
OSNOVNA ŠOLA ŠTORE 
Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore 

Telefonske številke in zaposleni: 
Ravnateljica:                     Mojca Rožman             03 780 21 12 
Pomoč. ravnat.:               Andreja J. Hočevar       03 780 21 13 
Tajnik:                                Tina Sirk Ulcej               03 780 21 10 
Računovodkinja:              Silva Skamen                 03 780 21 24 
Svetovalna služba:          Anja Vedečnik               03 780 21 19 
Knjižničarka:                     Barbara Štimulak         03 780 21 22 
e-pošta:                            tajnistvo@os-store.si  
Spletna stran:                  http://www.os-store.si/  
 
VIZIJA 
Ustvarjamo medsebojne odnose, s katerimi vsakemu 
posamezniku omogočamo, da živi in izraža svojo enkratno 
osebnost, kar vodi k dobremu počutju in zadovoljstvu. S 
svojo strokovnostjo in odgovornostjo ob dobrih pogojih 
dela spodbujamo izražanje ustvarjalnosti in uspešnosti vseh 
udeležencev, s čimer skrbimo za ugled vrtca in šole. 
 
POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 
Poslovni čas šole je od ponedeljka do petka med 7.00 in 
16.00. V tem času smejo uporabljati prostore le učenke in 
učenci  šole, zaposleni šole in drugi, ki so neposredno 
povezani z delom šole, kot to določa urnik oddelkov oz. 
prostorov.  
Uradne ure v zavodu: 
* tajništvo: od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.00 in od 
12.00 do 14.00, 
* računovodstvo: ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 
do 12.00, 
* ravnateljica in pomočnica ravnateljice: od ponedeljka do 
petka od 7.30 do 9.30,  
* šolska svetovalna služba: od ponedeljka do petka od 7.50 
do 10.30 in od 14.00 do 15.00 ter v času popoldanskih 
govorilnih ur, 
* učitelji imajo govorilne ure za starše v Štorah vsak prvi 
torek (v Kompolah vsak prvi četrtek) v mesecu popoldne in 
enkrat tedensko dopoldne (o dnevih boste obveščeni na 
začetku šolskega leta). 

 OSNOVNA ŠOLA ŠTORE 
 

 
 
 
 
 

PODRUŽNICA KOMPOLE 
 
 

 
 
 
 

Vse informacije so objavljene na spletni strani 
šole, zato vabimo k ogledu: 

http://www.os-store.si/ 
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VSTOP V ŠOLO 
Vstop v šolo je pomembna prelomnica v otrokovem 
razvojnem obdobju.  
Odrasli pogosto razmišljamo, kako bi otroku olajšali ta 
prehod, se pogovarjamo o lastni negotovosti, o tem, kaj naj 
bi storila šola, pojavljajo se strahovi,  vprašanja … Otrokov 
vstop v šolo je sprememba, ki celostno vpliva na dogajanje 
v družini in jo spremljajo nova opravila in dolžnosti. 
Največ lahko naredimo starši tako, da svojih strahov ne 
prenašamo na otroka, ampak mu poskušamo prikazati šolo 
kot izziv, nekaj prijetnega, kjer se bo naučil veliko zanimivih 
stvari.  Pokažimo mu, da smo na otroka ponosni, ker je že 
tako velik, da bo šel v šolo. 
Dobra popotnica otroku so dobre navade, ki jih prinese s 
seboj iz predšolskega obdobja: vztrajanje pri eni aktivnosti, 
dokler je ne dokonča, skrben odnos do »nalog«, ki jih dobi v 
vrtcu in kasneje v šoli, samostojnost pri obuvanju in 
oblačenju, da otrok zna prisluhniti drugim in je navajen 
družbe vrstnikov. 
 
Opozorilo: 
Starši, ki pri otroku opažate govorne težave (nerazločen, 
nepopolni govor, težave s sičniki, šumniki) ali druge 
težave, na katere ste bili opozorjeni v vrtcu, poskrbite, da 
otrok prejme čim prej ustrezno pomoč.  Po pomoč se 
lahko obrnete v Razvojno ambulanto v Celju na telefon: 
03/54-34-472.  Napotnico si priskrbite pri otrokovem 
zdravniku. 
 
PRVI ŠOLSKI DAN 
 
Otroci pridejo v šolo skupaj s starši. Domov prejmejo pisno 
povabilo. 

 

VARNA POT V ŠOLO 
Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt. Učenci, ki so 
v prometu ogroženi in so doma na Pečovju, na Svetini in 
v Prožinski vasi, imajo zagotovljen prevoz v šolo. Učence 
prvega razreda pripeljejo v šolo starši oziroma druge 
polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, 
starejši od 10 let, in mladoletniki, če to dovolijo starši s 
pisnim soglasjem. 
Učenci prvega in drugega razreda morajo obvezno nositi 
okoli vratu rumeno rutico. 
Odrasli s svojim zgledom pokažemo, kako naj se otrok 
vede v prometu (hoja po pločniku, prečkanje ceste na 
prehodu za pešce in ob zeleni luči za pešce na 
semaforju, nošnja odsevnika v mraku …) 
 
JUTRANJE VARSTVO 
Organizirano je za učence 1. razreda od 5.30 do 6.00 v 
vrtcu, nato pa od 6.00 dalje v šoli, ter za učence 2. 
razreda od 6.40 do 7.40 v šoli. 
 
PODALJŠANO BIVANJE 
Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. 
razreda. Prične se po končanem pouku in traja do 16.00.  
V tem času imajo učenci možnost koristiti v šoli kosilo. 
Starši prijavijo otroka za jutranje varstvo in podaljšano 
bivanje ob vpisu otroka v šolo. 
 
VARSTVO VOZAČEV 
Učenci, ki se vozijo v šolo in domov s šolskimi avtobusi,  
morajo po končanem pouku počakati na avtobus v 
varstvu vozačev. 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Učenci se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti s 
športnega, kulturnega in izobraževalnega področja. S 
ponudbo za tekoče šolsko leto se seznanijo na začetku 
šolskega leta in se prijavijo v skladu s svojimi interesi. 
 
 
 

ŠOLSKA PREHRANA 
Na OŠ Štore in na podružnici v Kompolah imajo učenci 
urejeno malico in kosilo. Učenci od 1. do 5.  razreda imajo 
malico od 8.35 do 8.55. Kosilo je razdeljeno med 11.30 in 
13.30. 
Prizadevamo si, da je hrana raznovrstna, uravnotežena, 
okusna in da omogoča zdrav razvoj učencev. V kolikor 
mora imeti otrok dietno prehrano, prinesite v začetku 
šolskega leta v tajništvo šole zdravniško potrdilo s 
priporočili za dieto. 
Cena malice je 0,80 EUR/dan in kosila  2,20 EUR/dan. 
 
Starši izpolnjen obrazec »Prijava za šolsko prehrano« 
oddate v tajništvo šole najkasneje do 20. 6. 2019. 
Šola pridobi informacijo o upravičenosti do subvencije 
malice/kosila za vsakega učenca iz Centralne evidence 
VIZ.  
Za uveljavljanje subvencije morate imeti veljavno 
odločbo o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2019. 
 
 
UČBENIŠKI SKLAD 
Iz učbeniškega sklada si učenci brezplačno izposodijo 
učbenike. Ob zaključku šolskega leta učbenike vrnejo. V 
kolikor se učbeniki izgubijo ali poškodujejo, jih morajo 
starši plačati. 
 
KNJIŽNICA 
Knjižnica obsega več kot 12.500 enot knjižnega gradiva 
(leposlovne in strokovne knjige). V knjižnici je tudi 
neknjižno gradivo: zgoščenke, multimedijske zgoščenke, 
časopisi, revije,  … Neknjižno gradivo uporabljamo 
običajno samo v knjižnici in pri pouku.  
 
UČILNICE 
Učilnice, v katerih poteka pouk za učence 1. razreda, so 
opremljene njihovi starosti primerno. 



  



 


