
 
 

 

  

 
 

 
 

 

 
DOBRODOŠLI 

NA  
OSNOVNI ŠOLI ŠENTVID 

 



 
 

 

Osnovna šola Šentvid je ena od treh osnovnih šol v četrtni skupnosti Šentvid. Nahajamo 

se na Prušnikovi ulici 98 in si že od ustanovitve dalje stavbo delimo z Gimnazijo 

Šentvid, s katero smo razvili dobro sodelovanje. 
 

 

Smo šola s tradicijo, vendar s sodobno opremo in sodobnimi pogledi na vzgojo in 

izobraževanje otrok. 

 

 

 
 

 

Za naše delo je značilno, da se posvetimo prav vsakemu učencu posebej, saj se 

zavedamo, da je vsakdo na svoj način enkraten. 

 

Učenci se udeležujejo tekmovanj iz znanja različnih predmetov in športa. Ker skrbimo 

za razvoj nadarjenih učencev, z več raziskovalnimi in projektnimi nalogami vsako leto 

tudi sodelujemo v gibanju »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«. Posebno pozornost na šoli 

posvečamo branju, bralni in naravoslovni pismenosti. 

  



 
 

 

Že vrsto let se pridružujemo mednarodnemu raziskovalno izobraževalnemu programu s 

poudarkom na robotiki - FIRST LEGO League (FLL). Ekipe otrok starih od 9 do 15 let 

z raziskovanjem, z izdelavo projekta, s sestavljanjem in programiranjem robotov ter 

sodelovanjem s strokovnjaki pridobijo različna znanja in veščine. Nosilec, organizator 

in izvajalec FLL programa in tekmovanja je Zavod Super Glavce. Do sedaj se je naša 

ekipa vsakič uvrstila na mednarodno raven tekmovanja. 

 

 
 

Od lanskega leta smo vključen tudi v mednarodni program MEPI za mlade, ki je 

program osebnega razvoja za mlade in spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu 

preživljanju prostega časa. Sodelovanje v programu MEPI daje mladim možnost, da 

pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. 

stoletju. 

 
 

 

Za umetnost nadarjene učence poskrbimo v pevskem zboru, pri likovnem in gledališkem 

krožku. Zelo razvejano imamo tudi ponudbo športnih dejavnosti. 

 



 
 

 

Že vrsto let sledimo evropskim usmeritvam, da naj bi državljani Evrope poznali razen 

maternega vsaj še dva druga evropska jezika. Tako se naši učenci že od 1. razreda učijo 

angleščino, v 7. razredu pa imajo na izbiro še nemščino. Izmed neobveznih izbirnih 

predmetov si učenci lahko izberejo nemščino v 5. oz. 6.  razredu. 

 

 

Šolski rezultati naših učencev so zelo dobri in se z njimi lahko pohvalimo. Uspeh 

učencev na nacionalnem preverjanju je vsako leto nad slovenskim povprečjem, običajno 

ga presegamo nekje med 5 in 10 odstotki. Tudi ko se primerjamo z učenci osrednje 

slovenske regije, so rezultati naših učencev nad povprečjem. 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

Veliko pozornost namenjamo vzgojnemu delovanju šole in sistematično gojimo 

pozitivne vrednote, kot so  dobri medsebojni odnosi, znanje, spoštovanje različnosti, 

poštenje. Vključeni smo v program POVEJ! – za varno šolo in se lahko pohvalimo 

z zastavo »Varna šola«.  
 

 

Že od leta 2004 smo vključeni med EKO šole – posebno pozornost posvečamo skrbi 

za okolje in trajnostni razvoj ter vzgojo za solidarnost in dobrodelnost. V zadnjih letih 

smo zelo ponosni tudi na lasten eko vrt, ki si je prislužil laskavo priznanje za najlepši 

vrt v kategoriji osnovnih šol. Leta 2016 smo prejeli tudi naziv kulturna šola. 

 

 

 
 

 

Leta 2008 smo kot prva ljubljanska osnovna šola prejeli certifikat kakovosti 

»Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja«, ki ga podeljuje Slovenski inštitut za 

kakovost. Svoje delo  spremljamo tudi skozi pogled naših učencev in staršev in ga z 

njihovo pomočjo neprestano izboljšujemo. 



 
 

 

ORGANIZACIJA POUKA 

 

S poukom pričnemo ob 8.15. Imamo organizirano tudi jutranje  varstvo (predvidoma 

od 6.30 dalje) ter podaljšano bivanje (predvidoma do 16.50). 

 

Na šoli skrbimo za zdravo prehrano učencev, dnevno pripravimo  štiri obroke (zajtrk, 

dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo). Poskrbimo tudi za otroke, ki imajo 

kakršne koli omejitve pri izbiri hrane.   

 

Naš šolski okoliš se razprostira vse do Medna, zato imamo za učence organiziran šolski 

prevoz (od 2. razreda naprej). 

 

 

 
 

 

Že tradicionalno organiziramo mnoge šole v naravi in tabore (v vseh razredih razen v 

dveh). Glede na vsebino so športne (tečaj plavanja in smučanja) oz. naravoslovne, 

planinske in ekološke. 

 

Veliko pozornost namenjamo sodelovanju s starši – tako uradnim, formalnim stikom, 

kakor tudi neformalnemu druženju. Najbolj obiskane in že tradicionalne  so: družinski 

tek po Šentvidu, družinski planinski izlet in Miklavžev sejem. 

  



 
 

 

 

KAJ O NAS MENIJO PRVOŠOLCI 

 

V šoli imamo zelo dobre učitelje.  

Kuharice nam kuhajo dobro in zdravo 

hrano.  

Rad imam likovno vzgojo, ker veliko 

ustvarjamo in naredimo lepe izdelke.  

V šoli se imamo zelo radi.  

Zelo se je zabavno učit.  

Zelo rad se igram s prijatelji na šolskem 

igrišču.  

Rada se učim črke in številke. 

Všeč mi je matematika, zelo je zabavna in 

rada se učim.  

Rad igram košarko s sošolci.  

Rada se učim slovenščino in rada berem 

pravljice.  

Angleščina je zabavna.  

Rada hodim na jogo.  

V šoli veliko pojemo in plešemo. 

 

  



 
 

 

 

Ravnateljica: 

Nada Paj 

 

Pomočnik ravnateljice: 

Jaka Saje 

 

Šolska psihologinja: 

Slavica Škerjanec 

 

Poslovna sekretarka: 

Katja Balon 

 

 

Telefonske številke: 

tajništvo: 01 5000 320 

ravnateljica: 01 5000 322 

pomočnik: 01 5000 328 

psihologinja: 01 5000 334 

 

Faks: 5000 329 

Internet: http://www.ossentvid.si 

E-mail:  tajnistvo.ossentvid@guest.arnes.si 

 

 

VPIS v 1. razred: 

predvidoma 10. 2. in 11. 2. 2021 

 

Učencem iz našega šolskega okoliša bomo vabila 

s točnim datumom in uro poslali po pošti. 

 

 

Če ne spadate v naš šolski okoliš in potrebujete dodatne informacije, 

pokličite našo šolsko psihologinjo ali 

nam pišite po elektronski pošti.  
 


