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SVET STARŠEV OŠ HUDINJA 

  

NADSTANDARDNI PROGRAM   

V ŠOLSKEM LETU 2019/20  

 

 

 

Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni 

program. Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, 

interesne dejavnosti ter šolo v naravi. V dejavnosti razširjenega programa se učenci vključujejo 

prostovoljno. Vse te dejavnosti so za učence brezplačne, saj jih financira državni proračun. 

V primeru da šola ponudi učencem dodatne dejavnosti ali programe, ki vključujejo vsebine, ki jih ne 

financira državi proračun, se to obravnava kot nadstandard. Stroške za nadstandardni program krijejo 

starši, seveda ob prehodnem soglasju. Del stroškov za nadstandard se lahko krije tudi iz šolskega sklada.  

Na Osnovni šoli Hudinja smo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti zelo racionalni, hkrati pa želimo 

učencem zagotoviti kvalitetno in vsebinsko bogato ponudbo dejavnosti.  

 

Zapisani stroški so približni, saj je končna cena za določeno dejavnost odvisna od števila udeležencev. 

Starši bodo za vsako dejavnost pred izvedbo prejeli pisno obvestilo, kjer bo naveden podroben program 

in cena.  

  

1. NADSTANDARDNI PROGRAM ZA VSE UČENCE - V ČASU POUKA 

V šolskem letu 2018/19 bomo izvajali naslednji nadstandardni program namenjen vsem učencem:   

1. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan  Planinski pohod 3,50 € 

Športni dan Kegljanje 3,00 € 

Kulturni dan Ogled gledališče predstave v SLG Celje  8,00 € 

Naravoslovni dan Zaključna ekskurzija v Vače 23,00 € 

Tehniški dan Ogled stare hiše in starih predmetov (Šmartno v rož. dol.) 3,00 € 

Tečaj plavanja (10 ur) Bazen Golovec (5 dni) 25,00 € 

Sistematski pregled Zdravstveni dom Celje 3,50 € 

SKUPAJ 69,00 € 
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2. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan Planinski pohod  3,30 € 

Športni dan Kegljanje 2,00 € 

Kulturni dan Ogled gledališče predstave v SLG Celje  8,00 € 

Tehniški dan Pikin festival Velenje  8,60 € 

Naravoslovni dan Zaključna ekskurzija na Gorenjsko – Kekčeva dežela 26,00 € 

Tečaj drsanja (10 ur) Drsališče v ledeni dvorani v Celju (5 dni) 20,00 € 

Sistematski pregled Zdravstveni dom Celje 3,50 € 

SKUPAJ 71,40 € 

 

3. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan  Planinski pohod 3,30 € 

Športni dan Kegljanje 2,00 € 

Kulturni dan Ogled gledališče predstave v SLG Celje  8,00 € 

Naravoslovni dan  Javne ustanove v Celju  3,00 € 

Tehniški dan  Zaključna ekskurzija v Rogatec – Muzej na prostem  16,00 € 

Tečaj plavanja (20 ur) Bazen Golovec (6 dni)  28,00 € * 

Sistematski pregled Zdravstveni dom Celje 3,50 € 

SKUPAJ 63,80  € 

* Tečaj je financiran s strani MŠŠ, starši plačajo prevoz v višini 7,50 €.  
 

4. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan Planinski pohod na Hom nad Grižami (prevoz) 5,00 € 

Športni dan Kombinirane vsebine (program) 5,00 € 

Naravoslovni dan  Celje v preteklosti (prevoz, vstopnina)  6,00 € 

Naravoslovni dan  Zaključna ekskurzija (prevoz, vstopnine)  20,00 € 

Kulturni dan   Ogled gledališke predstave v SLG Celje 8,00 € 

Sistematski pregled Zdravstveni dom Celje 3,50 € 

SKUPAJ 47,50 € 
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5. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan Planinski pohod 2,60 € 

Športni dan Kegljanje 2,00 € 

Kulturni dan Ogled gledališke predstave v SLG Celje  8,00 € 

Naravoslovni dan  Zaključna ekskurzija v Prekmurje 17,00 € 

Šola v naravi  Baška  78,05 €* 

SKUPAJ 107,65 € 

* Šola v naravi je financirana s strani MŠŠ v višini 67,60 € na učenca - starši plačajo razliko v ceni.  

 

6. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan Planinski pohod 7,00 € 

Športni dan Kegljanje 3,00 € 

Kulturni dan  Baletna predstava (LJ ali MB)   15,00 € 

Naravoslovni dan  Zaključna ekskurzija na Notranjsko  33,00 € 

Tehniški dan  Vrste lesa – ekskurzija v Nazarje  12,00 € 

Naravoslovni dan Zdrava prehrana 2,00 € 

Tehniški dan Obdelava lesa 1,00 € 

Sistematski pregled Zdravstveni dom Celje 3,50 € 

SKUPAJ 76,50 € 

 

7. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan Kegljanje 3,00 € 

Kulturni dan  Baletna predstava  (LJ ali MB) 15,00 € 

Naravoslovni dan  Akvarij in center eksperimentov Maribor  18,00 € 

Šola v naravi  CŠOD  85,00 € 

Tehniški dan Zaključna ekskurzija v Ljubljano 27,00 € 

Tehniški dan Izdelek iz umetne mase 1,00 € 

Sistematski pregled Zdravstveni dom Celje 3,00 € 

SKUPAJ 152,00 € 
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8. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan Planinski pohod 4,30 € 

Športni dan Kegljanje 3,00 € 

Kulturni dan  Baletna predstava (LJ ali MB)   15,00 € 

Tehniški dan  Astronomski večer 8,00 € 

Naravoslovni dan  Zaključni izlet na Dolenjsko  25,00 € 

Tehniški dan Domača obrt 1,00 € 

Sistematski pregled Zdravstveni dom Celje 3,00 € 

SKUPAJ 59,30 € 

 

9. razred 

VRSTA DEJAVNOSTI VSEBINA STROŠEK 

Športni dan  Planinski pohod  5,00 € 

Športni dan Kegljanje 3,00 € 

Kulturni dan  Baletna predstava (LJ ali MB) 15,00 € 

Kulturni dan Pust 2,00 € 

Tehniški dan  Izdelek iz elektronike  2,00 € 

Naravoslovni dan  Uporabna kemija  6,00 € 

Naravoslovni dan  Zaključna ekskurzija v Gardaland  60,00 € 

Tehniški dan Energija 6,00 € 

SKUPAJ 99,00 € 

 

 Stroški zaključnih ekskurzij so praviloma nižji od navedenih, saj MIZŠ za vsak razred od 1. do 4. 

razreda prispeva 23,00 €, od 5. do 9. razreda pa za vsak razred 138 €.    

 Učenci od 5. do 9. razreda bodo v okviru prireditve Glasbeni idol Hudinje prispevali 2,00 € za stroške, 

ki so povezani z glasbenim gostom in izvedbo celotne prireditve.   

 

V okviru dnevov dejavnosti (naravoslovni, tehniški in kulturni dnevi) se zaradi praktičnega dela pojavijo 

dodatni stroški za nakup potrošnega materiala. V takšnih primerih material nabavi šola, saj izkušnje 

kažejo, da je s prinašanjem materiala od doma veliko težav. Običajno gre za zneske, ki so manjši od 1,00 

€ na posameznega učenca in te stroške pokrije šola.   
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2.  NADSTANDARDNI PROGRAM, KI NI NAMENJEN VSEM UČENCEM  

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali naslednji nadstandardni program, ki bo ponujen vsem učencem, 

izberejo pa si ga prostovoljno, saj bo izveden izven časa pouka:  

 

a) EKSKURZIJA NA NEMŠKO  (ANGLEŠKO) GOVORNO PODROČJE   

 

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet NEMŠČINA, bodo imeli možnost obiska države iz nemškega 

govornega področja, kjer bodo utrdili oziroma preizkusili znanje nemškega jezik. Udeležba na ekskurziji 

je prostovoljna in v ničemer ne vpliva na delo pri izbirnem predmetu. Stroške ekskurzije v celoti krijejo 

starši. O vsebini in pogojih izvedbe ekskurzije bodo starši pisno obveščeni vsaj en mesec pred izvedbo. 

Ekskurzija bo organizirana vsaki dve leti – na »parne« prve letnice (2014/15, 2016/17,  2018/19 itd).  To 

pomeni, da bo omenjena ekskurzija ponujena učencem ponovno v šolskem letu 2018/19.     

Starši, ki zmorejo in želijo svojim otrokom omogočiti 3-dnevi študijski obisk Anglije, bodo to lahko storili 

v času obiskovanja osnovne šole, ko so učenci v 8. ali 9. razredu. Na šoli bomo staršem zgolj posredovali 

ponudbo ene od turističnih agencij, odločitev o udeležbi pa je v celoti prepuščena staršem. Cilj strokovne 

ekskurzije je stik z angleškim govornim področjem in neposredna uporaba znanja angleščine v okolju, kjer 

govorijo ta jezik. Razen tega si učenci širijo kulturno in splošno izobrazbo, saj je ekskurzija zasnovana tako, 

da učenci spoznajo in doživijo Anglijo na čim bolj pristen način. Ekskurzija bo organizira vsaki dve leti – na 

»neparne« prve letnice (2015/16, 2017/18,  2019/20 itd).      

Stroški so odvisni od števila udeležencev in obsega programa, v ceno pa so vključeni stroški prevoza in 

ogledov.   

 

b) SOBOTNA ŠOLA ZA NADARJENE  

 

Učencem od 5. do 9. razreda bomo ob sobotah, torej v času izven rednega pouka, organizirali dejavnosti, 

ki sodijo na področje dela z nadarjenimi in pomenijo razširitev obveznega programa, ki so ga učenci 

deležni pri rednem pouku. Vedoželjnim učencem je namenjen projekt Sobotna šola za nadarjene, ki bo 

potekal v treh sklopih.  

Prvo sobotno šolo za nadarjene bomo ponudili okvirno v novembru, delo pa bo kulturno umetniško 

obarvano, saj bodo učenci v LJ obiskali kulturno-umetniške ustanove, kjer bodo imeli delavnice.    

V mesecu maju bomo ponudili naravoslovno–športni tabor, ki bo potekal v petek in soboto, učenci pa se 

bodo v okviru tega tabora povzpeli na pohodniško razgledno točko, kjer bodo sodelovali v fizikalno–

astronomskih  delavnicah.  
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Tretjo sobotno šolo za nadarjene bomo organizirali v začetku meseca junija, ko si bomo ogledali 

Znanstival – dogodek, ki ga organizira Hiša eksperimentov v Ljubljani, učenci pa lahko aktivno sodelujejo 

pri vodenih naravoslovnih delavnicah skozi ves dan.   

Stroški so odvisni od števila udeležencev in programa, v ceno pa so vključeni stroški prevoza, izvedbe 

programa (vstopnine, bivanje …).  

 

c) PLESNE VAJE ZA UČENCE 9. RAZREDA  
  
 

V okviru priprav na valeto bomo na šoli za učence 9. razreda organizirali 20-urni plesni tečaj, ki učencem 

omogoča pridobitev osnovnega plesnega znanja in je dobra osnova za pripravo na kasnejši maturantski 

ples v srednji šoli. Plesni tečaj bo potekal tedensko od februarja do junija (2. obdobje), vsakič v trajanju 

ene šolske ure. V mesecu maju in juniju bodo imeli učenci 9. razreda pred valeto še nekaj ponovitvenih vaj 

in dan pred valeto še zadnjo poskusno vajo.  Cena tečaja je 25,00 €.   

 

d) INTENZIVNE PEVSKE VAJE MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 

 

Člani Mladinskega pevskega zbora (MPZ) se bodo v mesecu marcu udeležili 2-dnevnih intenzivnih pevskih 

vaj, ki bodo potekale v prijetnem okolju Term Laško. Pevci bodo imeli 2 dni časa, da bodo pred 

pomembnimi nastopi utrdili in izpilili znanje, ki so ga pridobivali na pevskih vajah v šoli.  

Učenci v času vaj nimajo pouka. Program vaj je sestavljen tako, da imajo učenci tudi dovolj časa za plavanje 

in druženje. V okviru programa je poskrbljeno za malico in kosilo. Stroške intenzivnih pevskih vaj plačajo 

starši, delno pa jih sofinancira šola. Predvideni strošek za starše na enega učenca je  32,00 €. 

 

e) FOTOGRAFIRANJE UČENCEV  
 

Fotografiranje izvaja zunanji ponudnik, ki staršem izstavi položnice in dostavi fotografije. Po dogovoru s 

starši na naši šoli fotograf naredi samo razredne fotografije, ki predvidoma stanejo 3,00 €.  Celotna 

ponudba in izvedba plačila je naloga zunanjega ponudnika, ki starše obvešča o obsegu, načinu plačila in 

izvedbi fotografiranja.   

 

f) MATERIAL ZA IZBIRNE PREDMETE S PODROČJA TEHNIKE  

 

Pri izbirnih predmetih s področja tehnike učenci potrebujejo material za izdelavo izdelkov. Material bo po 

čim bolj ugodnih cenah nabavila šola, stroške pa bodo straši poravnali na koncu šolskega leta po izstavljeni 

položnici  glede na dejansko porabo. Okvirne cene so:  

 7. razred (kovine): 7,00 €  

 8. razred (les): 5,00 €  

 9. razred (plastika): 7,00 € 
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3. DRUGE NADSTANDARDNE STORITVE  
 

Na Osnovni šoli Hudinja učencem pri pouku in izven pouka nudimo višji standard od pričakovanega in 

vodstvo šole bo upravnemu odboru šolskega sklada predlagalo sprejem sklepa, da starši v letu 2020 (za 

šolsko leto 2019/20) za nadstandard prispevajo znesek  8,00 €. 

 

Iz zbranih sredstev šolskega sklada  bodo sredstva za potrebe vseh učencev porabljena za:   

 

a) Publikacija o delu v šolskem letu 2019/20 (beležka, ki jo dobijo vsi učenci).  

b) Sofinanciranje šolskega glasila Hudinjček (2 številki letno). 

c) Dodatno sadje in kruh na šolskih hodnikih (vsak dan, v vseh odmorih). 

d) Možnost fotokopiranja dodatnih učnih gradiv (dodatni pouk, nadarjeni, tekmovanja, …).   

e) Možnost dodatne uporabe tempera barv in ostalega potrošnega materiala za potrebe likovne 

umetnosti ter tehnike in tehnologije. 

f) Potrošni material za kulturne, tehniške in naravoslovne dneve, ki je povezan z izdelki, ki jih učenci 

naredijo in odnesejo domov.     

 

Glede na to, da je naša šola izjemno zmanjšala seznam delovnih zvezkov, ki jih morajo kupiti starši in je na 

tem področju med šolami, ki imajo najnižje stroške v Sloveniji,  je posledično veliko več fotokopiranja in 

podatki kažejo, da so se stroški na tem področju zelo povečali: papir, tonerji in servisi strojev.  

Pričakovati je, da bo upravni odbor šolskega sklada določil enak znesek tudi v letu 2020, torej za šolsko 

leto 2019/20. 

 

4. DELOVNI ZVEZKI 

Svet staršev v mesecu maju poda soglasje k izboru delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv, ki jih morajo 

starši kupiti in jih učitelji uporabljajo pri svojem predmetu ob učbeniku, katerega izposoja je za učence 

brezplačna.  

Več strokovnih raziskav je potrdilo, da so delovni zvezki pogosto usmerjeni k obkroževanju že podanih odgovorov, 

vstavljanju manjkajočih besed oziroma rezultatov in s tem posledično prispevajo k slabši pismenosti otrok. Na 

Osnovni šoli Hudinja že nekaj let načrtno spodbujamo večjo uporabo učbenikov in zvezkov, kar pomeni 

posledično manjšo uporabo delovnih zvezkov. Uporaba zvezka in učbenika od učencev zahteva več 

miselne in grafo-motorične aktivnosti, raziskave pa potrjujejo, da si učenci ob lastnih zapiskih učno snov 

bolje zapomnijo.  

                                                                                                                                    J. Berk, ravnatelj   

 


