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1 POGOJI IN URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE  
 

1.1 Organizacija pouka v šoli  
Pouk na matični in podružnični šoli je potekal od 1. do 9. razreda v eni izmeni.  
 
Število oddelkov 1., 2. in 3. VIO: 
 
MATIČNA ŠOLA  
 
● prvo vzgojno-izobraževalno obdobje      10 oddelkov  
 
● drugo vzgojno-izobraževalno obdobje     10 oddelkov  
 
● tretje vzgojno-izobraževalno obdobje     11 oddelkov 

 
● oddelki podaljšanega bivanja  7,12 oddelkov od 1. do 5. razreda OŠ 

             (od 11.55 do 16.05 in dežurna skupina do 16.55) 
 
● jutranje varstvo (JV)              1,5 oddelka za učence 1. razreda  

in varstvo vozačev              (od 6.15 do 8.15)  
 
PODRUŽNIČNA ŠOLA RAZVANJE 

• 3 oddelki prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja   
 

• 1 oddelek drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja – kombiniran oddelek 4. in 5. razreda (v 
katerem se učenci pri zahtevnejših vsebinah delijo pri določenih predmetih)  
 

● 1,8 oddelka podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda  
(od 11.55 do 16.05 in dežurna skupina do 16.30)  
 

● 1 oddelek jutranjega varstva (JV) za učence 1. razreda  
 
Jutranje varstvo smo organizirali na željo staršev tudi za ostale učence matične in podružnične šole. 
Stroške jutranjega varstva za učence od 2. do 5. razreda v matični šoli in podružnični šoli poravnajo 
starši.  
 
V šolskem letu 2021/22 je pouk obiskovalo 721 učencev (od tega v podružnični šoli 53 učencev). Pouk 
v matični šoli je v celoti potekal za vse učence v zgradbi v Žolgarjevi ulici 2.  

  



OŠ FRANCETA PREŠERNA Maribor  Letno poročilo za šol. leto 2021/22 

 

4 
 

1.2 Kader  
Vsa delovna mesta so bila kadrovsko ustrezno zasedena. Tudi izobrazbena struktura zaposlenih je bila 
ustrezna.  
 
V šol. letu 2021/22 smo imeli naslednja skupna izobraževanja, predavanja in delavnice za delavce šole:  
 

Datum izobraževanja Tema (izvajalec) 

21. oktober 2021 Kako ravnati z učno in vedenjsko zahtevnimi otroki (in njihovimi starši) - 
Radovan Radetić, univ. dipl. sociolog (izobraževanje na daljavo, 
videokonferenca)  

16. november 2021  Vzgoja za samostojnost – dr. Zdenka Zalokar Divjak 
(izobraževanje na daljavo, videokonferenca – starševski večer) 

24. februar 2022 Usmerjanje OPP, Tadeja Ules, Marija Mitrović (videokonferenca) 

8. in 15. april 2022 Delavnica Usmerjanje OPP, aktiv DSP, ŠSS 

15. marec 2022 Radosti in pasti nove tehnologije, dr. Miha Kramli 
(izobraževanje na daljavo, videokonferenca – starševski večer) 

18. maj 2022 Varstvo pri delu, Borštnar & CO. d. o. o. 

28. junij 2022 Formativno spremljanje, Mateja Peršolja 

30. junij 2022 Varstvo intelektualne lastnine, Urad RS za intelektualno lastnino, 
Doroteja Vozelj, Ana Hafner 

1. julij 2022 Izobraževanje - OneDrive, priklop računalnika in oskrba,  
E-razvojni tim OŠ Franceta Prešerna 

5. julij 2022 Priprava raziskovalnih nalog, Urša Žiger, ZPM  

26. avgust 2022 Uporaba dosežkov NPZ kot priložnost za akcijsko raziskovanje učenja in 
poučevanja, Saša Masterl in Alije Jagodnik, RIC 

 
Izobraževanja, ki so potekala v šolskem letu 2021/22, so strokovnim delavcem dala nova znanja na 
različnih področjih in uvid v razumevanje vzgoje in izobraževanja. Izobraževanji vzgoja za samostojnost 
ter radosti in pasti nove tehnologije sta bili namenjeni tako staršem kot učiteljem. Pridobljena znanja 
na področju izvedbe pouka na daljavo so strokovni delavci utrdili in jih nadgradili. 
 
Nekateri učitelji in strokovni delavci so bili mentorji študentom. Izvedli so vzorne nastope za študente 
Pedagoške, Filozofske in Fakultete za naravoslovje in matematiko Maribor ter nastope za kolege. 
Učitelji so spoznavali sodobnejše oblike in metode dela, se izpopolnjevali in se seznanjali z novostmi s 
področja vzgoje in izobraževanja.  
 

1.3 Prostorski pogoji in izobraževalna tehnologija  
 
Še vedno imamo premalo prostora za izvajanje športnih dejavnosti, kljub temu, da je sta bili v jeseni 
2020 obnovljeni telovadnica 2 in 3.  
 
Decembra 2021 so se pričela pripravljanja dela in rušitev telovadnice, v januarju 2022 pa gradnja nove 
telovadnice, večnamenskega prostora, zunanjega igrišča ter prostora z igrali. Z izgradnjo te telovadnice 
bodo zagotovljeni odlični prostorski pogoji za izvajanje športa. 

  



OŠ FRANCETA PREŠERNA Maribor  Letno poročilo za šol. leto 2021/22 

 

5 
 

2 URESNIČEVANJE PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA ŠOLE 
 

2.1 Uresničevanje predmetnika in učnih načrtov posameznih predmetov 
Predpisana učna snov po predmetniku in učnih načrtih ter drugih dejavnostih ob pouku je bila 
realizirana 96% in več ter primerno utrjena.  
 
Tabela 1: Realizacija ur pouka 

Razred Realizacija ur pouka v % 
(obvezni program, razširjeni program – NIP, DDP) 

1. razred 99,5 

2. razred 97,8 

3. razred 99,9 

4. razred 99,9 

5. razred 100,2 

6. razred 97,3 

7. razred 96,9 

8. razred 99,4 

9. razred 96 

SKUPAJ 98,5 

 
Zaradi bolniških staležev in karanten je bilo ogromno nadomeščanj.  
 

2.2 Pouk  
Kvaliteta pouka je bila ustrezna, ustrezne so bile tudi oblike in metode dela. Učitelji so imeli na voljo 
potrebne didaktične pripomočke in učila, ki so pripomogla k realizaciji predmetnika, podrobnih učnih 
načrtov in zastavljenih učnih ciljev. Poleg ustaljenih učnih oblik in metod dela so učitelji izvajali tudi 
sodobne aktivne oblike in metode dela, didaktične pristope ter formativno spremljanje pouka, ki jih 
narekuje sodobna šola. Oblike in metode dela v razredu so bile izbrane in uporabljene pri pouku tako, 
da je prišla do veljave aktivnost učencev, osebni interes in tudi inovativnost ni izostala. Diferenciacija 
(notranja) je bila prisotna v vseh VIO, v nekaterih razredih več, v drugih nekoliko manj, odvisno od 
predmeta in učitelja. V 8. in 9. razredih smo pri pouku slovenščine, matematike in angleščine izvajali 
pouk v manjših učnih skupinah. 
 
Redni, dopolnilni in dodatni pouk je sicer potekal dosledno po urniku, prav tako jer bila nemotenost 
pouka zagotovljena z ustreznim nadomeščanjem. Zaradi epidemiološke situacije je pouk od začetka 
šolskega leta potekal po modelu B, z upoštevanjem vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja 
okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. Vlada RS je v Zakonu o dodatnih ukrepih za 
preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 uvedla 
možnosti izobraževanja na daljavo glede na epidemiološko situacijo. Zaradi večjega števila okužb med 
učenci in strokovnimi delavci, je bilo odrejenih veliko začasnih prehodov na izobraževanje na daljavo. 
Ponovno smo vzpostavili pogoje za učenje na daljavo. Predvsem smo strmeli k temu, da se je vzgojno-
izobraževalno delo na daljavo izvajalo preko video konferenc, preko katerih smo izvajali neposredno 
delo z učenci.  
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Od marca 2022 je s spremembo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 pouk potekal ves čas v šolskih prostorih, odrejene so bile zgolj karantene 
za tiste osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.  
Ukrepi so se v času izrednih razmer glede na epidemiološko situacijo stalno spreminjali.  
 
Pouk je potekal na ustreznem nivoju, z visokimi kriteriji ocenjevanja in z dokaj visoko zahtevnostjo 

znanja, kar nam potrjujejo uspešni učenci v nadaljevanju šolanja v srednjih šolah. Kljub omejitvam in 

zahtevnosti z vidika organizacije pouka, pred katero so nas ponovno postavile izredne razmere, smo v 

veliki meri uspeli realizirati pouk in ostale dejavnosti ob pouku.  

 
Naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi so potekali v skladu z LDN. Cilji posameznih dni so bili 
interdisciplinarno zastavljeni. Učitelji in učenci so izvedbo dnevov dejavnosti ocenili pozitivno, saj z 
načinom in organizacijo dela razvijajo vseživljenjsko in izkušenjsko učenje.  
 
V mesecu maju je bilo izvedeno nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razredov. 
 
S sklepom ministrice z dne 7. 1. 2022 o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela 
v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/22 je bilo odrejena možnost zmanjšanja števila ocen pri 
posameznih predmetih. V zvezi s slednjim je Zavod RS za šolstvo pripravil Priporočila za ocenjevanje 
znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/22. 
 

2.3 Neobvezni izbirni predmeti in obvezni prvi tuji jezik 
Izvajali smo neobvezne izbirne predmete v 1., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredih. V 1. razredu smo izvajali 
neobvezni tuji jezik – angleščino, za učence ostalih razredov pa v skladu s predmetnikom za osnovne 
šole. Obvezni prvi tuji jezik angleščino smo izvajali od 2. do 9. razreda. 
 

2.4 Dodatni in dopolnilni pouk 
Dodatni in dopolnilni pouk je bil načrtovan v vseh razredih od 1. do vključno 9. razreda. Učenci so 
obiskovali dodatni oziroma dopolnilni pouk pri MAT, FIZ, KEM, SLJ, TJA in ZGO.  
 

Ugotavljamo, da posamezni učenci ne obiskujejo dopolnilnega pouka, čeprav bi ga zaradi učnih težav 
morali, medtem ko starši zanje želijo individualno in skupinsko pomoč. Ker je dopolnilni pouk 
institucionalizirana oblika pomoči, bomo starše v novem šolskem letu ponovno s tem seznanili in jih 
obenem napotili na to, da njihovi otroci najprej izkoristijo to obliko pomoči.  

 
2.5 Fakultativni pouk in tečajne oblike pouka 
Fakultativni pouk nemškega jezika je bil organiziran za učence 3., 4., 5. in 6. razredov, fakultativni pouk 
računalništva pa za učence 4., 5. in 6. razredov.  
 
Za učence 1. razredov smo načrtovali tečaja drsanja in plavanja, ki ju zaradi epidemioloških razmer 
nismo izvedli. Izvedena sta bila plavalna tečaja za učence 3. (Kopališče Pristan) in 4. razredov (Športni 
park Ruše). Prav tako je bil izveden plesni tečaj za učence 9. razredov.   
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2.6 Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva  
V šolskem letu 2021/2022 je delovalo petnajst skupin podaljšanega bivanja (13 na matični šoli, 2 na 
podružnični šoli). V podaljšano bivanje so bili vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Vzgojno-
izobraževalno delo v oddelkih podaljšanega bivanja je potekalo po predpisanem programu, in sicer od 
11.55 do 16.05. Skupine podaljšanega bivanja so bile od 1. do 3. razreda oblikovane po oddelkih, 4. in 
5. razredi pa so bili oblikovani glede na upoštevanje navodil NIJZ (mešane skupine – ob upoštevanju 
medosebne razdalje, nošnja mask). Od maja 2022 smo nekatere skupine oddelkov podaljšanega 
bivanja združili zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v povezavi z nalezljivo boleznijo COVID-19. 
Pri tem smo upoštevali merila za oblikovanje oddelkov iz Pravilnika o normativih in standardih za 
izvajanje programa osnovne šole z upoštevanjem vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja 
okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ. 
 
Jutranje varstvo je potekalo od 6.15 do 8.15, in sicer za učence 1. razredov v 3 skupinah (2 skupini na 
matični šoli, 1 skupina na podružnični šoli), za učence od 2. do 5. razreda v 1 skupini.   
 

2.7 Šola v naravi  
Šolo v naravi smo načrtovali za učence 3., 4., 5. in 7. razredov.  
 
Izvedli smo naslednje: 

RAZRED DATUM 

3. RAZRED   

3. A, D – CŠOD DUH NA OSTREM VRHU 7. – 9. 3. 2022  

3. B. C – CŠOD DUH NA OSTREM VRHU 9. – 11. 3. 2022  

*4. RAZRED  

4. A, B, C, D – JAKEC, Sv. Trije Kralji na Pohorju  8. – 10. 6. 2022    

5. RAZRED  

5. A, B, C, D – Mladinski dom (Debeli rtič), ogled Postojnske jame 16. – 20. 05. 2022 

**6. RAZRED  

6. A, B – ZPM Moste, Vila Šumica Kranjska Gora  23. – 25. 5. 2022  

6. C, D – ZPM Moste, Vila Šumica Kranjska Gora  25. – 27. 5. 2022  

7. RAZRED  

7. A, C – CSOD AJDA (Libeliče)  
7. B, D – CŠOD PECA (Mežica) 

4. – 8. 4. 2022  
 

*Šola v naravi za učence 4. razredov je bila načrtovana v novembru 2021, in sicer v CŠOD Škorpijon. V tem terminu ni bila 
izpeljana zaradi epidemioloških razmer nalezljive bolezni COVID-19. Na pobudo staršev smo poiskali novo lokacijo in termin, 
ter jo izvedli v juniju 2022. 
**Šola v naravi za učence 6. razredov je bila izvedena na pobudo staršev, saj le ta ni bila izvedena v preteklem šolskem letu. 
Poiskali smo lokacijo in termin, ter jo izvedli v maju 2022. 
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2.8 Dejavnosti ob pouku  
Ekskurzije in interesne dejavnosti 
Ekskurzije v okviru dnevov dejavnosti, načrtovane v LDN šole, so bile realizirane. Ekskurzija za učence, 
ki so prepoznani za nadarjene, je bila izvedena v juniju 2022.  
Interesne dejavnosti so bile realizirane. Izvedba interesnih dejavnosti je bila nekoliko podrejena 
epidemiološkim razmeram. Učenci so se vključili k interesnim dejavnostim glede na svoje interese, ter 
sodelovali pri sooblikovanju programa in vsebine.    
Naše aktivnosti smo predstavljali širši zainteresirani javnosti predvsem na spletni strani šole in v 
spletnem glasilu Prešerne novice.   
 
Razredne, pogovorne in govorilne ure 
V šolskem letu 2021/22 smo izvajali razredne ure vsak teden eno šolsko uro. S tem smo želeli izboljšati 
odnose v šoli in odnose učenec – učitelj ter ohranjati stik z razredom in učenci. 
Enkrat mesečno v popoldanskem času in enkrat tedensko v dopoldanskem času smo imeli za učence in 
starše pogovorne ure in govorilne ure. Izvajali smo jih preko video konference ali po telefonu, ob 
sprostitvi epidemioloških ukrepov pa v šolskih prostorih.  
 
Projekti  
V šolskem letu 2021/22 so bili učenci in učitelji dejavni v naslednjih projektih: 

• HOLIDAY CARD EXCHANGE 

• »MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2022« 

• »POMAHAJMO V SVET« - »SAY HELLO TO THE WORLD« 

• SIMBIOZA GIBA 

• GIRLS DO CODE 

• UNESCO ASPnet 

• PROJEKT PREŠERNOVCI 

• »ERASMUS« PROJEKTI 

• NA-MA POTI (NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNA PISMENOST OPOLNOMOČENJE, 
TEHNOLOGIJA IN INTERAKTIVNOST) 

• SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI – Dober tek! 

• MEDNARODNI bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA   

• NACIONALNI PROJEKT »RASTEM S KNJIGO« 

• PROJEKT ZLATI BRALEC, ZLATA BRALKA 

• MEDNARODNI UNESCO PROJEKT MENJAJ BRANJE IN SANJE 

• NACIONALNI UNESCO PROJEKT KAPLJICE ŽIVLJENJA - VODA 

• UNESCO VRTIČKI 

• UNESCO NACIONALNI PROJEKT VZGAJAMO ZELIŠČA: V STAREM IŠČEM NOVO 

• VETRNICE ZA MIR 

• DVIG DIGITALNE PISMENOSTI 

• PROGRAM NEON – VARNI BREZ NASILJA 

• EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA  

• RASTEM S KNJIGO  

• NAŠA MALA KNJIŽNICA 

• ŠOLSKA SHEMA 

• POGOVORIMO SE  
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V šolskem letu 2021/2022 smo sodelovali v projektu »Mladi za napredek Maribora 2022« (39. srečanje) 
s prijavljenimi devetimi raziskovalnimi nalogami. Naloge je pripravljalo 14 avtorjev pod mentorstvom 
devetih mentoric in mentorjev. Raziskovalne naloge smo prijavili na 8. raziskovalnih področjih 
(psihologija in pedagogika, računalništvo, sociologija, naravna in kulturna dediščina, geografija in 
geologija, zgodovina, varstvo okolja, interdisciplinarno področje – zgodovina in psihologija in 
pedagogika). 
V predpisanem roku so bile zaključene in oddane tri raziskovalne naloge, ki so se uvrstile v nadaljnjo 
predstavitev raziskovalnih nalog. Vsi učenci, avtorji raziskovalnih nalog, so prejeli priznanja za 
sodelovanje v projektu „MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2022“ (torej 5 priznanj, 3 zlata, 1 srebrno in 
1 bronasto priznanje).  
Naša šola se je po uspešnosti posameznih osnovnih šol uvrstila na 9. mesto (316 točk).  
 
Šola je v šolskem letu sodelovala tudi v naslednjih humanitarnih projektih:  

• zbiranje odpadnega papirja in kartona, 

• zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov, 

• zbiranje odpadnih baterij in plastičnih zamaškov, 

• urejanje okolice šole. 
 

Dejavnosti pevskih zborov in mladih glasbenikov: 
Zaradi epidemiološke situacije ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so bili  
načrtovani nastopi pevskih zborov šole okrnjeni.  
Izvedeni so bili naslednji nastopi: 

• nastop na srečanju vojnih invalidov Slovenije v Draš centru,  

• nastop na novoletni prireditvi V prsih modrine (posneta oddaja), 

• nastop ob kulturnem prazniku (posneta oddaja), 

• nastop na radijski delavnici znancev ob Jurčičevem letu, 

• nastop na svečanem letnem zboru upokojenih delavcev MNZ Maribor, 

• nastop na svečani otvoritvi Regijskega tekmovanja iz fizike na OŠ Franceta Prešerna, 

• nastop na prireditvi ob 85-letnici šole, 

• nastop na prireditvi Zborovski BUM 2022, 

• nastop na prireditvi ob 25. prazniku  MČ Magdalena in 100. obletnici KUD Angela Besednjaka, 

• nastop na Festivalu talentov v Črenšovcih. 
 
Dejavnosti debatnega kluba:   

• oktobrski debatni turnir, debata na debatno trditev Ta zbor obžaluje vpliv influencerjev, 

• januarski debatni turnir, debata na debatno trditev »Ta zbor obžaluje priljubljenost popularne 
kulture (filmi, serije, glasba,…) v angleškem jeziku«, tema impromptu debatne trditve se je glasila 
»Najboljši vzorniki za mlade so športnice in športniki«, 

• debatna šola v februarju, 

• marčevski debatni turnir v Domžalah v treh debatnih krogih na debatni temi Vesoljski turizem 
prinese več škode kot koristi ter Bralna značka v OŠ bi morala biti obvezna za vse učence, 

• mednarodni osnovnošolski debatni turnir (international middle schools tournament Slovenia 
2022), debata na debatno trditev »This House believes that Space Tourism brings more Harm than 
Benefits«, Tema impromptu debatne trditve se je glasila »This House would rather live in the 
Countryside than in the City«. 
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Dejavnosti UNESCO ASP:  

• sodelovanje na delovnih sestankih UNESCO središča za osrednjo Štajersko (na spletu),  

• izobraževanje Dediščina (na spletu),  

• letno srečanje in izobraževanje UNESCO ASP koordinatorjev (na spletu),  

• sodelovanje v projektu PLETEMO NITI MREŽE Z MULTIKULTI JEZIKANJEM, 

• sodelovanje v celoletnem projektu MENJAJ BRANJE IN SANJE, 

• povezovanje naravoslovnih vsebin v projektu UNESCO VRTIČKI, 

• sodelovanje v projektu ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE, 

• Primer dobre prakse - razstava v počastitev Jurčičevega leta 2021 in sodelovanje v radijski 
Delavnici znancev »živeti drugačnost«.  

Druge dejavnosti: 

• obeleževanje mednarodnih dni: svetovni dan miru, svetovni dan otrok, svetovni dan učiteljev, 
svetovni dan hrane, dan OZN, svetovni dan varčevanja, dan boja proti aidsu, mednarodni dan 
človekovih pravic, svetovni dan knjige in avtorskih pravic, dan Zemlje,  

• sprejem učencev v skupnost učencev OŠ Franceta Prešerna, 

• sodelovanje v EKO kvizu,  

• podelitev 24. EKO zastave in 19. EKO zastave podružnični šoli 

• predstavitev referata na Malem simpoziju 2021 v Pokrajinskem muzeju Maribor. 

3. junija 2022 smo izpeljali prireditev ob 85-letnici šole. Na prireditvi so sodelovali učenci naše šole 
(šolski zbori, glasbeniki). Ta dan je potekal tudi knjižni sejem za obiskovalce. Zbrani denar smo namenili 
Šolskemu skladu OŠ Franceta Prešerna.  

Tekmovanja  
Naši učenci so se pod vodstvom mentorjev udeležili številnih tekmovanj na šolski, občinski, regijski in 
državni ravni ter dosegli visoke rezultate.  
 
Tabela 2: Dosežki učencev na tekmovanjih od 1. do 9. razreda 

 
  

NAZIV TEKMOVANJA  

ŠOLSKO  
TEKMOVANJE  

REGIJSKO/OBMOČNO/ 
PODROČNO/OBČINSKO 

TEKMOVANJE 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj 

Bober 29 bronastih / / 

Logična pošast - matematika 16 bisernih,  
57 bronastih, 15 priznanj 

/ 1 zlato,  
5 srebrnih 

Tekmovanje iz matematike za 
Vegovo priznanje 

102 6 1 srebrno  

Tekmovanje iz logike 
(3. - 5. razredi) 

34 bronastih / / 

Tekmovanje iz logike 
(6. - 9. razred) 

25 bronastih 3 bronasta  / 

Šolsko tekmovanje - FIZIKA 9 priznanj iz znanja fizike  3 bronasta  1 srebrno  

Tekmovanje iz naravoslovja - 
Kresnička 

15 priznanj / / 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni 
bolezni 

2 bronasta / / 
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NAZIV TEKMOVANJA  

ŠOLSKO  
TEKMOVANJE  

REGIJSKO/OBMOČNO/ 
PODROČNO/OBČINSKO 

TEKMOVANJE 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj 

Tekmovanje za Proteusovo 
priznanje 

3 bronasta / / 

Preverjanje ekip OŠ iz prve pomoči 6 za sodelovanje / / 

Preglovo priznanje / 2 bronasti 1 srebrno 

EKO kviz / / 1  bronasto,  
2 srebrni 

Cankarjevo tekmovanje - 
Mehurčki 

53 za sodelovanje / / 

Cankarjevo priznanje 
(4. – 9. razred) 

23 bronastih 2 srebrni  / 

Prežihova bralna značka 
  

212 priznanj 
84 knjižnih nagrad 

/ / 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 4 bronasta  7 7 

Angleščina – 6. razred  8 bronastih / / 

Angleščina – 8. razred 13 bronastih / / 

Angleščina – 9. razred 4 bronasta / / 

Tekmovanje  
EPI Reading Badge  

1 zlato 
2 srebrni 

/ / 

Tekmovanje BOOKWORMS 1 bronasto / / 

Mednarodno tekmovanje iz znanja 
španščine za OŠ 2022 

2 zlati, 4 srebrna, 
5 bronastih 

/ / 

Mladi za napredek Maribora / 3 zlata, 1 srebrno, 
1 bronasto  

3 zlata,   
1 bronasto  

Vesela šola 6 bronastih / 1 srebrno  

Cici veselošolski dan 190 za sodelovanje / / 

 
Tabela 3: Dosežki učencev na športnih tekmovanjih in dejavnostih 

 
  

NAZIV TEKMOVANJA  

ŠOLSKO TEKMOVANJE  REGIJSKO/OBMOČNO/ 
PODROČNO/OBČINSKO 

TEKMOVANJE 

DRŽAVNO TEKMOVA-NJE 

Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj 

ODBOJKA – občinsko (deklice) / 1. mesto (10 zlatih) / 

ODBOJKA – področno (st. deklice) / 3. mesto (10 bronastih) / 

KOŠARKA – občinsko (ml. dečki) / 5. mesto / 

ODBOJKA NA MIVKI – občinsko 
(deklice)  

/ 2. mesto (5 srebrnih) / 

ODBOJKA NA MIVKI – občinsko 
(fantje) 

/ 2. mesto (5 srebrnih) / 

ODBOJKA NA MIVKI – področno 
(deklice) 

/ 4. mesto / 

ODBOJKA NA MIVKI – področno 
(fantje) 

/ 2. mesto (5 srebrnih) / 

ATLETIKA – občinsko in področno / 2 srebrni, 1 bronasta / 

PLAVANJE – področno  / 2. mesto (2 srebrni) / 

NAMIZNI TENIS – mlajši učenci 6 za sodelovanje 1 zlata, 1 srebrna  / 

SMUČANJE - veleslalom (kat. 
tekmovalci - državno) 

/ 2 za sodelovanje 
  

1 srebrna  

MALA ODBOJKA – področno/deklice  / 9 bronastih  / 

MALA ODBOJKA – občinsko/deklice  / 9 zlatih   / 
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NAZIV TEKMOVANJA  

ŠOLSKO TEKMOVANJE  REGIJSKO/OBMOČNO/ 
PODROČNO/OBČINSKO 

TEKMOVANJE 

DRŽAVNO TEKMOVA-NJE 

Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj Število in vrsta priznanj 

GIMNASTIKA – Mini pokal L. Štuklja 14 za sodelovanje 1 zlata, 2 srebrni,  
2 bronasti 

/ 

Drugače na pot – V šolo s kolesom / (4. mesto) 9 za sodelovanje / 

KAJ VEŠ O PROMETU – tekmovanje  4 za sodelovanje 3 srebrna,  
1 bronasta  

/ 

 

2.9 Učni uspeh  
V šolskem letu 2021/2022 smo z doseženim učnim uspehom zadovoljni. Učni uspeh ob koncu šolskega 
leta in napredovanje sta razvidna iz podatkov v tabeli 4. 
 
Tabela 4: Učni uspeh ob koncu šolskega leta od 1. do 9. razreda 

 Razred Število učencev Napreduje Uspešnih v % 

1.  A 23 23 100 

1.  B 23 22 95,7 

1.  C 21 20 95,2 

1.  D 12 12 100 

1.  RAZRED 79 77 97,5 

2.  A 17 17 100 

2. B 18 17 94,4 

2. C 19 18 94,7 

2. D 20 19 95 

2. E 10 10 100 

2. RAZRED 84 81 96,4 

3. A 22 19 86,4 

3. B 23 21 91,3 

3. C 23 22 95,7 

3. D 14 14 100 

3. RAZRED 82 76 92,7 

4. A 22 22 100 

4. B 22 22 100 

4. C 25 25 100 

4. D 8 8 100 

4. RAZRED 77 77 100 

5. A 26 25 96,2 

5. B 25 23 92 

5. C 25 23 92 

5. D 9 7 77,8 

5. RAZRED 85 78 91,8 

6. A 20 20 100 

6. B 20 20 100 

6. C 19 19 100 

6. D 22 21 95,5 

6. RAZRED 81 80 98,7 

7. A 24 23 95,8 

7. B 20 20 100 

7. C 20 19 95 

7. D 20 20 100 

7. RAZRED 84 83 98,7 
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 Razred Število učencev Napreduje Uspešnih v % 

8. A 22 21 95,5 

8. B 20 20 100 

8. C 21 21 100 

8. D 19 19 100 

8. RAZRED 82 81 98,7 

9. A 20 20 100 

9. B 23 23 100 

9. C 24 24 100 

9. RAZRED 67 67 100 

SKUPAJ 721 699 96,9 

 
Ob koncu šolskega leta 2021/22 je pozitivno ocenjenih 699 učencev (96,9 %).  
Razred ponavlja 22 učencev (3,1 %). 
V rubriko napreduje so vključeni tudi učenci, ki imajo status SUP1 in so neocenjeni in hkrati pozitivni.  
 
V 1. VIO ne dosega minimalnih standardov znanj 5 učencev (1. in 2. razreda) in ne napredujejo, 6 
učencev (3. razred) je negativno ocenjenih in ne napredujejo.  
 
V 2. VIO je v 5. razredu negativno ocenjenih 7 učencev in ne napredujejo, v 6. razredu pa 1 učenec in 
ne napreduje.  
 
V 3. VIO je bilo ob koncu pouka negativno ocenjenih 17 učencev in so imeli popravne izpite (28). En 
učenec popravnih izpitov ni uspešno opravil, zato ne napreduje v višji razred. 16 učencev je bilo 
uspešnih in napredujejo. 
 
Povprečna zaključena ocena 
 
Tabela 5: Povprečna zaključena ocena po razredih 

Razred Povprečna zaključena ocena 

1 opisne ocene 

2 opisne ocene 

3 4,3 

4 4,5 

5 4,3 

6 4,1 

7 4,0 

8 3,8 

9 3,8 
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Tabela 6: Povprečna zaključena ocena po oddelkih 

Oddelek Povprečna zaključena ocena 

1. A opisne ocene 

1. B opisne ocene 

1. C opisne ocene 

1. D opisne ocene 

2. A opisne ocene 

2. B opisne ocene 

2. C opisne ocene 

2. D opisne ocene 

2. E opisne ocene 

3. A 4,3 

3. B 4,4 

3. C 4,0 

3. D 4,7 

4. A 4,5 

4. B 4,4 

4. C 4,5 

4. D 4,7 

5. A 4,3 

5. B 4,0 

5. C 4,3 

5. D 4,8 

6. A 4,0 

6. B 4,1 

6. C 3,7 

6. D 4,4 

7. A 4,1 

7. B 3,9 

7. C 4,0 

7. D 3,9 

8. A 3,9 

8. B 3,8 

8. C 3,8 

8. D 3,6 

9. A 3,7 
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Oddelek Povprečna zaključena ocena 

9. B 3,7 

9. C 3,9 

 
Povprečna ocena šole je 4,1.  
 

2.10 Skrb za nadarjene učence  
V šolskem letu 2021/22 je obiskovalo OŠ Franceta Prešerna Maribor 48 nadarjenih učencev. Z 
individualnim pristopom in diferenciranim poukom ter z navajanjem na uporabo dodatne zahtevnejše 
literature so nadarjeni učenci širili svoja obzorja in znanje na različnih predmetnih področjih. Šola je 
nadaljevala z delom na področju dviga ravni znanja in delom z nadarjenimi učenci. 
 
V šolskem letu 2021/22 smo izvedli naslednje dejavnosti za nadarjene učence: 

- ekskurzija v Celje (oktober 2021, za NU 8. in 9. razreda), 

- ekskurzija za nadarjene učence - Dvorec Trakoščan in muzej neandertalcev Krapina (junij 

2022, za 5., 6., 7. in 8. razredi) 

- orientacija v Razvanju in po Pošteli (april 2022, za 5., 6., in 7. r.), 

- terensko delo pri geografiji (april, maj 2022), 

- projekt učenec – učitelj pri geografiji in domovinski in državljanski kulturi in etiki (marec, maj, 

junij 2022), 

- ogled gledaliških predstav v okviru 57. Borštnikovega srečanja (maj 2022), 

- Spoznajmo Adama Bohoriča (delavnica na daljavo, januar 2022, za 8. in 9. razred), 

- delavnica Rimljan sem (april 2022, za 5., 6. in 7. razrede), 

- raziskovalne naloge mladih raziskovalcev za državno srečanje ter nagradne ekskurzije, 

- likovne delavnice Pozlatarstvo (marec 2022), 

- postavitev in ogled razstave Dober tek v okviru DEKD 2021,  

- priprave na likovni preizkus ob vpisu v srednjo šolo, 

- obisk Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 

- oblikovanje šolskega glasila, 

- tehnične delavnice (izdelek iz lesa, junij 2022), 

- priprava učenca za državno tekmovanje Logična pošast, 

- delavnice na vrtu z Mišo Pušenjak (junij 2022). 

2.11 Individualna in skupinska pomoč 
V šolskem letu 2021/22 je za individualno in skupinsko pomoč (v nadaljevanju ISP) učencem z učnimi 
težavami bilo namenjenih 10,5 ur na teden. V šolskem letu 2021/22 je bilo načrtovanih 367,5 ur. 
Realiziranih je bilo 99% ur.  
ISP je izvajalo 9 strokovnih delavk.  
K individualni in skupinski pomoči so bili vključeni učenci od 1. do vključno 6. razreda. Učenci 7.,  8. in 
9. razredov niso bili vključeni k individualni in skupinski pomoči.  
Na začetku 1. ocenjevalnega obdobja je bilo k ISP vključenih 33 učencev. V tekočem šolskem letu je 
nekaj učencev dobilo odločbo o usmeritvi in za njih se je pričela izvajati dodatna strokovna pomoč. 
Nekaj učencev je bilo vključenih naknadno med šolskim letom po priporočilu razredničark in soglasju 
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staršev. Na koncu šolskega leta je bilo k uram ISP vključenih 41 učencev. Nekaj učencev, ki niso bili 
vključeni k ISP, so spremljale in individualno delale z njimi pedagoginje. Teh učencev je bilo 9. 
 
Cilji individualne in skupinske pomoči 

• Izvajanje individualne in skupinske pomoči za učence z razvojnimi in splošnimi učnimi težavami. 

• Pedagoška, specialno-pedagoška in psihološka diagnostika ter načrtovanje nadaljnje obravnave 

učencev. 

• Svetovanje učiteljem in staršem, napotitve učencev na obravnave v zunanje institucije, oblikovanje 

predlogov za začetek postopka usmerjanja. 

• Hospitacije in opazovanje učencev v oddelku. 

 
Analiza individualne in skupinske pomoči 
Poudarek ISP je na prvi triadi, saj se v tem obdobju lahko korigira  in kompenzira večji del primanjkljajev. 
V kolikor to ni možno, se spelje postopek usmerjanja (pridobivanje odločbe za učenca s posebnimi 
potrebami). Velika večina učencev iz 1., in 2. razreda je bila v letošnjem šolskem letu prvič vključena k 
individualni in skupinski pomoči, nekaj učencev je bilo prvič vključenih iz 3. razreda. Na prvi triadi je 
bilo za ISP namenjenih 5 ur pomoči na teden. Pomoč za učence se je izvajala tedensko ali štirinajst 
dnevno, v kolikor je bilo v skupino vključenih več otrok z različnimi potrebami. V prvi triadi se je pomoč 
izvajala za vse skupaj 23 učencev. Nekateri so tekom leta bili usmerjeni, nekateri so bili vključeni 
naknadno. 
Večina učencev iz 4., 5. in 6. razredov je bilo k ISP vključenih že v lanskem šolskem letu. Ker gre pri teh 
učencih v glavnem za učne težave, ki so posledica splošno upočasnjenega razvoja, pomanjkljive učne 
motivacije, drugojezičnosti in socialno-kulturne drugačnosti ter nespodbudnega domačega okolja, so 
deležni različnih prilagoditev in oblik pomoči, ki jih predvideva Koncept dela učne težave v OŠ. Za 
učence od 4. do 6. razreda je bilo namenjenih 5,5 ure ISP na teden. Vključenih je bilo 18 učencev, ki je 
ISP obiskovalo celo leto. Poudarek dela je bil na razumevanju prebranega, samostojnem izražanju in 
ponavljanju ter utrjevanju šolskih znanj pri različnih predmetih. 

 
Sklepna ocena, predlogi 
Pri učencih iz prve triade so poleg upočasnjenega splošnega razvoja predvsem izrazitejše bralno-
napisovalne, specifične težave na področju matematike in grafomotorične težave. Pri nekaterih so 
prisotne tudi motnje koncentracije in pozornosti. Nekateri učenci prihajajo iz tujejezičnega in 
nespodbudnega okolja. Za večino učencev učiteljice za naslednje šolsko leto predlagajo še nadaljnjo 
obravnavo v okviru individualne in skupinske pomoči. 
Pri učencih v višjih razredih pa so zraven omenjenega splošno upočasnjenega razvoja slabša učna 
motivacija, pomanjkljive učne navade, slabo razvite bralno-učne strategije ter nespodbudno domače 
okolje. Predvsem v višjih razredih je potrebno ponavljati in utrjevati tekočo šolsko snov, še posebej 
pred ocenjevanjem.  
Učenci, ki so v letošnjem šolskem letu obiskovali 6. razred, naslednje leto ne bodo več vključeni k tej 
obliki pomoči. Na voljo imajo dodatni in dopolnilni pouk ter pogovorne ure za učence pri vsakem 
učitelju, kjer se lahko z učiteljem individualno pogovorijo o težavah, ki jih imajo. 
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2.12 Delo z učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje OŠ programa in dodatno 
strokovno pomoč 

V šolskem letu 2021/22  je bilo na šoli 75 učencev, ki so bili usmerjeni v program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  
 
DSP kot učno pomoč je izvajalo 50 učiteljev. Izvajanje strokovne pomoči se je pri večini učencev pričelo 
na začetku šolskega leta, pri nekaterih pa kasneje, in sicer ob prejemu novih odločb. V postopku 
usmerjanja je še 7 učencev. Prešolala sta se dva učenca. 
 
DSP za premagovanje primanjkljajev je izvajalo 7 strokovnih delavk šole in 2 zunanji izvajalki (mobilna 
inkluzivna pedagoginja in logopedinja).  
 
Po odločbi je imelo 8 učencev zagotovljenega začasnega spremljevalca, 1 učenec pa stalnega 
spremljevalca. Tako so imeli v 1. triadi začasnega spremljevalca trije učenci, v 2. triadi dva učenca in v 
3. triadi trije učenci začasnega spremljevalca in en učenec stalnega. 
 
Realizacija pri urah DSP je nižja kot pri rednih urah pouka, saj gre za specifično obliko vzgojno 
izobraževalnega dela.  
Iz izpisane skupne realizacije ur DSP je razvidno, da je pri večini učencev (51) realizacija nižja od 95%. 
Realizacija ur je nižja pri učencih, ki so manjkali pri pouku zaradi bolezni, različnih pregledov in izredne 
situacije epidemije COVID-19, ko so bili odsotni učenci ali učitelji izvajalci DSP. Razlogi za nižjo realizacijo 
ur DSP so za posamezne učence zapisani v evalvacijskih poročilih DSP učiteljev, ki so izvajali učno pomoč 
ter izvajalk DSP, ki so izvajale pomoč za premagovanje primanjkljajev. Le-ta so shranjena v osebnih 
mapah učencev. 
 
Analiza učnega uspeha in napredka učencev 
Vsi izvajalci ur DSP so za vsakega učenca zapisali evalvacijsko poročilo, ki vsebuje analizo dela pri urah 
DSP, napredek učenca, učinkovite strategije dela in usmeritve za delo v prihodnje. 
Od 75 učencev, ki so bili deležni dodatne strokovne pomoči so v 1. in 2. triadi vsi učenci ocenjeni 
pozitivno. V 3. triadi so 4 učenci negativno ocenjeni pri enem ali več predmetih. Vsi ostali učenci so 
pozitivno ocenjeni in napredujejo v skladu z individualiziranimi programi. 
 
Ure dodatne strokovne pomoči so bile za učence koristne, saj so učenci na ure radi prihajali in bili 
motivirani za delo. Ure DSP so jim pomagale, da so lažje premagovali svoje primanjkljaje in uspešno 
zaključili šolsko leto. Ure so pripomogle tudi k razvijanju boljše samopodobe, pridobivanju delovnih 
navad in razvijanju različnih učnih strategij. Ugotavljamo, da so omogočale učencem pomemben 
občutek varnosti in podpore. 
 
Predlogi za nadaljnje delo  
V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem ur DSP v skladu z odločbami o usmeritvi. Pri 
učencih, ki so bili ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, pa bomo način dela prilagodili glede na 
dogovore z evalvacijskih sestankov.  
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2.13 Delo z učenci Romi 
V šolskem letu 2021/2022 smo imeli 36 romskih učencev. Romski učenci so prejemali dodatno 
strokovno pomoč za Rome. Kot cilj dela z romskimi učenci smo si v tem šolskem letu zastavili spodbujati 
učno uspešnost in redno obiskovanje pouka. Žal še vedno ugotavljamo, da učenci zelo pogosto 
izostajajo od pouka, zato je tudi realizacija izvedbe dodatne strokovne pomoči za učence Rome nižja 
od 95%. 

 

Delo z učenci Romi je specifično. Dodatna strokovna pomoč za Rome se je izvajala med, pred in po 
pouku. Pri urah so izvajalke odpravljale primanjkljaje na različnih predmetnih področjih, največkrat pri 
predmetih matematika in slovenščina. Pri delu so bile uporabljene metode razlage, razgovora, dela z 
besedilom, prikazovanja in poslušanja ter metode dela s slikovnim materialom, prevladovali sta 
frontalna in individualna oblika dela, saj se pokažeta kot najbolj učinkoviti pri delu z učenci Romi. 
Pri urah učne pomoči se je največkrat utrjevalo in ponavljalo učno snov, nudilo dodatno razlago in 
obravnavo vsebin, ki jih učenci niso razumeli. Prav tako se jim je nudila pomoč za preverjanje in 
ocenjevanje znanja. Pri učencih Romih so še prisotne poglobljene vrzeli v znanju zaradi šolanja na 
daljavo, ki je potekalo v preteklih dveh letih, delno tudi v tem šolskem letu.  
 
Z učenci Romi je delala tudi romska pomočnica. Učencem je nudila učno pomoč, aktivno je sodelovala 
tudi pri ostalih dejavnostih šole in delovala na povezovanju šole s starši. Učno pomoč je izvajala med 
ali po pouku, tudi v času podaljšanega bivanja. Učno pomoč je izvajala individualno, v dvojicah ali manjši 
skupini.  

 
V naslednjem šolskem letu bi bilo potrebno zaradi pogostega izostajanja od pouka romskih otrok še 
večje sodelovanje z učitelji, ki jih poučujejo in svetovalnima delavkama. Izvedba dodatne strokovne 
pomoči za učence Rome je zelo koristna in pozitivna, saj z učenci ustvariš pozitiven odnos in 
medsebojno zaupanje. Večina učencev učno pomoč vidi kot podporo, saj so tudi zaradi učiteljev, ki z 
njimi delajo in jih spodbujajo tudi bolj motivirani. Potrebno bo tudi poglobiti sodelovanje s starši 
učencev Romov.  
 
Napredovanje romskih učencev  
V šolskem letu 2021/22 napreduje v višji razred 26 romskih učencev, ne napreduje pa 10 romskih 
učencev. V naslednjem šolskem letu bo potrebno posebno pozornost nameniti romskim učencem na 
razredni stopnji, saj v letošnjem šolskem letu ne napredujejo prav učenci te starosti. Osnovnošolsko 
obveznost so v šolskem letu 2021/2022 zaključili 2 romski učenki in 1 romski učenec.   

 
2.14 Šolsko svetovalno delo 
Šolski svetovalni delavki sta izvajali svoje delo v skladu s Programskimi smernicami. Veliko časa sta 
namenili karierni orientaciji in individualnim razgovorom z učenci ter njihovimi starši. Delo šolskih 
svetovalnih delavk je v šolskem letu 2021/22 obsegalo področja šolanja, učenja in poučevanja, skrb za 
telesni, osebni in socialni razvoj učencev, reševanje ekonomskih in socialnih stisk, organizacijo dveh 
starševskih večerov ter skrbi za pozitivno šolsko klimo. Prav tako sta se šolski svetovalni delavki 
povezovali z zunanjimi strokovnimi službami. 
 
Vpis šolskih novincev za šolsko leto 2022/23 je bil v mesecu februarju. Vpis je bil zadovoljiv, saj smo 
vpisali 84 prvošolcev – v matično šolo 71 učencev in 13 učencev v podružnično šolo.  
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2.15 Pedagoško vodenje 
V šolskem letu 2021/22 sem svoje pedagoško vodenje namenil predvsem sistematičnem pristopu k 
razvoju formativnega spremljanja na šoli (izobraževanju učiteljev v tej smeri) in odpravljanju 
prevelikega števila birokratičnih obveznosti strokovnih delavcev.   
  
Ocenjujem, da je bilo uresničevanje učnih vsebin, učnih metod in oblik opravljeno uspešno in s polno 
mero odgovornosti, kljub izjemno velikemu številu manjkajočih učencev in učiteljev, ki so bile posledica 
karanten.  

 
2.16 Pomočnika ravnatelja 
V šolskem letu 2021/22 sta pomočniško delo opravljala Natalija Drakšič in Boštjan Strnad. Poleg 
rednega pouka sta pomočnika pripravljala urnike, urejala nadomeščanje odsotnih delavcev, sodelovala 
pri pripravi in izvajanju prireditev v šoli in izven nje, spremljala delo razrednih in strokovnih aktivov, 
delo v manjših učnih skupinah in pri izbirnih predmetih ter študijskih skupinah, določala spremstva in 
dežurstvo učiteljev in učencev, pripravljala statistična in druga poročila, vodila evidenco o zapisnikih 
konferenc, spremljala in pomagala pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti v šoli in skrbela za izvajanje 
pouka na daljavo. 
 

2.17 Delo strokovnih organov 
Delo strokovnih organov šole je potekalo v skladu z LDN. Učiteljski zbor se je sestal na desetih 
pedagoških konferencah, treh ocenjevalnih konferencah in delovnem sestanku (zaradi priporočil in 
ukrepov NIJZ smo  večina konferenc izvedli preko zooma). Obravnavane so bile analize strokovnega 
izobraževanja, načrtovanje dela za tekoče in naslednje šolsko leto, predstavljene so bile nove oblike 
dela, predvsem primeri dobre prakse FS, novitete v učni tehnologiji in kako narediti šolo z nekaterimi 
projekti še kvalitetnejšo in boljšo. Še vedno smo govorili o primernih oblikah in metodah dela pri pouku 
na daljavo ter izpeljavo le tega.  
 
Svet zavoda in Svet staršev se je redno sestajal in obravnaval sprotno problematiko (glej zapisnike Sveta 
staršev in Sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna). 
 

2.18 Ocena povezovanja in sodelovanja šole z okoljem  
V šolskem letu 2021/22 je življenje in delo šole potekalo tudi v sodelovanju z ožjim in širšim okoljem. 
Sicer je bilo sodelovanje nekaj časa okrnjeno zaradi vseh omejitev, ki jih je narekovala zdravstvena 
stroka za obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Kljub vsemu smo sodelovali s 
pobratenimi šolami, šolami Poslovne skupnosti osnovnih šol Maribor ter mestnimi četrtmi. 
Povezovanje in sodelovanje je potekalo z MČ Magdalena, MO Maribor, KUD Angela Besednjaka, PP 
Maribor II, Zdravstvenim domom Adolfa Drolca, NIJZ-jem Maribor, Mariborsko knjižnico, s srednjimi 
šolami, z vrtci iz našega in drugih šolskih okolišev, ZPM Maribor in Zavodom za šport Maribor. Veliko 
smo sodelovali tudi z Zavodom za šolstvo OE Maribor.  
 
Ob sprostitvi epidemioloških ukrepov so učitelji šole aktivno sodelovali s Pedagoško, Filozofsko in 
Naravoslovno fakulteto z rednimi in občasnimi hospitacijami ter nastopi in pri izvajanju pedagoške 
prakse študentov.  
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Učenci in učitelji Podružnične šole v Razvanju so se aktivno vključevali v kraj, se povezovali z 
organizacijami in društvi v kraju. Bili so nosilci kulturnih in drugih prireditev v kraju.    
 

2.19 Sodelovanje s starši  
Starši so pomemben deležnik v procesu vzgojno-izobraževalnega dela, zato smo v šolskem letu 
2021/22 načrtovali različne oblike sodelovanja z njimi.  
Starše smo povabili na šolske prireditve, knjižni sejem in medgeneracijsko branje. Starši so se udeležili 
naslednjih prireditev:  
- sprejem prvošolcev ob prvem šolskem dnevu,  
- prireditev V prsih modrine (počastitev dneva samostojnosti in enotnosti) - virtualna prireditev,  
- prireditev Prešerno o Prešernu v počastitev kulturnega praznika – virtualna prireditev,  
- prireditev ob 85-letnici šole, 
- valeta za učence 9. razreda. 

 
Izvajanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, obveščanje o dosežkih učencev, analize VIZ 
dela, predstavitve šol v naravi smo staršem predstavili na roditeljskih sestankih. V šolskem letu smo 
pripravili in izvedli različno število roditeljskih sestankov. Roditeljski sestanki so bili izvedeni v šolskih 
prostorih in preko videokonferenčnega okolja Zoom.  
  

Poleg roditeljskih sestankov smo se s starši srečevali na rednih mesečnih govorilnih urah, kjer so se 
starši informirali o učnem uspehu svojih otrok in njihovem napredovanju ter vzgojni problematiki. 
Govorilne ure so bili izvedene v šolskih prostorih in preko videokonferenčnega okolja Zoom.  
 
Obisk staršev na roditeljskih sestankih in govorilnih urah je zelo različen. V tabelah 7 in 8 je prikazan 
obisk staršev na posameznih roditeljskih sestankih v letošnjem šolskem letu.  
 
Tabela 7: Obisk staršev na roditeljskih sestankih 

              
Razred 

        
Število 

učencev 

Udeležba staršev na roditeljskih sestankih 

1.  2. 3. 

Št. prisot. % Št. prisot. % Št. prisot. % 

1. A 23 21 91,3 11 47,8 14 60,8 

1. B 23 16 69,5 10 43,4 16 69,5 

1. C 21 15 71,4 15 71,4 15 71,4 

1. D 12 9 75 10 83,3 11 91,6 

1. RAZRED 79 61 77 46 58 56 70,8 

2. A 17 7 41,1 12 70,5 8 47 

2. B 18 12 66,6 10 55,5 9 50 

2. C 19 7 36,8 11 57,8 10 52,6 

2. D 20 11 55 9 45 10 50 

2. E 10 7 70 8 80 7 70 

2. RAZRED 84 44 52,4 50 59,5 44 52,4 

3. A 22 13 59 11 50 8 36 

3. B 23 16 69,5 15 65,2 15 65,2 

3. C 23 10 43,4 10 43,4 15 65,2 

3. D 14 12 85,7 12 85,7 13 93 

3. RAZRED 82 51 62,2 48 58,5 51 62,2 

4. A 22 14 63,6 9 41 12 54,5 

4. B 22 11 59 8 36,3 5 22,7 

4. C 25 13 52 13 52 16 64 
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Razred 

        
Število 

učencev 

Udeležba staršev na roditeljskih sestankih 

1.  2. 3. 

Št. prisot. % Št. prisot. % Št. prisot. % 

4. D 8 4 50 8 100 7 87,5 

4. RAZRED 77 42 54,5 38 49,3 40 52 

5. A 26 17 65,4 21 80,7 5 19,2 

5. B 25 15 60 15 60 10 40 

5. C 25 10 40 12 48 10 40 

5. D 9 6 66,6 8 88,8 7 77,7 

5. RAZRED 85 48 56,4 59 69,4 32 37,6 

6. A 20 9 45 11 55 / / 

6. B 20 13 65 11 55 / / 

6. C 19 7 37 11 57,9 / / 

6. D 22 12 54,5 17 77,3 / / 

6. RAZRED 81 41 50,6 50 61,7 / / 

7. A 24 9 37,5 15 62,5 / / 

7. B 20 8 40 4 20 / / 

7. C 20 12 60 12 60 11 55 

7. D 20 6 30 5 25 / / 

7. RAZRED 84 35 41,6 36 42,8 / / 

8. A 22 8 36,3 11 50 / / 

8. B 20 9 45 11 55 / / 

8. C 21 7 33,3 5  24 / / 

8. D 19 8 42,1 12 63,1 / / 

8. RAZRED 82 32 39 39 47,6 / / 

 
Tabela 8: Obisk staršev učencev 9. razredov na roditeljskih sestankih 

 
Razred 

 
Št. 

učencev 

Udeležba staršev na roditeljskih sestankih 

1.  2.  3.  4.  

Št. 
prisot. 

V % Št. 
prisot. 

V % Št. 
prisot. 

V % Št. 
prisot. 

V % 

9. A 20 6 30 15  75 12 60 16 80 

9. B 23 9 39,1 10  43,4 10 43,4 12 52,1 

9. C 24 11 45,8 11  45,8 21 87,5 17 80,9 

9. RAZRED 67 26 38,8 36 53,7 43 64,1 45 67,1 

 
Govorilne ure so potekale prvi četrtek v mesecu za starše učencev od 6. do 9. razreda, vsak drugi 
četrtek v mesecu pa za starše od 1. do 5. razreda matične in podružnične šole. Učitelji so imeli govorilne 
ure tudi enkrat tedensko v dopoldanskem času. Obisk staršev na posameznih govorilnih urah je 
razviden iz tabele 9.  
 
Tabela 9: Obisk staršev na govorilnih urah 

              
Razred 

        
Število 

učencev 

Udeležba staršev na govorilnih urah 

Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

1. A 23 4 4 4 5 5 13 8 9 13 3 

1. B 23 4 11 6 10 4 14 12 4 17 6 

1. C 21 8 11 10 4 9 11 14 1 4 5 

1. D 12 2 6 8 7 9 7 6 6 9 0 

1. RAZRED 79 18 32 28 26 27 45 40 20 43 14 

2. A 17 3 5 2 1 6 5 9 1 4 4 

2. B 18 4 5 5 3 2 3 9 0 2 7 
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Razred 

        
Število 

učencev 

Udeležba staršev na govorilnih urah 

Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

2. C 19 0 5 6 4 3 6 1 4 6 8 

2. D 20 0 6 6 3 6 7 0 4 0 0 

2. E 10 7 6 3 6 5 7 9 2 6 7 

2. RAZRED 84 14 27 22 17 22 28 28 11 18 26 

3. A 22 1 10 8 7 4 0 10 7 3 5 

3. B 23 12 14 10 2 2 4 15 2 4 6 

3. C 23 0 3 3 4 2 3 5 2 3 2 

3. D 14 13 9 11 6 8 10 10 6 10 6 

3. RAZRED 82 26 36 32 19 16 17 30 17 20 19 

4. A 22 9 7 11 10 7 6 11 2 13 3 

4. B 22 3 4 12 10 10 6 8 8 6 6 

4. C 25 5 3 9 1 6 4 13 3 1 0 

4. D 8 3 5 7 6 6 7 8 8 6 6 

4. RAZRED 77 20 19 39 27 29 23 40 21 26 15 

5. A 26 0 6 1 7 2 6 2 2 0 2 

5. B 25 5 1 9 6 9 4 13 3 5 2 

5. C 25 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

5. D 9 4 7 6 6 8 9 9 4 5 4 

5. RAZRED 85 9 15 17 26 20 20 24 9 11 9 

6. A 20 0 4 5 5 6 0 6 0 6 8 

6. B 20 2 6 10 1 8 7 2 1 10 1 

6. C 19 3 7 4 5 7 4 2 2 1 3 

6. D 22 3 14 13 3 10 12 10 8 18 4 

6. RAZRED 81 8 30 32 14 31 23 20 11 35 16 

7. A 24 3 9 0 6 4 0 8 0 7 1 

7. B 20 3 7 6 7 1 2 10 4 3 5 

7. C 20 0 10 6 7 9 1 12 0 10 3 

7. D 20 1 0 9 5 11 2 14 2 4 9 

7. RAZRED 84 7 26 21 25 25 5 44 6 24 18 

8. A 22 9 13 5 4 15 8 8 3 4 9 

8. B 20 3 4 8 6 3 10 10 3 13 4 

8. C 21 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 

8. D 19 1 3 6 4 3 2 7 5 7 6 

8. RAZRED 82 13 20 19 14 21 26 26 11 25 19 

9. A 20 7 6 6 5 5 6 3 6 2 4 

9. B 23 5 4 4 4 7 6 7 7 10 1 

9. C 24 2 4 6 6 6 3 5 3 10 4 

9. RAZRED 67 14 14 16 15 18 15 15 16 22 9 
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3 GLOBALNA OCENA VID  
 

3.1 Globalna ocena VID – ugotovitve 
Ocena o uresničevanju VID, ciljev šole in uspehov, ki smo jih dosegli, je dobra. To potrjujejo dosežki na 
različnih področjih življenja in dela šole ter pri posameznih predmetih: na tehničnem področju, v 
raziskovalnem delu ter projektnih dnevih. Uspešna je tudi organizacija prireditev v šoli in izven nje v 
okviru številnih projektov, ki jih izvajamo. 
 
Sodelovali smo na različnih tekmovanjih, kjer smo dosegli vidnejše uvrstitve.  
 
Ob pregledu letne realizacije in programa, zapisanega v LDN in drugih programih šole, ugotavljam, da 
je bilo VID zadovoljivo opravljeno. Dejavnosti smo prilagodili dani situaciji in določene dneve dejavnosti 
realizirali izven šole ali v šolskih prostorih.  
 
 

3.2 Temeljne pomanjkljivosti  
Šolska stavba je urejena, primerno opremljena za potrebe pouka, še vedno pa izvajamo pouk športa v 
neprimernih prostorih. 
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4 ANALIZA DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V 
ŠOLSKEM LETU 2021/22 
 

4.1 Analiza dosežkov 6. razredov 
V šolskem letu 2021/22 so učenci 6. razredov OŠ Franceta Prešerna Maribor pisali NPZ pri predmetih: 

slovenski jezik, matematika in tuj jezik – angleščina.  

 
SLOVENŠČINA 
Dosežki po oddelkih  
 

RAZRED 6. A 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 16 

Št. možnih točk: 720 

Št. doseženih točk: 233 

Najvišje št. točk: 30 

Najnižje št. točk: 4 

Povprečno št. točk 14,56 

Dosežek v % 32,4 

 

RAZRED 6. B 

Št. vseh učencev: 20  

Št. učencev na NPZ: 16 

Št. možnih točk: 720 

Št. doseženih točk: 362 

Najvišje št. točk: 35 

Najnižje št. točk: 11 

Povprečno št. točk 22,625 

Dosežek v % 50,3 

 

RAZRED 6. C 

Št. vseh učencev: 19 

Št. učencev na NPZ: 17 

Št. možnih točk: 765 

Št. doseženih točk: 299 

Najvišje št. točk: 38 

Najnižje št. točk: 4 

Povprečno št. točk 17,53 

Dosežek v % 39,1 
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RAZRED 6. D 

Št. vseh učencev: 22 

Št. učencev na NPZ: 20 

Št. možnih točk: 900 

Št. doseženih točk: 510 

Najvišje št. točk: 39 

Najnižje št. točk: 11 

Povprečno št. točk 25,3 

Dosežek v % 56,7 

 
 

RAZRED 6. A, B, C, D 

Št. vseh učencev: 81 

Št. učencev na NPZ: število prijavljenih (79), 
število udeleženih (69) 

Št. možnih točk: 3105 

Št. doseženih točk: 1404 

Najvišje št. točk: 39 

Najnižje št. točk: 4 

Povprečno št. točk 20,275 

Dosežek v % 45,22 

 
 
1. Snov/teme/naloge, kjer so rezultati naših učencev primerljivi ali višji kot je državno povprečje.  
 
V Sloveniji se je NPZ-ja udeležilo 20.841 učencev, od tega je bilo učencev OŠ Franceta Prešerna Maribor 
69.  
 
Od državnega povprečja so bili uspešnejši pri petnajstih nalogah, pri dveh nalogah pa so bili s slovenskih 
povprečjem primerljivi. Bolj kot pri prepoznavanju značilnosti, oblike in vsebine neumetnostnega 
besedila so bili uspešni pri recepciji neumetnostnega besedila (branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje) in pri izražanju metajezikovne zmožnosti. Od slovenskega povprečja so tudi odstopali po 
literarnovednem znanju, pri prvi tvorbni nalogi (1.16) pa tako po zmožnosti pisnega tvorjenja kot po 
jezikovni zmožnosti.   
 

NALOGE ZMOŽNOST OPIS 

1.01 Slogovna zmožnost Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,05 točke). 

1.02 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 
besedila 

Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,07 točke). 

1.05 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 
besedila 

Primerljivo (0,00 razlike).  

1.10 Skladenjska in jezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli precej višjo 
raven od slovenskega povprečja (za 
0,16 točke). 
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NALOGE ZMOŽNOST OPIS 

1.11.b Poimenovalna zmožnost Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,01 točke). 

1.12.b Metajezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,13 točke). 

1.13 Skladenjska zmožnost Primerljivo (0,00 razlike). 

1.14.a Metajezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,06 točke). 

1.14.b Metajezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,03 točke). 

1.16.a Zmožnost pisnega tvorjenja o/ob 
neumetnostnem besedilu 

Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,05 točke). 

1.16.b Jezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,01 točke). 

2.02 Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 
besedilu – branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje 

Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,03 točke). 

2.03 Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 
besedilu – branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje 

Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,02 točke). 

2.05 Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 
besedilu – branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje + jezikovna zmožnost 

Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,04 točke). 

2.06 Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 
besedilu – branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje 

Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,03 točke). 

2.07 Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 
besedilu – branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje + jezikovna zmožnost 

Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,06 točke). 

2.11 Literarnovedno znanje Naši učenci so dosegli višjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,25 točke). 

 
 
2. Snov/teme/naloge, kjer so rezultati naših učencev bistveno nižji kot je državno povprečje.  
 
V Sloveniji se je NPZ-ja udeležilo 20.841 učencev, od tega je bilo učencev OŠ Franceta Prešerna Maribor 
69.  
 
Naši učenci so dosegli slabše rezultate od državnega povprečja pri petnajstih nalogah. Manj uspešni so 
bili pri sprejemanju neumetnostnega besedila in pri drugi tvorbni nalogi (2.10) tako po zmožnosti 
pisnega tvorjenja kot po jezikovni zmožnosti.   
 

NALOGE ZMOŽNOST OPIS 

1.03 Poimenovalna zmožnost Učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,07 točke). 
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1.04 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 
besedila 

Učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,11 točke). 

1.06 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 
besedila 

Učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,07 točke). 

1.07 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 
besedila 

Učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,09 točke). 

1.08 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 
besedila 

Učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,07 točke). 

1.09 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 
besedila 

Učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,04 točke). 

1.11.a Poimenovalna zmožnost Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,08 točke). 

1.12.a Metajezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,14 točke). 

1.15 Skladenjska in jezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,09 točke). 

2.01 Literarnovedno znanje Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,03 točke). 

2.04 Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 
besedilu – branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje 

Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,05 točke). 

2.08 Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 
besedilu – branje, doživljanje, razumevanje, 
vrednotenje  

Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,16 točke). 

2.09 Poimenovalna zmožnost Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,09 točke). 

2.10.a Zmožnost pisnega tvorjenja o/ob 
umetnostnem besedilu 

Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,05 točke). 

2.10.b Jezikovna zmožnost Naši učenci so dosegli nižjo raven od 
slovenskega povprečja (za 0,05 točke). 

 
3. Kaj storiti v načrtovanju/izvedbi pouka pri vašem predmetu in na nivoju šole, da bodo rezultati v 
naslednjem šolskem letu boljši? 
 
Menim, da je dobra strategija, da so šestošolci že med šolskim letom deležni preizkusov znanja, ki 
temeljijo na sestavi in tipu nacionalnega preverjanja znanja, saj so tako bolje pripravljeni na obliko in 
zahtevnost nalog. Medtem ko je bilo državno povprečje pri slovenščini 45,53 %, pa je naša šola dosegla 
45,22 %.  
 
Letos smo učiteljice slovenščine zaznale ovire pri razumevanju tako umetnostnih kot neumetnostnih 
besedil. Težava izvira predvsem iz zmanjšane pozornosti, nerednega branja daljših besedil in tako 
zmanjšanih bralnih zmožnostih učencev. Gre za bolj kompleksno težavo, ki se je pojavila zaradi 
tehnološkega in družbenega razvoja ter epidemiološke situacije, zato zahteva tudi celovit pristop, o 
čemer pa smo 29. 6. 2022 govorili tudi na vertikalnem aktivu SLJ.  
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ANGLEŠČINA 
Dosežki po oddelkih  
 

RAZRED 6. A 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 19 

Št. možnih točk: 950 

Št. doseženih točk: 618 

Najvišje št. točk: 49 

Najnižje št. točk: 5 

Povprečno št. točk 32,5 

Dosežek v % 65% 

 

RAZRED 6. B 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 18 

Št. možnih točk: 900 

Št. doseženih točk: 668 

Najvišje št. točk: 49 

Najnižje št. točk: 19 

Povprečno št. točk 37,1 

Dosežek v % 74,2% 

 

RAZRED 6. C 

Št. vseh učencev: 19 

Št. učencev na NPZ: 17 

Št. možnih točk: 850 

Št. doseženih točk: 516 

Najvišje št. točk: 49 

Najnižje št. točk: 9 

Povprečno št. točk 30,4 

Dosežek v % 60,7% 

RAZRED 6. D 

Št. vseh učencev: 22 

Št. učencev na NPZ: 21 

Št. možnih točk: 1050 

Št. doseženih točk: 853 

Najvišje št. točk: 50 

Najnižje št. točk: 18 

Povprečno št. točk 40,6 

Dosežek v % 81,2% 
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RAZRED 6. A, B, C, D 

Št. vseh učencev: 81 

Št. učencev na NPZ: 75 

Št. možnih točk: 3750 

Št. doseženih točk: 2655 

Najvišje št. točk: 50 

Najnižje št. točk: 5 

Povprečno št. točk 35,4 

Dosežek v % 70,8% 

 
V 6. razredu je bilo v šolskem letu 2021/2022 81 učencev.  
Nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine se je udeležilo 75 učencev. Učenci so dosegli 70,8% 
(slovensko povprečje 63,5 %). Povprečno število točk je 35,4 točk.  
  
Po pregledu rezultatov, ki jih je poslal RIC, smo ugotovili, da so naši učenci presegli slovensko 
povprečje za 7,3 %.  
 
SLUŠNO RAZUMEVANJE 
Pri obeh nalogah slušnega razumevanja (opisovanje slik, nabor odgovorov) so učenci presegli 
republiško povprečje. Od 12 možnih točk so učenci na naši šoli dosegli povprečno število točk 9,05 - 
75,4%. Slovensko povprečno število doseženih točk pri tej nalogi je 8,33 - 69,4%. 

 
BRALNO RAZUMEVANJE 
Pri obeh nalogah bralnega razumevanja (odgovori na vprašanja in izpolnjevanje preglednice), so učenci 
presegli republiško povprečje. Od 12 možnih točk so učenci na naši šoli dosegli povprečno število točk 
8,47 – 70,6%. Slovensko povprečno število doseženih točk pri tej nalogi je 7,66 – 63,8%. 
 
BESEDIŠČE 
Pri vseh treh nalogah rabe jezika (življenjepis osebe, uporaba besedišča v vsakdanjem življenju – 
oblačila, hrana, pijače) so učenci presegli republiško povprečje. Od 16 možnih točk so učenci na naši 
šoli dosegli povprečno število točk 12,9 – 80,6%. Slovensko povprečno število doseženih točk pri tej 
nalogi je 11,5 – 72,1%. 

 
PISNO SPOROČANJE  
Od 10 možnih točk so učenci na naši šoli dosegli povprečno število točk 4,99 (49,90%). Slovensko 
povprečno število doseženih točk pri tej nalogi je 4,22 (42,2%). 
  
Pri vseh nalogah in postavkah je prišlo do pozitivnega odklona od slovenskega povprečja.  
 
Dosežki učencev pri nalogah slušnega razumevanja so pokazali, da učenci  v povprečju nimajo večjih 
težav, kadar morajo pozorno poslušati, povezovati posamezne informacije s slikami, sklepati iz 
sobesedila in izluščiti glavne misli iz besedila, kar zahteva učni načrt.  
Branje krajših besedil se je izkazalo, da učencem ni povzročalo večjih težav. Več težav je bilo pri 2. 
nalogi, saj je zahtevala natančno branje, sklepanje. Kot predvideva učni načrt, naj bi učenci brali 
najrazličnejša besedila in bili izpostavljeni intenzivnemu in ekstenzivnemu branju. Učbeniki običajno 
vključujejo krajša besedila, ki dostikrat ne vključujejo raznolikih vrst besedil in nalog. 
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Nekateri učenci imajo težave celo pri prepisu/zapisu najbolj pogosto rabljenih besed. Pri nalogah 
bralnega in slušnega razumevanja pravopisnih napak sicer ne upoštevamo, če nova beseda ne pridobi 
nov, drugačen pomen.  
Pri pisnem sporočanju sta besedišče/pravopis in slovnica tista kriterija, ki najbolj ločujeta učence z 
višjimi in nižjimi dosežki. Tudi tukaj so med učenci razlike.  
Na eni strani so tisti, ki jim je bil preizkus zelo lahek in so dosegli visoko število točk, na drugi strani pa 
je del učencev, ki so dosegli nižje rezultate. Na podlagi dosežkov menimo, da bi bilo pri pouku 
angleščine potrebno še več delati z aktualnimi in daljšimi besedili, pri katerih učenci razvijajo tudi 
kognitivne spretnosti višjih ravni (sklepanje, povzemanje, vrednotenje).  
 
Nekaj ukrepov za izboljšanje pisnega sporočanja: 
- ob koncu vsake lekcije, je potrebno utrjevati pisno sporočanje, 
- pisno sporočanje je potrebno večkrat pregledati in učencem podati analizo po preverjanju, 
- potrebno bo dodajati posnetke za slušno razumevanje. 



OŠ FRANCETA PREŠERNA Maribor  Letno poročilo za šol. leto 2021/22 

 

31 
 

MATEMATIKA 
Dosežki po oddelkih 
 

 

RAZRED 6. A 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 19 

Št. možnih točk: 950 

Št. doseženih točk: 383 

Najvišje št. točk: 44 

Najnižje št. točk: 5 

Povprečno št. točk 20,16 

Dosežek v % 40,32% 
 

RAZRED 6. B 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 17 

Št. možnih točk: 850 

Št. doseženih točk: 452 

Najvišje št. točk: 45 

Najnižje št. točk: 7 

Povprečno št. točk 26,59 

Dosežek v % 53,18% 
 

RAZRED 6. C 

Št. vseh učencev: 19 

Št. učencev na NPZ: 17 

Št. možnih točk: 850 

Št. doseženih točk: 308 

Najvišje št. točk: 39 

Najnižje št. točk: 3 

Povprečno št. točk 18,12 

Dosežek v % 36,24% 



OŠ FRANCETA PREŠERNA Maribor  Letno poročilo za šol. leto 2021/22 

 

32 
 

 

RAZRED 6. D 

Št. vseh učencev: 22 

Št. učencev na NPZ: 21 

Št. možnih točk: 1050 

Št. doseženih točk: 555 

Najvišje št. točk: 42 

Najnižje št. točk: 5 

Povprečno št. točk 26,43 

Dosežek v % 52,86% 

 

RAZRED 6. A, B, C, D 

Št. vseh učencev: 81 

Št. učencev na NPZ: 74 

Št. možnih točk: 3700 

Št. doseženih točk: 1698 

Najvišje št. točk: 45 

Najnižje št. točk: 3 

Povprečno št. točk 22,95 

Dosežek v % 45,89% 
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V tabeli porazdelitev dosežkov, NPZ v 6. razredu OŠ 2022, je zaskrbljujoč podatek, da je kar enaindvajset učencev (lahko bi rekli en oddelek), ki 
niso dosegli zelenega območja, torej ne dosegajo niti ciljev, ki so predvidena za zeleno območje, kateri so navedeni spodaj. 
 
ZELENO OBMOČJE: 
Učenci poznajo desetiške enote, zapišejo večkratnike danega števila, seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil. Izmerijo dolžine stranic 
trikotnika in prepoznajo topi kot. 
Druga naloga je sidrna, saj je bila v preizkusu NPZ 2016. Tedaj sta bili postavki 2.a.1 in 2.b prav tako uvrščeni v zeleno območje. 
Učenci: − razlikujejo desetiške enote (1.a.1 in 1.a.2); 
− določijo večkratnike danega števila (1.d);  
− pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona (2.a.1); 
− pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do 10 000 (2.b);  
− povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota (5.a.1);  
− Razlikujejo vrste kotov: vdrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot, pravi kot (6.a). 
 
RUMENO OBMOČJE: 
Učenci zaokrožijo naravno število na stotice in upoštevajo vrstni red računskih operacij pri računanju vrednosti številskega izraza z decimalnimi števili. 
Rešijo besedilno nalogo iz vsakdanjega življenja z uporabo pravilne strategije. Izračunajo obseg trikotnika in izmerijo velikost ostrega kota.  
Druga naloga je sidrna, saj je bila v preizkusu NPZ 2016. Tedaj je bila postavka 2.a.2 prav tako uvrščena v rumeno območje.  
Učenci:  
− števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice (2.a.2);  
− izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic (5.b.1); (5.b.2); 
− uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog (5.b.3);  
− ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer) (6.b.1); 
− rešijo besedilne naloge (probleme) (8.e.1 in 8.e.2); 
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (9.a.1). 
 
RDEČE OBMOČJE: 
Učenci množijo naravno število z decimalnim številom, izračunajo vrednost dela celote. Izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem pravil 
za računanje. V izraz s spremenljivkama vstavijo vrednosti spremenljivk. Zapišejo številski izraz po besedilu. V besedilni nalogi iz vsakdanjega življenja 
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uporabijo ustrezno strategijo reševanja. Pri načrtovanju prepoznajo in uporabljajo matematično simboliko. Odštevajo velikosti kotov, podanih v 
kotnih stopinjah in kotnih minutah. Druga naloga je sidrna, saj je bila v preizkusu NPZ 2016. Tedaj je bila postavka 2.c.1 uvrščena v rumeno območje. 
Tudi 3. naloga je bila sidrna, saj je bila v preizkusu NPZ 2018. Tedaj je bila postavka 3.b uvrščena v rumeno območje. 
Učenci: 
− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (1.b.1); 
− množijo dve decimalni števili (2.c.1); − usvojijo pojem ulomka (3.b); 
− povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota (5.a.2); 

− poznajo in uporabljajo matematično simboliko:  , ⊥ (6.c);  
− pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obrnjeno ter računajo z njimi (tudi z uporabo žepnega računala (6.d); 
− pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje) (7.a.2 in 7.b.2);  
− rešijo besedilne naloge (probleme) (8.b in 8.d); 
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (9.a.2);  
− izračunajo vrednost izraza s črkovno oznako za izbrano vrednost oznake (npr. za a = 5, izračunajo vrednosti izrazov 2 , 2 3,2 5 ⋅ ⋅+ ⋅ + aa a( ) ) (9.b.1); 
− uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog (9.c.1);  
− ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza (9.c.2). 
 
MODRO OBMOČJE: 
Učenci poznajo relacijo deljivosti, zapišejo množico deliteljev in večkratnikov danega števila. Uredijo racionalna števila in jih zaokrožijo na desetine. 
Delijo decimalno število z naravnim številom. Izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem pravil za računanje. Pri reševanju besedilnih nalog 
iz vsakdanjega življenja preberejo podatke iz slike in jih uporabijo v ustrezni merski enoti. Z ustrezno strategijo ugotovijo ploščino trikotnika in narišejo 
ploščinsko enak pravokotnik.  
2. naloga je sidrna naloga, saj je bila v preizkusu NPZ 2016. Tedaj sta bili postavki 2.c.2 in 2.d uvrščeni v modro območje. Tudi 3. naloga je sidrna, saj 
je bila v preizkusu NPZ 2018. Tedaj so bile postavke 3.a, 3.c.1 in 3.c.2 uvrščene v modro območje, medtem ko je bila postavka 3.c.3 uvrščena nad 
modrim območjem.  
Učenci: 
− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (1.b.2); 
− določijo delitelje števila (1.c); − decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (2.c.2);  
− delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus (2.d); − primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila (3.a);  
− določijo večkratnike danega števila (3.c.1, 3.c.2 in 3.c.3);  
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− izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe obrazcev) (4.a.1 in 4.a.2);  
− spoznajo potrebo po obrazcih za računanje obsega enakostraničnega trikotnika ipd. (5.c); 
− uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog (7.a.1 in 7.a.3) 
− zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim številom in ulomkom (npr. 5 dℓ, 0,5 ℓ, 1/2 ℓ ) ob primerih iz vsakdanjega življenja (7.b.3);  
− rešijo besedilne naloge (probleme) (8.a); 
− izračunajo vrednost izraza s črkovno oznako za izbrano vrednost oznake (npr. za a = 5, izračunajo vrednosti izrazov 2 , 2 3,2 5 ⋅ ⋅+ ⋅ + aa a( ) ) (9.b.2). 
 
OBMOČJE NAD MODRIM: 
Z ustrezno strategijo učenci ugotovijo obseg danega lika in narišejo pravokotnik z enakim obsegom. Prepoznajo pravilen zapis časa. Prepoznajo vdrti 
kot in izmerijo njegovo velikost. Rešijo matematični problem iz vsakdanjega življenja.  
Učenci:  
− izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot vsoto dolžin stranic (4.b.1 in 4.b.2);  
− ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer) (6.b.2);  
− Spoznajo standardne dolžinske merske enote (mm, km), merske enote za maso (g, t), votle mere (hℓ), merske enote za čas (s) (7.b.1);  
− rešijo besedilne naloge (probleme) (8.c). 
 
PRIMERJAVA DOSEŽKOV NA NPZ-JU PRI POSAMEZNIH NALOGAH Z DRŽAVNIM POVPREČJEM: 
 

Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika 
 

1.a.1 0,87 0,91 0,04 4.a.1 0,32 0,28 -0,04 7.a.3 0,38 0,31 -0,07 
 

1.a.2 0,86 0,85 -0,01 4.a.2 0,38 0,41 0,03 7.b.1 0,30 0,31 0,01 
 

1.b.1 0,59 0,59 0,00 4.b.1 0,16 0,15 -0,01 7.b.2 0,52 0,43 -0,09 
 

1.b.2 0,24 0,24 0,00 4.b.2 0,13 0,08 -0,05 7.b.3 0,38 0,34 -0,04 
 

1.c 0,35 0,45 0,10 5.a.1 0,94 0,86 -0,08 8.a 0,42 0,43 0,01 
 

1.d 0,75 0,82 0,07 5.a.2 0,59 0,64 0,05 8.b 0,55 0,51 -0,04 
 

2.a.1 0,87 0,78 -0,09 5.b.1 0,74 0,66 -0,08 8.c 0,13 0,07 -0,06 
 

2.a.2 0,70 0,69 -0,01 5.b.2 0,64 0,54 -0,10 8.d 0,58 0,58 0,00 
 

2.b 0,77 0,74 -0,03 5.b.3 0,62 0,59 -0,03 8.e.1 0,70 0,64 -0,06 
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Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika 
 

2.c.1 0,59 0,51 -0,08 5.c 0,20 0,16 -0,04 8.e.2 0,63 0,53 -0,10 
 

2.c.2 0,32 0,30 -0,02 6.a 0,80 0,68 -0,12 9.a.1 0,72 0,57 -0,15 
 

2.d 0,37 0,34 -0,03 6.b.1 0,62 0,50 -0,12 9.a.2 0,58 0,47 -0,11 
 

3.a 0,27 0,28 0,01 6.b.2 0,10 0,08 -0,02 9.b.1 0,52 0,53 0,01 
 

3.b 0,57 0,59 0,02 6.c 0,49 0,30 -0,19 9.b.2 0,28 0,24 -0,04 
 

3.c.1 0,31 0,28 -0,03 6.d 0,59 0,51 -0,08 9.c.1 0,48 0,36 -0,12 
 

3.c.2 0,30 0,32 0,02 7.a.1 0,35 0,28 -0,07 9.c.2 0,50 0,43 -0,07 
 

3.c.3 0,27 0,28 0,01 7.a.2 0,51 0,46 -0,05 
     

             
 
 
1. Rezultati naših učencev primerljivi ali višji kot je državno povprečje. 

Pri petnajstih nalogah so naši učenci dosegli primerljive ali višje rezultate od državnega povprečja. 
 
Cilji, ki se preverjajo pri teh nalogah so: 

Postavka Vsebina Gagne-taksonomija Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje težavnosti 

1.a.1 Naravna števila Poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev 

Razlikujejo desetiške enote Zeleno 

1.b.1 Računske operacije in 
njihove lastnosti 

Poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev 

Spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 
in z 10)  

Rdeče 

1.b.2 Računske operacije in 
njihove lastnosti 

Poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev 

Spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 
in z 10)  

Modro 

1.c Računske operacije in 
njihove lastnosti 

Poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev 

Določijo delitelje števila  Modro 

1.d Računske operacije in 
njihove lastnosti 

Poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev 

Določijo večkratnike danega števila  Zeleno 

3.a Racionalna števila Uporaba kompleksnih postopkov Primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila Modro 
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Postavka Vsebina Gagne-taksonomija Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje težavnosti 

3.b Racionalna števila Izvajanje rutinskih postopkov Usvojijo pojem ulomka  Rdeče 

3.c.2 Računske operacije in 
njihove lastnosti 

Reševanje in raziskovanje problemov Določijo večkratnike danega števila  Modro 

3.c.3 Računske operacije in 
njihove lastnosti 

Reševanje in raziskovanje problemov Določijo večkratnike danega števila  Modro 

4.a.2 Geometrijski elementi in 
pojmi 

Reševanje in raziskovanje problemov Izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata (brez uporabe 
obrazcev) 

Modro 

5.a.2 Geometrijski elementi in 
pojmi 

Uporaba kompleksnih postopkov Povežejo pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska 
enota 

Rdeče 

7.b.1 Matematični problemi in 
problemi z življenjskimi 
situacijami 

Izvajanje rutinskih postopkov Ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne instrumente 
in meritve izrazijo z ustrezno mersko enoto  

Območje nad modrim 

8.a Matematični problemi in 
problemi z življenjskimi 
situacijami 

Uporaba kompleksnih postopkov Rešijo besedilne naloge (probleme) Modro 

8.d Matematični problemi in 
problemi z življenjskimi 
situacijami 

Uporaba kompleksnih postopkov Rešijo besedilne naloge (probleme) Rdeče 

9.b.1 Računske operacije in 
njihove lastnosti 

Poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev 

Ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega 
izraza  

Rdeče 

 
2. Rezultati naših učencev bistveno nižji od državnega povprečja. 
Pri sedemnajstih nalogah so učenci dosegli bistveno nižje rezultate od državnega poprečja. To so naloge, ki so preverjale naslednje cilje: 
 

Postavka Šola SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - Gagne Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje težavnosti 

6.c 0,30 0,49 0,30 -0,19 Geometrijski elementi in pojmi Izvajanje rutinskih postopkov Poznajo in uporabljajo 
matematično simboliko: 
vzporednost ||, pravokotnost ? , 
A ? p, A ? p 

Rdeče 

9.a.1 0,57 0,72 0,57 -0,15 Računske operacije in njihove lastnosti Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Učinkovito in zanesljivo 
izračunajo vrednost izraza, v 
katerem nastopajo decimalna 
števila 

Rumeno 
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Postavka Šola SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - Gagne Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje težavnosti 

6.a 0,68 0,80 0,68 -0,12 Geometrijski elementi in pojmi Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Razlikujejo vrste kotov: 
udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, 
iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot, 
pravi kot 

Zeleno 

6.b.1 0,50 0,62 0,50 -0,12 Merjenje Izvajanje rutinskih postopkov Ocenijo, narišejo in izmerijo kot 
do stopinje natančno 
(geotrikotnik, kotomer) 

Rumeno 

9.c.1 0,36 0,48 0,36 -0,12 Računske operacije in njihove lastnosti Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Uporabijo računske operacije pri 
reševanju besedilnih nalog  

Rdeče 

9.a.2 0,47 0,58 0,47 -0,11 Računske operacije in njihove lastnosti Uporaba kompleksnih postopkov Učinkovito in zanesljivo 
izračunajo vrednost izraza, v 
katerem nastopajo decimalna 
števila 

Rdeče 

5.b.2 0,54 0,64 0,54 -0,10 Geometrijski elementi in pojmi Uporaba kompleksnih postopkov Izmerijo in izračunajo obseg lika 
(brez uporabe formul) kot vsoto 
dolžin stranic 

Rumeno 

8.e.2 0,53 0,63 0,53 -0,10 Matematični problemi in problemi z 
življenjskimi situacijami 

Uporaba kompleksnih postopkov Rešijo besedilne naloge 
(probleme) 

Rumeno 

2.a.1 0,78 0,87 0,78 -0,09 Računske operacije in njihove lastnosti Izvajanje rutinskih postopkov Pisno seštevajo in odštevajo 
naravna števila do milijona  

Zeleno 

7.b.2 0,43 0,52 0,43 -0,09 Matematični problemi in problemi z 
življenjskimi situacijami 

Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Pretvarjajo merske enote na 
izbrano enoto in računajo z njimi 
(manjše enote v večje) 

Rdeče 

2.c.1 0,51 0,59 0,51 -0,08 Računske operacije in njihove lastnosti Izvajanje rutinskih postopkov Množijo dve decimalni števili  Rdeče 

5.a.1 0,86 0,94 0,86 -0,08 Geometrijski elementi in pojmi Izvajanje rutinskih postopkov Povežejo pojme: daljica, dolžina 
daljice, mersko število, merska 
enota 

Zeleno 

5.b.1 0,66 0,74 0,66 -0,08 Geometrijski elementi in pojmi Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Izmerijo in izračunajo obseg lika 
(brez uporabe formul) kot vsoto 
dolžin stranic 

Rumeno 

6.d 0,51 0,59 0,51 -0,08 Merjenje Izvajanje rutinskih postopkov Pretvarjajo večimenske kotne 
enote v istoimenske in obratno 
ter računajo z njimi (tudi z 
uporabo žepnega računala) 

Rdeče 

7.a.1 0,28 0,35 0,28 -0,07 Matematični problemi in problemi z 
življenjskimi situacijami 

Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Uporabljajo pretvarjanje merskih 
enot pri reševanju reševanja 
besedilnih nalog 

Modro 
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Postavka Šola SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - Gagne Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje težavnosti 

7.a.3 0,31 0,38 0,31 -0,07 Matematični problemi in problemi z 
življenjskimi situacijami 

Izvajanje rutinskih postopkov Uporabljajo pretvarjanje merskih 
enot pri reševanju reševanja 
besedilnih nalog 

Modro 

9.c.2 0,43 0,50 0,43 -0,07 Računske operacije in njihove lastnosti Uporaba kompleksnih postopkov Ocenijo rezultat in izračunajo 
natančno vrednost številskega 
izraza  

Rdeče 

 
3. Kaj storiti v načrtovanju/izvedbi pouka pri vašem predmetu in na nivoju šole, da bodo rezultati v naslednjem šolskem letu boljši? 
Menimo, da bo za izboljšanje dosežkov naših učencev potrebno: 

- Nadoknaditi primanjkljaje, ki so jih učenci zagotovo pridobili v zadnjih dveh letih v času Covidnih ukrepov, dela na daljavo in karanten – to bi 

lahko dosegli z večkratnimi krajšimi preverjanji snovi za nazaj. 

 
- Vsi učitelji si želimo, da bi rezultat pisanja NPZ vsaj nekoliko vplivali na zaključno oceno predmeta. V takem primeru bi se učenci bolj potrudili 

pri reševanju, še posebej pri branju besedilnih nalog, saj zdaj večkrat rečejo, da so naloge preobsežne in se jim ne ljubi toliko brati. Prav tako 

pa bi se tudi republiška komisija potrudila pri izboru nalog in jih približala učencem. 

- Učitelji  bomo iz analize uspeha ugotovili  vrste in tip nalog, ki so bile najslabše rešene – pri urah poučevanja  bomo posvetili  več pozornosti 

takim oblikam nalog (povečati je potrebno bralno in matematično pismenost). 

- V preverjanje  in ocenjevanje znanja  bomo vključili  preverjanje podobnih ciljev, kot se preverjajo pri NPZ. 

- Pri urah pouka  bomo s preverjanjem znanja ugotavljali  negativna področja znanja – pomanjkljivo znanje in dali večji poudarek  na 

poglabljanje in usvajanje le-tega znanja z metodami in oblikami dela, ki jih imajo učenci radi.  

- Učence bomo spodbujali, da bodo obiskovali  dopolnilni in dodatni  pouk  pri matematiki. 

- O delu bomo sproti obveščali  tudi starše. 
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4.2 Analiza dosežkov 9. razredov 
V šolskem letu 2021/22 so učenci 9. razredov OŠ Franceta Prešerna Maribor pisali NPZ pri predmetih: 

slovenski jezik, matematika in tuj jezik – angleščina.  

 
SLOVENŠČINA 
Dosežki po oddelkih  
 

RAZRED 9. A 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 19 

Št. možnih točk: 1045 

Št. doseženih točk: 393 

Najvišje št. točk: 41 

Najnižje št. točk: 3 

Povprečno št. točk 21 

Dosežek v % 37,61 

 

RAZRED 9. B 

Št. vseh učencev: 22 

Št. učencev na NPZ: 20 

Št. možnih točk: 1100 

Št. doseženih točk: 406 

Najvišje št. točk: 43 

Najnižje št. točk: 6 

Povprečno št. točk 20 

Dosežek v % 36,91 

 

RAZRED 9. C 

Št. vseh učencev: 24 

Št. učencev na NPZ: 21 

Št. možnih točk: 1155 

Št. doseženih točk: 480 

Najvišje št. točk: 48 

Najnižje št. točk: 3 

Povprečno št. točk 23 

Dosežek v % 41,56 

 
RAZRED 9. A, 9. B, 9. C 

Št. vseh učencev: 67 

Št. učencev na NPZ: 60 

Št. možnih točk: 3300 

Št. doseženih točk: 1279 

Najvišje št. točk: 48 

Najnižje št. točk: 3 
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Povprečno št. točk 21 

Dosežek v % 38.8 

 
1. Snov/teme/naloge, kjer so rezultati naših učencev primerljivi ali višji kot je državno povprečje.  
 
1. del NPZ (naloge vezane na umetnostno besedilo) 
 
Učenci so državno povprečje presegli pri: 

• povzemanju teme umetnostnega besedila – naloga izbirnega tipa (4. naloga, zahtevnejša) 

• prepoznavanju glavnih motivov za ravnanje književnih oseb (6. naloga, zahtevnejša) 
 
Učenci so primerljivo z državnim povprečjem: 

• prepoznali in poimenovali vsevednega pripovedovalca ter to ustrezno utemeljili (3. naloga) 

• izrazili svoje doživljanje in razumevanje prvin besedila  (11. naloga, zahtevnejša) 
 
2. del NPZ (naloge vezane na neumetnostno besedilo): 
 
Učenci so državno povprečje presegli pri razumevanju in poznavanju jezikoslovnih izrazov - vrste 
besedil (2. naloga – naloga izbirnega tipa). 
 
Učenci so primerljivo z državnim povprečjem: 

• določili okoliščine nastanka besedila  (1. naloga) 

• določili sporočevalčevega namena (3. naloga, zahtevnejša)  

• povzeli bistvene podatke iz besedila in prepoznali logična razmerja med njimi (5. in 8. naloga) 

• tvorili ustrezno in smiselno besedilo z bistvenimi podatki  (9. naloga, zahtevnejša) 

• prepoznali značilnosti slenga in ga poimenovali (11. naloga) 

• tvorili vprašanje po danem delu povedi - časovni odvisnik (15./a naloga) 

• strnili podredno zloženo poved v enostavčno poved (15./b naloga, zahtevnejša)  

• tvorili tvorjenke (16. naloga, zahtevnejša) 

• utemeljili zapis vrstnih pridevnikov in zemljepisnih lastnih imen (18. naloga, zahtevnejša) 
 
2. Snov/teme/naloge, kjer so rezultati naših učencev bistveno nižji kot je državno povprečje.  
 
1. del NPZ (naloge vezane na umetnostno besedilo) 
 
Dosežki učencev so bili glede na državno povprečje nižji pri: 

• zapisu spoznanja o besedilu in njegovi utemeljitvi z ustreznimi podatki (1. naloga) 

• razumevanju dogajalnega časa in prostora  (2. naloga) 

• dokazovanju razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb v obliki povedi, ki je tudi 
pravopisno pravilna (5. naloga) 

• izražanju svojega doživljanja, razumevanja in vrednotenje besedila (7., 8. in 9. naloga)  

• ustreznih utemeljitvah motivov za ravnanje književne osebe, njenih značilnosti, družbenem 
položaju in perspektivi v obliki povedi oz. strnjenem besedilu, ki je tudi pravopisno pravilno (10. 
in 12. naloga) 

• prepoznavanju literarnega obdobja - sodobna književnost (13. naloga) 
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2. del NPZ (naloge, vezane na neumetnostno besedilo): 
 
Dosežki učencev so bili glede na državno povprečje nižji pri: 

• natančnem povzemanje bistvenih podatkov iz neumetnostnega besedila (4., 6. in 7. naloga) 

• poznavanju jezikovnih izrazov slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede ter njihovi 
uporabi (10. naloga) 

• poznavanju jezikovnega izraza velelni naklon in njegovi uporabi – 7. razred  (12./a naloga) 

• poznavanju jezikovnega izraza nedoločnik in njegovi uporabi – 6. razred  (12./a naloga) 

• poznavanju besednih vrst - prislov, zaimek, predlog, veznik, medmet – 6.-9. razred  (13. naloga) 

• sklanjanju (14. naloga) 

• poznavanju jezikovnega izraza premi in odvisni govor ter njegovi uporabi – 6. razred  (17. naloga) 

• pisanju elektronskega dopisa - uradne prošnje (19. naloga) 
 
3. Kaj storiti v načrtovanju/izvedbi pouka pri pouku slovenščine in na nivoju šole, da bodo rezultati 
v naslednjem šolskem letu boljši? 
 
Pri delu s književnimi besedili bi bilo potrebno več časa nameniti temu, da učenci pisno izražajo svoje 
razumevanja besedila in se pri tem natančno sklicujejo na besedilo, npr. na značilnosti določene osebe, 
književni prostor in čas, motive za ravnanje književnih oseb ipd. Razumevanje besedila samo na podlagi 
ustnega odziva učencev ni dovolj. Učence je potrebno opozarjati, da morajo biti njihovi odgovori tudi 
pravopisno pravilni.   
 
Glede na rezultate pri naloga na osnovi neumetnostnega besedila menim, da devetošolci s  splošnim 
razumevanjem te vrste besedila nimajo večjih težav, saj so bili njihovi rezultati pri teh nalogah 
večinoma primerljivi z državnim povprečjem. Večja težava je pri natančnem branju besedila, pri 
katerem morajo biti bolj pozorni, in nato natančno navesti podatke.  Zato je potrebno učence usmerjati 
pri poglobljenem branju besedila, še posebej pa pri iskanju zahtevanih podatkov ter natančnosti izpisa.  
 
Zelo slabo so bile rešene naloge, ki so preverjale cilje in jezikoslovne izraze iz 6. in 7. razreda., po drugi 
strani pa so bile zahtevnejše naloge, s cilji, ki smo jih vrednotili v 9. razredu nadpovprečno dobro 
rešene. V naslednjem šolskem letu bi bilo nujno potrebno skozi vse šolsko leto obnavljati in preverjati 
znanje, ki so ga že usvojili v nižji razredih.  
 
Glede na to, da je bila tvorbna naloga pisanje elektronskega dopisa, pri kateri so bili rezultati prav tako 
nižji,  bi bilo zagotovo smiselno, da se učenci več urijo v pisanju takšne vrste besedil.  
 
Ne glede na to, za kateri tip nalog gre oz. za kateri predmet, pa se mi zdi pomembno, da učitelji učence 
spodbujamo k natančnemu branju navodil in natančnemu odgovarjanju, ki naj bo v primeru pisnih 
nalog pravopisno pravilno. Odgovori morajo vsebovati vse ustrezne podatke ali potrebne utemeljitve, 
glede na zastavljeno vprašanje oz. besedilo, na katerega se nanašajo.  Hkrati je potrebno, da učitelji 
dajemo učencem ustrezno povratno informacijo, s katero bodo lahko svoje znanja izboljšali.  
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ANGLEŠČINA 
Dosežki po oddelkih  
 

RAZRED 9. A 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 18 

Št. možnih točk: 900 

Št. doseženih točk: 558 

Najvišje št. točk: 45 

Najnižje št. točk: 6 

Povprečno št. točk 31 

Dosežek v % 62% 

 

RAZRED 9. B 

Št. vseh učencev: 23 

Št. učencev na NPZ: 19 

Št. možnih točk: 950 

Št. doseženih točk: 546 

Najvišje št. točk: 45 

Najnižje št. točk: 5 

Povprečno št. točk 28,7 

Dosežek v % 57,5% 

 

RAZRED 9. C 

Št. vseh učencev: 24 

Št. učencev na NPZ: 24 

Št. možnih točk: 1200 

Št. doseženih točk: 502 

Najvišje št. točk: 47 

Najnižje št. točk: 1 

Povprečno št. točk 20,9 

Dosežek v % 41,8% 

 
 

RAZRED 9. A, B, C 

Št. vseh učencev: 67 

Št. učencev na NPZ: 61 

Št. možnih točk: 3050 

Št. doseženih točk: 1606 

Najvišje št. točk: 47 

Najnižje št. točk: 1 

Povprečno št. točk 26,3 

Dosežek v % 52,7% 
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V 9. razredu je bilo v šolskem letu 2021/2022 67 učencev.  
Nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine se je udeležilo 61 učencev. Učenci so dosegli 52,7% 
(slovensko povprečje 57,3%). Povprečno število točk je 26,3 točk.  
  
Po pregledu rezultatov, ki jih je poslal RIC za vse naloge, sem ugotovila, da naši učenci niso presegli 
slovensko povprečje, ampak so 4,7% pod slovenskim povprečjem.  
 
SLUŠNO RAZUMEVANJE 
Pri obeh nalogah slušnega razumevanja (izbor pravilnega naslova, nabor odgovorov) so učenci tik pod 
republiškim povprečjem. Od 12 možnih točk so učenci na naši šoli dosegli povprečno število točk 8,41 
– 70,1%. Slovensko povprečno število doseženih točk pri tej nalogi je 8,94 – 74,5%. 

 
BRALNO RAZUMEVANJE 
Pri obeh nalogah bralnega razumevanja (odgovori na vprašanja in izbor ustreznega naslova),  učenci 
niso presegli republiško povprečje. Od 13 možnih točk so učenci na naši šoli dosegli povprečno število 
točk 6,58 – 50,6%. Slovensko povprečno število doseženih točk pri tej nalogi je 6,96 – 53,53%. 
 
BESEDIŠČE 
Pri obeh nalogah rabe jezika (besedilo o zunajzemeljskih bitjih in besedilo o alternativnih virih energije) 
učenci niso presegli republiško povprečje. Od 12 možnih točk so učenci na naši šoli dosegli povprečno 
število točk 5,35 – 44,6%. Slovensko povprečno število doseženih točk pri tej nalogi je 5,94 – 49,5%. 

 
PISNO SPOROČANJE  
Od 13 možnih točk so učenci na naši šoli dosegli povprečno število točk 6 (46,2%). Slovensko povprečno 
število doseženih točk pri tej nalogi je 7,12 (54,8%).  
Po pregledu rezultatov, vseh rezultatov, sem ugotovila, da je največje odstopanje pri pisnem 
sporočanju (8,6%).  
  
Pri vseh nalogah in postavkah je prišlo do negativnega odklona od slovenskega povprečja.  
 
Rezultati slušnega razumevanja so pokazali, da učenci nimajo večjih težav pri poslušanju besedila in 
reševanju nalog, saj je odstotek odstopanja samo 4,4.  
 
Devetošolci so se najbolj izkazali pri bralnem razumevanju. Odstotek odstopanja je bil tukaj le 2,9. 
Ugotovila sem, da so učenci slabo prebrali navodila, ki so zahtevala kratke odgovore. Učenci so ta del 
navodil spregledali in izgubljali točke, kljub temu da so bili odgovori pravilni. 
 
Pri nalogah, kjer se je preverjala raba jezika, so učenci odstopali od slovenskega povprečja le 4,9%. 
Največ preglavic jim je povzročal pravilen zapis besed. Prav nič ni pomagala pravilna izbira besed, če je 
bil njihov zapis nepravilen. 
 
Pri pisnem sporočanju sta besedišče/pravopis in slovnica tista kriterija, ki najbolj ločujeta učence z 
višjimi in nižjimi dosežki. Glede na odnos in interes naših devetošolcev so bili to pričakovani rezultati. 
Prav zato je odstotek odstopanja pri tej nalogi največji. Marsikdo se naloge ni niti lotil.  
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Nekaj ukrepov za izboljšanje pisnega sporočanja: 
 
Pisno sporočanje bo potrebno utrjevati na koncu vsakega sklopa. 
Anglistke smo se odločile, da bodo otroci zapiske delali po SQ3R bralni metodi – kar pomeni, da tekst 
3 krat preberejo in zapišejo nove besede, redko rabljene besede, znake ter slike, ki spodbujajo 
zapomnitev besedišča, in na koncu v kratkih povedih zapišejo obnovo teksta. Vadijo bralno 
razumevanje,  zapis besed in pisno sporočanje. 
V pisnih preizkusih znanja ne bomo več dovoljevale nepravilnega zapisa besed. 
Že med samim učnim procesom bomo vztrajale pri večkratnem branju navodil.  
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MATEMATIKA 
Dosežki po oddelkih 
 

 

RAZRED 9. A 

Št. vseh učencev: 20 

Št. učencev na NPZ: 16 

Št. možnih točk: 800 

Št. doseženih točk: 424 

Najvišje št. točk: 43 

Najnižje št. točk: 6 

Povprečno št. točk 26,5 

Dosežek v % 53% 
 

RAZRED 9. B 

Št. vseh učencev: 23 

Št. učencev na NPZ: 17 

Št. možnih točk: 850 

Št. doseženih točk: 385 

Najvišje št. točk: 41 

Najnižje št. točk: 4 

Povprečno št. točk 22,65 

Dosežek v % 45,29% 
 

RAZRED 9. C 

Št. vseh učencev: 24 

Št. učencev na NPZ: 20 

Št. možnih točk: 1000 

Št. doseženih točk: 500 

Najvišje št. točk: 44 

Najnižje št. točk: 0 

Povprečno št. točk 25 

Dosežek v % 50% 



OŠ FRANCETA PREŠERNA Maribor     Letno poročilo za šol. leto 2021/22 

 

48 
 

 
 

RAZRED 9. A, B, C 

Št. vseh učencev: 67 

Št. učencev na NPZ: 53 

Št. možnih točk: 2650 

Št. doseženih točk: 1309 

Najvišje št. točk: 44 

Najnižje št. točk: 0 

Povprečno št. točk 24,7 

Dosežek v % 49,40% 
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V tabeli porazdelitev dosežkov, NPZ v 9. razredu OŠ 2022, vidimo, da je kar sedemnajst učencev, ki niso dosegli zelenega območja, torej ne dosegajo 
niti ciljev, ki so predvidena za zeleno območje, kateri so navedeni spodaj. 
ZELENO OBMOČJE: 
Učenci pokažejo osnovno matematično znanje računanja v množici naravnih števil. Rešujejo preproste enačbe. Prepoznajo pravilo v vzorcu. Izmerijo 
velikost ostrega kota. Prepoznajo odnose med premicami in ravninami v prostoru. Pretvarjajo enote za dolžino. Nalogi 2 in 4 sta bili sidrni nalogi, kar 
pomeni, da je bila naloga 2 v preizkusu leta 2015 in naloga 4 leta 2017. Tudi takrat so se postavke 2.a.1, 2.c.1, 4.a.1 in 4.a.2 uvrstile v zeleno območje. 
 Učenci:  
− pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona (2.a.1); 
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (2.c.1);  
− izračunajo vrednost potence naravnega števila (3.a); 
− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (4.a.1 in 4.a.2);  
− razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot, pravi kot (5.a); 
− ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer) (5.b.1);  
− opredelijo odnose med točkami, premicami in ravninami v prostoru (ob modelih) in odnose zapišejo s simboli (7.a.1 in 7.a.2);  
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− pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje) (8.b.2); − opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec 
nadaljujejo (9.a.1) 
 
 
RUMENO OBMOČJE: 
Učenci zapišejo in berejo naravna števila. Ekvivalentno preoblikujejo enačbo z oklepaji. Uporabijo vrednost spremenljivke v izrazu. Prepoznajo pravilo 
v vzorcu in vzorec nadaljujejo. Pri načrtovanju prepoznajo in uporabljajo matematično simboliko. Uporabijo ustrezno strategijo pri reševanju 
besedilnih nalog iz vsakdanjega življenja. Pretvarjajo enote za maso in z njimi računajo. V preglednici preberejo podatke in jih izrazijo z odstotki. Nalogi 
2 in 4 sta bili sidrni nalogi, kar pomeni, da je bila naloga 2 v preizkusu leta 2015 in naloga 4 leta 2017. Postavka 2.a.2 je bila takrat uvrščena v modro 
območje, postavki 4.b.1 in 4.b.2 pa v rumeno območje.  
Učenci:  
− zapisujejo in berejo števila, večja od milijona (1.a.1);  
− zapisujejo in berejo naravna števila, večja od 10 000 (1.a.2); 
− števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice (2.a.2); 
− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (4.b.1 in 4.b.2); 

− poznajo in uporabljajo matematično simboliko:  , ⊥ (5.c);  
− izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk (6.a.1 in 6.b.1); − opredelijo odnose med točkami, premicami in 
ravninami v prostoru (ob modelih) in odnose zapišejo s simboli (7.a.3); 
− uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog (8.a.1 in 8.a.3); 
− pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje) (8.a.2);  
− zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim številom in ulomkom (npr. 5 dℓ, 0,5 ℓ, 1/2 ℓ) ob primerih iz vsakdanjega življenja (8.b.3); 
− opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo (9.a.2);  
− razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo (9.b.1). 
 
RDEČE OBMOČJE: 
Učenci uporabljajo pravila za deljivost naravnih števil in naravna števila zaokrožijo na dano desetiško enoto. Izračunajo vrednost številskega izraza z 
decimalnimi števili. Izračunajo kvadratni koren racionalnih števil. Rešijo enačbo in naredijo preizkus. Izračunajo vrednost izraza s celimi števili. 
Izračunajo površino kvadra. Nalogi 2 in 4 sta bili sidrni nalogi, kar pomeni, da je bila naloga 2 v preizkusu leta 2015 in naloga 4 leta 2017. Postavka 
2.c.2 je bila takrat uvrščena v rumeno območje, postavka 4.b.3 v rdeče območje in postavka 4.b.4 v modro območje.  
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Učenci:  
− števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, stotisočice (1.b); 
− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (1.c);  
− učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila (2.c.2);  
− izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil (3.c in 3.d);  
− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (4.b.3 in 4.b.4);  
− izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk (6.a.2); 
− izračunajo površino in prostornino kocke ter kvadra (z računalom in brez njega) (7.b.1);  
− uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in kvadra za izračun neznanih količin (7.b.2). 
 
MODRO OBMOČJE: 
Učenci prepoznajo zapis števila z večkratniki potenc števila 10 in število zapišejo. Naštejejo vse delitelje danega števila. Delijo dve naravni števili, kjer 
je količnik decimalno število. Decimalno število zaokrožijo na desetine. Pri reševanju besedilne naloge povežejo pojem algebrski izraz z enačbo in 
enačbo zapišejo. Prepoznajo pravilen zapis časa. Med danimi podatki prepoznajo dva modusa in ju zapišejo. Izračunajo verjetnost slučajnega dogodka. 
Naloga 2 je bila sidrna naloga, kar pomeni, da je bila ta naloga v preizkusu leta 2015. Postavki 2.b.1 in 2.b.2 sta bili tudi takrat uvrščeni v modro 
območje.  
Učenci:  
− razčlenijo naravna števila na večkratnike potenc števila 10 (desetiški sestav) (1.a.3);  
− določijo delitelje števila (1.d); − delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus (2.b.1); 
− decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (2.b.2); − izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk 
(6.b.2);  
− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (6.c.1); 
− uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih nalog (7.b.3);  
− spoznajo standardne dolžinske merske enote (mm, km), merske enote za maso (g, t), votle mere (hℓ), merske enote za čas (s) (8.b.1);  
− določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke (9.b.2);  
− pridobijo izkušnje o številsko izraženi verjetnosti (9.b.4). 
 
OBMOČJE NAD MODRIM: 
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Učenci izračunajo nasprotno vrednost kvadrata naravnega števila. Prepoznajo vdrti kot in izmerijo njegovo velikost. Rešijo enačbo z ulomki. Zapišejo 
mediano z merskim številom in mersko enoto.  
Učenci:  
− kvadrirajo racionalno število (3.b);  
− ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer) (5.b.2); 
− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (6.c.2);  
− določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke (9.b.3). 
 
PRIMERJAVA DOSEŽKOV NA NPZ-JU PRI POSAMEZNIH NALOGAH Z DRŽAVNIM POVPREČJEM: 

  Točke   Točke   Točke 

Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika 

1.a.1 0,65 0,62 -0,03 4.a.1 0,85 0,66 -0,19 7.a.1 0,78 0,77 -0,01 

1.a.2 0,63 0,49 -0,14 4.a.2 0,88 0,75 -0,13 7.a.2 0,76 0,72 -0,04 

1.a.3 0,47 0,49 0,02 4.b.1 0,65 0,53 -0,12 7.a.3 0,69 0,66 -0,03 

1.b 0,60 0,51 -0,09 4.b.2 0,63 0,55 -0,08 7.b.1 0,59 0,43 -0,16 

1.c 0,43 0,36 -0,07 4.b.3 0,57 0,55 -0,02 7.b.2 0,43 0,28 -0,15 

1.d 0,44 0,42 -0,02 4.b.4 0,39 0,34 -0,05 7.b.3 0,33 0,17 -0,16 

2.a.1 0,85 0,85 0,00 5.a 0,88 0,83 -0,05 8.a.1 0,66 0,68 0,02 

2.a.2 0,70 0,60 -0,10 5.b.1 0,78 0,74 -0,04 8.a.2 0,70 0,58 -0,12 

2.b.1 0,38 0,30 -0,08 5.b.2 0,03 0,00 -0,03 8.a.3 0,66 0,64 -0,02 

2.b.2 0,31 0,11 -0,20 5.c 0,71 0,53 -0,18 8.b.1 0,41 0,42 0,01 

2.c.1 0,83 0,74 -0,09 6.a.1 0,71 0,51 -0,20 8.b.2 0,78 0,58 -0,20 

2.c.2 0,60 0,47 -0,13 6.a.2 0,48 0,43 -0,05 8.b.3 0,70 0,51 -0,19 

3.a 0,93 0,92 -0,01 6.b.1 0,65 0,45 -0,20 9.a.1 0,91 0,83 -0,08 

3.b 0,31 0,34 0,03 6.b.2 0,35 0,25 -0,10 9.a.2 0,71 0,58 -0,13 

3.c 0,59 0,58 -0,01 6.c.1 0,34 0,23 -0,11 9.b.1 0,59 0,45 -0,14 

3.d 0,46 0,47 0,01 6.c.2 0,14 0,09 -0,05 9.b.2 0,44 0,36 -0,08 

                9.b.3 0,11 0,06 -0,05 
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  Točke   Točke   Točke 

Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika Postavka SLO Šola Razlika 

                9.b.4 0,38 0,25 -0,13 

 
 
1. Rezultati naših učencev primerljivi ali višji kot je državno povprečje. 
Pri šestih nalogah so naši učenci dosegli primerljive ali višje rezultate od državnega povprečja. 
 
Cilji, ki se preverjajo pri teh nalogah so: 

Postavka SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - Gagne Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje težavnosti 

1.a.3 0,47 0,49 0,02 Naravna števila Poznavanje in razumevanje pojmov 
in dejstev 

Razčlenijo naravna števila na večkratnike potenc števila 10 
(desetiški sestav) 

Modro 

2.a.1 0,85 0,85 0,00 Računske 
operacije in 
njihove lastnosti 

Izvajanje rutinskih postopkov Pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona  Zeleno 

3.b 0,31 0,34 0,03 Potence Izvajanje rutinskih postopkov Kvadrirajo racionalno število Območje nad modrim 

3.d 0,46 0,47 0,01 Potence Izvajanje rutinskih postopkov Izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil  Rdeče 

8.a.1 0,66 0,68 0,02 Merjenje Izvajanje rutinskih postopkov Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju 
reševanja besedilnih nalog 

Rumeno 

8.b.1 0,41 0,42 0,01 Merjenje Uporaba kompleksnih postopkov Ob praktičnem merjenju izbirajo primerne merilne 
instrumente in meritve izrazijo z ustrezno mersko enoto  

Modro 

 
 
2. Rezultati naših učencev bistveno nižji od državnega povprečja. 
Pri devetnajstih nalogah so učenci dosegli bistveno nižje rezultate od državnega poprečja. To so naloge, ki so preverjale naslednje cilje: 

Postavka SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - Gagne Tip naloge Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje 
težavnosti 

1.a.2 0,63 0,49 -0,14 Naravna števila Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Kratki zaprti odgovori Zapisujejo in berejo naravna števila, večja od 10 000 Rumeno 

2.b.2 0,31 0,11 -0,20 Racionalna 
števila 

Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Kratki zaprti odgovori Decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk Modro 

2.c.2 0,60 0,47 -0,13 Računske 
operacije in 

Izvajanje rutinskih postopkov Kratki zaprti odgovori Učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v 
katerem nastopajo decimalna števila 

Rdeče 
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Postavka SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - Gagne Tip naloge Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje 
težavnosti 

njihove 
lastnosti 

4.a.1 0,85 0,66 -0,19 Enačbe in 
neenačbe 

Izvajanje rutinskih postopkov Kratki zaprti odgovori Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju 
linearnih enačb in jih utemeljijo 

Zeleno 

4.a.2 0,88 0,75 -0,13 Enačbe in 
neenačbe 

Izvajanje rutinskih postopkov Kratki zaprti odgovori Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju 
linearnih enačb in jih utemeljijo 

Zeleno 

4.b.1 0,65 0,53 -0,12 Enačbe in 
neenačbe 

Izvajanje rutinskih postopkov Kratki zaprti odgovori Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju 
linearnih enačb in jih utemeljijo 

Rumeno 

5.c 0,71 0,53 -0,18 Geometrijski 
elementi in 
pojmi 

Izvajanje rutinskih postopkov Kratki zaprti odgovori Poznajo in uporabljajo matematično simboliko: 
vzporednost ||, pravokotnost ? , A ? p, A ? p 

Rumeno 

6.a.1 0,71 0,51 -0,20 Izrazi Izvajanje rutinskih postopkov Kratki zaprti odgovori Izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane 
vrednosti spremenljivk 

Rumeno 

6.b.1 0,65 0,45 -0,20 Izrazi Izvajanje rutinskih postopkov Kratki zaprti odgovori Izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane 
vrednosti spremenljivk 

Rumeno 

6.c.1 0,34 0,23 -0,11 Enačbe in 
neenačbe 

Reševanje in raziskovanje 
problemov 

Kratki zaprti odgovori Uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju 
linearnih enačb in jih utemeljijo 

Modro 

7.b.1 0,59 0,43 -0,16 Geometrijski 
elementi in 
pojmi 

Reševanje in raziskovanje 
problemov 

Kratki zaprti odgovori Izračunajo površino in prostornino kocke in kvadra (z 
računalom in brez njega) 

Rdeče 

7.b.2 0,43 0,28 -0,15 Geometrijski 
elementi in 
pojmi 

Uporaba kompleksnih 
postopkov 

Kratki zaprti odgovori Uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in 
kvadra za izračun neznanih količin 

Rdeče 

7.b.3 0,33 0,17 -0,16 Geometrijski 
elementi in 
pojmi 

Uporaba kompleksnih 
postopkov 

Kratki zaprti odgovori Uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju 
geometrijskih nalog 

Modro 

8.a.2 0,70 0,58 -0,12 Merjenje Reševanje in raziskovanje 
problemov 

Kratki polodprti odgovori Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z 
njimi (manjše enote v večje) 

Rumeno 

8.b.2 0,78 0,58 -0,20 Merjenje Poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev 

Kratki polodprti odgovori Pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z 
njimi (manjše enote v večje) 

Zeleno 

8.b.3 0,70 0,51 -0,19 Merjenje Uporaba kompleksnih 
postopkov 

Kratki polodprti odgovori Zapisujejo merske količine z naravnim številom, 
decimalnim številom in ulomkom (npr. 5 dl, 0,5 l, 1/2 l ) ob 
primerih iz vsakdanjega življenja 

Rumeno 

9.a.2 0,71 0,58 -0,13 Matematični 
problemi in 
problemi z 

Reševanje in raziskovanje 
problemov 

Kratki zaprti odgovori Opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec 
nadaljujejo 

Rumeno 
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Postavka SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - Gagne Tip naloge Cilj iz Učnega načrta 2011 Območje 
težavnosti 

življenjskimi 
situacijami 

9.b.1 0,59 0,45 -0,14 Obdelava 
podatkov 

Uporaba kompleksnih 
postopkov 

Kratki zaprti odgovori Razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo Rumeno 

9.b.4 0,38 0,25 -0,13 Obdelava 
podatkov 

Reševanje in raziskovanje 
problemov 

Kratki zaprti odgovori Pridobijo izkušnje o številsko izraženi verjetnosti Modro 

 
 
3. Kaj storiti v načrtovanju/izvedbi pouka pri vašem predmetu in na nivoju šole, da bodo rezultati v naslednjem šolskem letu boljši? 
 
Menimo, da bo za izboljšanje dosežkov naših učencev potrebno: 

- Nadoknaditi primanjkljaje, ki so jih učenci zagotovo pridobili v zadnjih dveh letih v času Covidnih ukrepov, dela na daljavo in karanten – to bi 

lahko dosegli z večkratnimi krajšimi preverjanji snovi za nazaj. 

- Vsi učitelji si želimo, da bi rezultat pisanja NPZ vsaj nekoliko vplivali na zaključno oceno predmeta. V takem primeru bi se učenci bolj potrudili 

pri reševanju, še posebej pri branju besedilnih nalog, saj zdaj večkrat rečejo, da so naloge preobsežne in se jim ne ljubi toliko brati. Prav tako 

pa bi se tudi republiška komisija potrudila pri izboru nalog in jih približala učencem. 

- Učitelji  bomo iz analize uspeha ugotovili  vrste in tip nalog, ki so bile najslabše rešene – pri urah poučevanja  bomo posvetili  več pozornosti 

takim oblikam nalog (povečati je potrebno bralno in matematično pismenost). 

- V preverjanje  in ocenjevanje znanja  bomo vključili  preverjanje podobnih ciljev, kot se preverjajo pri NPZ. 

- Pri urah pouka  bomo s preverjanjem znanja ugotavljali  negativna področja znanja – pomanjkljivo znanje in dali večji poudarek  na 

poglabljanje in usvajanje le-tega znanja z metodami in oblikami dela, ki jih imajo učenci radi.  

- Učence bomo spodbujali, da bodo obiskovali  dopolnilni in dodatni  pouk  pri matematiki. 

- O delu bomo sproti obveščali tudi starše. 
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5 VIZIJA ŠOLE 21. STOLETJA  
 

• Cilji so zapisani v VIZIJI ŠOLE in POSLANSTVU: pripravljati otroke na kreativno in uspešno življenje. 

• Preprečiti stigmatizacijo določenih družbenih slojev z zapiranjem poti do znanja. Ta pot postaja 
vedno dražja in rezervirana za določene sloje. 

• Naloga šole je, da poišče nadarjene posameznike v vseh družbenih slojih in jim pomaga doseči cilje. 

• Doseči strpnost učencev, staršev in učiteljev. 

• Spoštovanje učiteljev, večja avtonomija učiteljev, spoštljiv odnos učencev. 

• Glavni cilji bi morali biti: razvijanje kreativnega razmišljanja, samospoštovanja, spoštovanje 
različnosti, razvijanje multikulturalnosti, altruizem … 

• Razvijanje kritičnega mišljenja, ustvarjalnega mišljenja, zmožnosti reševanja problemov in 
odločanja. 

• Izobraževanje za trajnostni razvoj. 

• Sodobni pristopi k učenju. 

• Uporaba novih tehnologij.  

• Prenos znanja v prakso – ustvarjalnost, inovativnost in prilagodljivost. 

• Motivirati učitelje, da bodo nase prevzemali vedno večjo odgovornost in obvezo. 

• Kako sposobne učitelje zadržati v šolah in jih zaščititi pred agresivnim vedenjem s strani staršev, 
učencev, medijev in “poznavalcev”, ki želijo biti najpametnejši. 

• Sodoben pouk, ki naj temelji na sodobnih metodah in oblikah dela. 

• Veščine komunikacije (tako poslušanja kot govorjenja), sprejemanja mnenja drugega in iskanja 
skupnih rešitev. 

• Sposobnost reševanja težav v mediacijskem stiku med vrstniki, razvijanje čustvene inteligence. 

• Spretnosti v izražanju v ustni in pisni obliki, sposobnosti javnega nastopanja. 

• Pomembnost državljanske, okoljske in medijske vzgoje, brez katerih ni sodobne družbe. 

• Povrniti ugled šole – naloga vladnih institucij. 

• Človek se bo moral začeti zavedati, da je del narave in da brez nje ne bo preživel, zato je potrebna 
ekološka osveščenost. 

 
O Poročilu o uresničevanju programa življenja in dela OŠ Franceta Prešerna Maribor za šolsko leto 
2021/22 je razpravljal učiteljski zbor na dopisni pedagoški konferenci, ki je potekala od ponedeljka 19. 
9. 2022 do srede 21. 9. 2022. Svet staršev OŠ Franceta Prešerna na 1. sestanku, ki je bil 26. 9. 2022.  
 
V končnem besedilu je Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela OŠ Franceta Prešerna 
Maribor za šolsko leto 2021/22 obravnaval in sprejel Svet zavoda OŠ Franceta Prešerna na 1. sestanku, 
ki je bil 28. 9. 2022. 
 
 
 
 Predsednica Sveta zavoda                     Ravnatelj 
 OŠ Franceta Prešerna Maribor       Damjan Pihler  
   Sanja Antolić 
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6 POROČILO O VLAGANJIH V VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE 
  
 

Od Mestne občine Maribor smo prejeli sredstva za:    Zneski v  €   

Izgradnja telovadnice in večnamenskega prostora ter ureditve zunanjih površin 1.078.550,01 

Izvajanje strokovnega nadzora pri izgradnji telovadnice 8.614,59 

IKT oprema 9.462,75 

Skupaj 1.096.627,35 

  

Poraba sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki  

Dobava senčil  10.431,12 

Spletne kamere  518,62 

Regali za čistila 1.088,44 

Skupaj 12.038,18 

  

Poraba iz prejetih donacij – Šolski sklad  

Nakup športne opreme 1.999,98 

Pripomočki za plavalni tečaj 296,52 

Skupaj 2.296,50 

  

Poraba iz projekta SIO2020 za IKT opremo  

Prenosni računalniki 17.642,80 

Projektor 497,75 

Slušalke z mikrofonom 97,60 

Namizni računalniki 9.662,40 

Skupaj 27.900,55 

  

Poraba sredstev najemnin, materialnih stroškov ministrstva in občine  

Projektno platno 169,51 

Vrtalno kladivo 246,96 

Pisarniški stoli 199,99 

Likalna postaja 135,92 

Šolski kateder v Razvanju 247,66 

Skupaj 1.000,04 

Vzdrževanje (objektov, kotlovnice, jedilnice, instalacij, sanitarij, hodnikov, učilnic, 
požarne lopute, klimatskih naprav, kuhinjskih aparatov, telovadnice, okolja, vozila), 
računalniških programov računalnikov ter tiskalnikov, fotokopirnih strojev, opreme 
za kuhinjo, sistem varovanja objekta, slikopleskarska dela, servis športne opreme) 26.991,13 

Skupaj 27.991,17 

 
 Zapisala: 
 Anita Strnad 
 
Maribor, 1. 9. 2022                                                                                  
 


