novo pridobljena znanja se stalno prenašajo na celoten kolektiv in delavce okoliških šol
preko različnih delavnic ter poročanja na različnih spletnih platformah. Učenci bodo nove
izkušnje učiteljev zagotovo opazili pri samem pouku preko različnih novih pedagoških
pristopov.
V letu 2020 smo zaradi epidemije sicer izvedli manj vsebin, kot smo jih načrtovali in kot smo
jih imeli v preteklih letih, vendar smo kljub vsemu izpeljali več seminarjev za strokovne
delavce in dve predavanji za starše:
●
●
●
●
●
●

5. 2. 2020 – dr. Sebastjan Kristovič: Medosebni odnosi in transparentna
komunikacija (1. del),
17. 9. 2020 - Maja Mejač: Računalniško opismenjevanje - uporaba aplikacije g mail
in Zoom (za starše)
22. 9. 2020 – Tina Drnovšek (CSD Domžale): Predstavitev pravic s področja osebne
asistence (za starše),
13. 10. 2020 - dr. Sebastjan Kristovič: Medosebni odnosi in transparentna
komunikacija (2. del),
oktober 2020 (več izvedb v manjših skupinah) - Vesna Krasnik: Spletne
videokonference (Arnesove delavnice)
oktober 2020 (več izvedb v manjših skupinah) - Vesna Krasnik: Spletne učilnice
Moodle (Arnesove delavnice)

Tudi v letu 2021 načrtujemo številne kvalitetne in aktualne vsebine tako za strokovne
delavce, kakor tudi za naše starše in rejnike. V mesecu marcu 2021 bomo izvedli šolo za
starše. Starši so izmed ponujenih tematik sami izbrali tisto, ki se jim zdi trenutno najbolj
aktualna in sicer so izbrali vsebino "Jeza in jaz", predaval bo g. Jani Stergar.
Ker so zaradi dolgo časa trajajoče epidemije razmere zelo drugačne, se strokovni delavci
soočamo z za nas neobičajnimi okoliščinami in s tem povezanimi tudi morebitnimi stiskami.
Zato se bomo v tem letu tudi še bolj posvetili delu na sebi, preventivi proti izgorevanju in
psihohigieni. Ob tem se poglablja tudi naše medsebojno zaupanje, povečuje se medsebojna
odgovornost in delovna etika in nenazadnje tudi pozitivna medosebna klima.
Strokovna predavanja, ki jih za kolektiv in starše planiramo v letu 2021:
25. 1. 2021 - Nina Čelesnik Kozamernik: Predavanje za kolektiv o skotopičnem
siondromu
● 9. 3. 2021 – mag. Marta Novak (ZRSŠ): Preverjanje in ocenjevanje znanja v
prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, Ema E. Vidmar in Špela
Kastelic - Uporaba metode PECS v praksi (1. in 2. del)
●
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marec 2021 - Jani Stergar: Jeza in jaz (šola za starše),
13. in 20. 5. 2021 - Milena Tuta: Otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v
osnovnošolskem izobraževanju,
● ko bo dovoljeno zbiranje do 15 oseb - Dušan Kuhar: Team teach (dve izvedbi za
kolektiv - smo bili že dogovorjeni za oktober in februar, pa smo bili primorani
odpovedati)
● junij ali avgust 2021 - psihohigiena za kolektiv
● oktober ali november - Stres in moje počutje - psihohigiena za starše.
●
●

Ob našem delu z učenci s posebnimi potrebami stremimo k temu, da smo pri vseh
dejavnostih kvalitetni ter hkrati strpni in sočutni do naše populacije otrok. Naša stalna naloga
in prioritetna skrb je, da svoje delo še izboljšujemo, da spremljamo in uvajamo nove trende
v vzgoji in poučevanju in do kot ustanova delujemo v okviru pozitivnih medosebnih odnosov
in medsebojnega zaupanja.
Pri našem nadaljnjem delu z otroki želimo še izboljšati kakovost naših storitev, zato želimo
v prihodnjih letih ponovno vpeljati supervizijo, s pomočjo katere bi dobili analitični vpogled v
naše delo. Na ta način bi še izboljšali naše strokovno delo ter posledično pripomogli k
boljšemu počutju otrok.
V prihodnosti pa načrtujemo tudi še bolj poglobljeno sodelovanje s posameznimi šolami in
vrtci v lokalnem okolju, po potrebi vključevanje v njihove pedagoške konference, strokovne
obiske njihovih učiteljev in drugih strokovnih delavcev pri nas (povabili bomo delavce, ki se
v njihovih ustanovah srečujejo z učenci s posebnimi potrebami).

4. CILJI ŠOLE

4.1. KRATKOROČNI CILJI
Naš poglavitni kratkoročen cilj je, da pouk v šoli poteka na visoki in kvalitetni ravni, da se
naši učenci počutijo varno, sprejeto in motivirano za učno delo. Vsakodnevno delo stremi
tudi k temu, da se življenje na šoli odvija umirjeno, da smo vsi udeleženci v procesu drug do
drugega vljudni, sočutni in spoštljivi.
Usmerili se bomo na analiziranje VIZ dela in ciljev v LDN za tekoče šolsko leto in načrtovali
nove cilje ter zanimive dejavnosti za naše učence v prihodnjem šolskem letu.
Glede na trenutno epidemiološko stanje v državi je eden pomembnejših kratkoročnih ciljev
zagotoviti varno bivanje v šoli. To dosegamo z doslednim upoštevanjem smernic NIJZ, kar
zahteva veliko prilagodljivosti in dodatnega angažiranja vseh strokovnih delavcev.
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4.2. DOLGOROČNI CILJI
Kot enega pomembnejših dolgoročnih ciljev smo si zadali ohranjanje visokega strokovnega
nivoja poučevanja otrok s posebnimi potrebami, ki združuje tako sodobna specialnopedagoška znanja kot tudi odgovorne, sočutne in strokovne učitelje ter druge delavce na
šoli.
Zadali smo si poglavitno in prednostno nalogo, da naše učence učimo in vzgajamo v smeri
odgovornosti, da jim pomagamo optimalno krepiti vse njihove potenciale in sposobnosti ter
da jim nudimo varno, zdravo in kvalitetno okolje za njihov razvoj. Ker so sposobnosti vsakega
posameznika zelo različne, te cilje uresničujemo preko individualiziranih programov, ki so
strokovno pripravljeni, izvedeni in redno evalvirani.
Na ta način uresničujemo tudi vizijo naše šole, saj učence pripravljamo na samostojno,
zdravo in pošteno življenje.

Naš dolgoročni cilj pa ostaja, da bi s poglobljenimi izobraževanji in številnimi bogatimi
izkušnjami postali središče za svetovanje staršem, otrokom in strokovnim delavcem v drugih
ustanovah.
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Načrtovani dolgoročni cilji:
1. Optimalni razvoj otroka
Naša prva naloga je skrb za optimalni otrokov razvoj, zato na prvo mesto postavljamo
kvalitetno učno vzgojno delo in usposabljanje učencev za življenje in delo. V
individualiziranih programih vzgoje in izobraževanja vsako leto skupaj s starši in strokovnimi
delavci v interdisciplinarnih timih zastavimo cilje, ki jih med letom večkrat evalviramo ter jih
glede na otrokov napredek dopolnjujemo in nadgrajujemo.
Vzgojno-izobraževalno delo opravljamo vestno in strokovno, naša šola je čedalje bolj
prepoznavna v širšem slovenskem prostoru, tako da bomo s takšnim načinom dela
nadaljevali tudi v prihodnosti. Poudarek našega dela je na celostni obravnavi otroka in
razvijanju njegovih močnih področij v skladu z veljavno zakonodajo. Pri pedagoškem delu
se poslužujemo novih strokovnih spoznanj in sledimo sodobnim trendom poučevanja.
2. Delo v šoli
V naslednjih letih bomo nadaljevali s številnimi dejavnostmi v okviru trajnostnega razvoja,
saj so postali naš način dela v šoli in del učno vzgojnih vsebin. Delo v okviru projektov in
natečajev zdrave in ekošole bomo nadgrajevali in izpopolnjevali, saj pripomorejo k boljšemu
poznavanju zdravega načina življenja in varovanju našega okolja.
Prav tako bomo še naprej izvajali široko ponudbo nadstandardnih programov, katere učenci
radi obiskujejo. Z njimi pomembno prispevamo k razvoju otrokovih potencialov, utrjujemo
motorične spretnosti ter širimo obseg njihovih znanj in socialnih veščin.
Med dolgoročno načrtovane cilje smo postavili številne preventivne dejavnosti, s katerimi
učence vzgajamo v skrbi zase in za svoje okolje, skupaj z njimi utrjujemo znanja in razvijamo
nove veščine. Delavnice in aktivnosti bodo izvajali naši strokovni delavci kot tudi zunanji
strokovnjaki. Glede na trenutno situacijo v državi in nekaj mesecev dela od doma bomo
pozornost usmerili tudi na psihohigieno, saj se je v tem času pri marsikaterem učencu in
staršu nakopičilo kar nekaj stisk in težav.
3. Povezovanje s strokovnimi ustanovami in izobraževanje
Na področju izobraževanja delavcev načrtujemo strokovna izpopolnjevanja na specifičnih
področjih in nadgrajevanja sodobnih metodičnih in didaktičnih pristopov. Poudarek bo na
izobraževanju strokovnega kadra za delo z različnimi spletnimi orodji in oblikovanju spletnih
nalog, prilagojenih sposobnostim učencev. Prav tako pa bomo stremeli k izobraževanjem z
možnostjo pridobitve licence za izvajanje posameznih strokovnih nalog in obravnav. Med
strokovne delavce šole pa želimo ponovno vpeljati tudi supervizijo, s pomočjo katere bi delali
na lastni osebnostni in strokovni rasti ter pridobili analitični vpogled v svoje delo. Na ta način
želimo izboljšati kakovost vzgojno izobraževalnega procesa.
Naša stalna praksa je, da delavec, ki se udeleži strokovnega spopolnjevanja, svoje na novo
pridobljeno znanje podeli s celotnim učiteljskim zborom in tako lahko nova znanja in
elemente prav vsi učitelji vpletajo v svoje pedagoško delo. S tem pa se tudi vsak posameznik
seznani z različnimi izobraževalnimi temami in se glede na svoje interese poglobi v
specifično področje.
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Tudi v preteklem letu smo se trudili izvajati kvalitetno mobilno specialno pedagoško
dejavnost (dodatno strokovno pomoč učencem s težavami v vrtcih in osnovnih šolah). V
zadnjih letih se lahko s strokovnim delom naših pedagoških delavcev pohvalimo, saj tako v
ožji kot v širši okolici narašča povpraševanje po naši pomoči. Trenutno izvajamo 324 ur v
zunanjih ustanovah in dve uri na naši šoli.
Med dolgoročnimi cilji ostaja še razširitev nalog in dejavnosti interdisciplinarnega
inkluzivnega tima mobilne službe in dodatne strokovne pomoči, ki je v pomoč vzgojiteljicam
in učiteljem v večinskih vrtcih in osnovnih šolah. V sklopu mobilne službe opažamo izjemno
povečevanje potreb po logopedskih obravnavah. V tem letu imamo zaposlene 3 logopedinje,
nenehno iščemo nove sodelavce s tega področja, a žal v celotnem slovenskem prostoru
vlada pomanjkanje tega kadra. Povpraševanje po tej obliki pomoči je vsaj še za dve dodatni
strokovni delavki.
Visoka kvaliteta dela pa se opaža tudi v mobilni službi, ki jo izvajajo specialne in
rehabilitacijske pedagoginje ter inkluzivna pedagoginja, saj povpraševanje po njihovem delu
presega naše zmožnosti nudenja pomoči.
Naše vzgojno izobraževalno delo se bo še naprej prepletalo s tesnim sodelovanjem z lokalno
skupnostjo, saj bomo na ta način dosegli boljše vključevanje in sprejemanje oseb s
posebnimi potrebami v ožje in širše okolje.
4. Sodelovanje s starši in rejniki
Med zelo pomembne dolgoročne cilje sodi tudi ohranjanje dobrega sodelovanja s starši.
Naše strokovno delo s starši in ohranjanje klime zaupanja pomembno prispevata k
doseganju boljših učinkov vzgojno izobraževalnega procesa, kot tudi pri organizaciji in
izvedbi drugih dejavnosti (tekmovanja, projekti). Stalna praksa našega sodelovanja so
postale skupine za samopomoč staršev v razvojnem oddelku, posebnem in prilagojenem
programu, ki so med starši dobro obiskane in sprejete ter prilagojene trenutnim potrebam v
določeni skupini.
Številni starši se obračajo na nas za nasvet, kako naj ravnajo in kam naj se obrnejo po
pomoč, ko opažajo, da ima njihov otrok velike težave pri šolanju v rednih programih. Čeprav
se svetovalni delavci večinskih šol in vrtcev trudijo s predstavljanjem ustreznejšega
programa za njihove otroke, imajo starši še vedno veliko vprašanj. V ta namen smo že
pripravili zgibanke in gradiva, ki šolanje učencev s posebnimi potrebami bolje in natančneje
predstavijo, predvsem pa približajo staršem. V tem letu pa načrtujemo še izdelavo dodatnih
zgibank za posebni program in razvojni oddelek.
Naša ustaljena praksa je postala tudi ta, da šolo za starše organiziramo iz aktualnih potreb
staršev. Tako vsako leto povabimo priznane strokovnjake s področja vzgoje in medsebojnih
odnosov, natančno vsebino predavanja pa določimo s pomočjo anonimne ankete, ki jo
izvedemo med starši.
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5. AKTIVNOSTI ZA DOSEGO CILJEV
V naši šoli vodja dejavnosti (učitelj, strokovni delavec, …) za vsako načrtovano aktivnost
skrbno napiše plan dejavnosti, v katerem opredeli: cilje, namen dejavnosti, kraj, trajanje
dejavnosti, način prevoza, spremljevalce ter vse cene oziroma finančne posledice, če jih
dejavnost ima.
V planu so zajeti vsi potrebni kriteriji za dosego ciljev: konkretnost, merljivost, dosegljivost,
realnost in časovna ter krajevna opredeljenost. Po zaključeni dejavnosti učitelj oziroma vodja
odda poročilo, v katerem zapiše kratko realizacijo izvedbe. Vsi plani in vsa poročila so
shranjeni kot priloga Letnega delovnega načrta (dalje LDN). V vsakoletnem Poročilu o
realizaciji LDN so v prilogi tudi kratki zapisi – poročila o vseh izvedenih dejavnostih.
O naših dejavnostih vsako leto seznanjamo občine ustanoviteljice in MIZŠ z Letnim delovnim
načrtom ter z Letnim poročilom o izvedenih dejavnostih in računovodskimi poročili o
poslovanju šole. Prav tako jim posredujemo Finančni in kadrovski načrt ter Program dela za
tekoče koledarsko leto. Vseskozi pa tudi usklajujemo tekoče zadeve v skladu s predpisi z
našimi ustanovitelji in financerji.
Veliko naše energije vložimo tudi v pridobivanje donacijskih sredstev in obogatitev šolskega
sklada, da lahko ponudimo učencem čim več prilagojenih pripomočkov. Pestri programi in
izbira materialov nedvomno pripomorejo k njihovi lažji vključitvi v nadaljnje šolanje kot tudi v
življenje.
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II. KADROVSKI NAČRT
Z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 je bilo v 60. členu ZIPRS 2021
določeno, da morajo posredni proračunski uporabniki ob sprejemanju programa dela in
finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta.
Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti
2020 in 2021, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 3/20.

Obrazložitev kadrovskega načrta:
Število zaposlenih na dan 1. januar 2021
A. Financiranje iz državnega proračuna
V letu 2021 specialno pedagoško in rehabilitacijsko delo (skupaj s podaljšanim bivanjem),
opravlja 23 strokovnih delavcev in 6 predmetnih učiteljev. Individualno in skupinsko mobilno
službo ter dodatno strokovno pomoč v večinskih vrtcih in osnovnih šolah je izvajalo 8
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov in 3 logopedinje v celoti in posamezniki v manjšem
deležu.
Svetovalno delo, knjižničarstvo, organizator šolske prehrane predstavljajo 2,58 delovnega
mesta.
Vodstveni kader zajema 1 ravnateljico in 1 pomočnico ravnateljice v celoti ter 1 pomočnico
ravnateljice v deležu.
Skupno je tako zaposlenih 44,58 strokovnih delavcev.
V deležu 0,35 imamo zaposlenega računalničarja in celega računovodskega delavca, ki
opravljata delo po pogodbi.
V posebnem programu nam normativi omogočajo zaposliti 4 delovna mesta varuha
negovalca. V tem šolskem letu obiskuje šolo 14 učencev, ki imajo v odločbi o usmeritvi
opredeljeno tudi težjo in težko motnjo v gibalnem razvoju. Za te učence smo dobili dodatno
odobrenega 2,34 delovnega mesta varuha. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
nam je v letu 2020 na našo prošnjo zaradi težkih kombiniranih motenj učencev, odobrilo še
dodatnega varuha negovalca (do 30. 6. 2021) in spremljevalca (56 % financirano iz MIZŠ in
44 % iz občine do 30. 6. 2021).
Tehnično osebje šole zajema še tajnika VIZ, administratorko (v deležu), hišnika in dve
snažilki (4 delovna mesta).
Kuharico imamo sofinancirano iz MIZŠ glede na normativ v deležu 0,42 delovnega mesta za
pripravo šolskih malic, kar pa absolutno ne zadošča, saj je vedno več učencev, ki iz
zdravstvenih razlogov potrebujejo dietno malico ali posebej pripravljeno hrano. Iz naslova
tržne dejavnosti (razdeljevanje kosil za učence) pa imamo 0,43 delovnega mesta pomočnice
kuharice.
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SKUPAJ zaposlenih iz državnega proračuna je 58,06 delovnih mest.
Kar nekaj delovnih mest je sestavljenih. Nekateri učitelji učno obvezo dopolnjujejo, kot
primer: nekaj v mobilni službi, nekaj kot predmetni učitelj.
Glede na to, da se obnašamo racionalno pri zaposlovanju, ima več kot polovica učiteljev
povečan obseg dela (iz 22 ur na 25 do 27 ur tedensko). Posebno veliko ur povečanega
obsega imajo mobilne delavke, saj se tekom šolskega leta mesečno povečuje
povpraševanje po dodatni strokovni pomoči s strani večinskih šol in vrtcev.
B. Financiranje iz proračuna občin
V enem oddelku razvojnega vrtca imamo zaposleno 1 specialno in rehabilitacijsko
pedagoginjo – vzgojiteljico in 1 vzgojiteljico predšolskih otrok – pomočnico vzgojitelja. Ostalo
osebje zajema tajnik VIZ (0,05 del. m.), kuharico (0,07), snažilko (0,08), v skupnem deležu
0,20 delovnega mesta. Delež zaposlitve v razvojnem oddelku znaša 2,20 in je delno
financiran z občine, delno pa s strani staršev.
Občine, ustanoviteljice šole, financirajo še zaposlitev nujno potrebne svetovalne delavke.
Prav tako nam občine ustanoviteljice financirajo nadstandardno 0,50 delovnega mesta
razvojne fizioterapevtke, delavke zaposlene v ZD Domžale in pouk začetne angleščine za 5.
in 6. razred 1 uro tedensko (0,045 del. m.).
S strani občin je financirana tudi mobilna služba in dodatna strokovna pomoč otrokom v
večinskih okoliških vrtcih (v manjših deležih pri posameznih strokovnih delavcih). Za enega
učenca nam občina, v kateri ima le-ta stalno prebivališče financira 0,44 delovnega mesta
spremljevalca. Poleg tega imamo tudi v razvojnem oddelku letos dodatno financiranega
spremljevalca v deležu 0,75.
Iz sredstev za prevoz učencev je financiran tudi šofer šolskega kombi busa (40%).
C. Tržni delež
Iz naslova tržnega deleža (iz prodaje kosil učencem ter iz prodaje kosil in malic delavcem
šole) imamo zaposleno tudi kuhinjsko pomočnico, in sicer za 43 %.
Upokojitev v letu 2021 ne predvidevamo.
Glede na veliko povpraševanje ur mobilne službe ter dodatne strokovne pomoči
predvidevamo zaposlitev še dveh strokovnih delavcev.
Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januar 2022
Državni proračun
Glede na dejstvo, da imamo v sistematizaciji delovnih mest s strani MIZŠ odobrenih več
delovnih mest, kot jih trenutno zasedamo, bomo zaposlovali v skladu z zakonodajo in glede
na število na novo všolanih otrok v šolskem letu 2021/22 ter potreb dodatne strokovne
pomoči v večinskih šolah.
Glede na zelo povečane potrebe po izvajanju mobilne službe in dodatne strokovne pomoči
v večinskih vrtcih in šolah predvidevamo dodatno zaposliti dve strokovni delavki.
Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja 2022 je 60,06 delovnih mest iz proračuna
ministrstva.
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Občinski proračuni
Zmanjševanje iz občinskih proračunov ne predvidevamo, saj bi šlo vsako zmanjševanje
preveč na škodo pomoči potrebnih učencev.
Javna dela
Tudi letos smo bili uspešni na razpisu za javna dela. Na ta način nudimo pomoč pri izvajanju
pouka in drugih dejavnosti učencem, ki takšno obliko pomoči potrebujejo. Pomoč se izvaja
na osnovi pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje. Naj poudarimo, da so vse te dodatne
pomoči nujno potrebne zaradi večje varnosti otrok in se tudi kvalitetno izvajajo.

Program dela, kadrovski načrt in finančni načrt bo obravnavan na Svetu Osnovne šole Roje.

Predsednica Sveta šole
Nina Sever, univ. dipl. spec. in reh. ped.

Ravnateljica:
mag. Andreja Škrlj
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PRILOGA 1
Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti
2020 in 2021, ki jo je izdala Vlada Republike Slovenije in je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 3/20).
Vir financiranja

Število
zaposlenih 1.
januarja tekočega
leta

Dovoljeno ali
ocenjeno število
zaposlenih 1.
januarja
naslednjega leta
60,06
4,79
0
0

Državni proračun
58,06
Proračun občin
4,79
ZZZS in ZPIZ
0
Druga javna sredstva za opravljanje javne
0
službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine,
RTV prispevek)
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
0,43
0,43
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne
0
0
službe in sredstva prejetih donacij
7. Sredstva Evropske unije ali drugih
mednarodnih virov, vključno s sredstvi
0
0
sofinanciranja iz državnega proračuna
8. Sredstva za financiranje javnih del
1
1
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in
specializante, zdravstvene delavce
0
0
pripravnike, zdravstvene sodelavce
pripravnike in sredstev raziskovalnih
projektov in programov ter sredstev za
projekte in programe, namenjenih za
internacionalizacijo in kakovost v
izobraževanju in znanosti (namenska
sredstva)
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o
ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.
0
0
januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list
RS, št. 17/14
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10.
64,28
66,28
točke)
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in
62,85
64,85
4
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 8,
1,43
1,43
9 in 10
Pripravila: mag. Andreja Škrlj, ravnateljica OŠ Roje
1.
2.
3.
4.
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