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"Otrok je zrel za šolo, če je sposoben slediti 

zahtevam, ki jih predpisuje učni načrt za 

prvi razred in če se lahko vživi v v način 

delovanja šole." 

 



*

*vplivi okolja 

*vzgojne metode 

*različen tempo otrokovega 

duševnega in telesnega razvoja 

 

*pospešujejo /zavirajo 



*

*TELESNA ZRELOST 

 

*OSEBNOSTNA ZRELOST 

 

*INTELEKTUALNA 

ZRELOST/FUNKCIONALNA ZRELOST 



*

*OTROKOVA TEŽA, VIŠINA 

*RAZVITOST ČUTIL 

*SPOSOBNOST KONCENTRACIJE 

*RAZVITOST GROBE MOTORIKE (HOJE, PLEZANJE, 

SKAKANJE,…) 

*RAZVITOST FINE MOTORIKE (PRSTI, ROKE) 

 

*Otrok je toliko razvit in zdrav, da šola ne bo imela 

posledic na njegovo zdravje. 

*Šolski zdravnik – sistematični pregled. 

 



*

*SOCIALNA IN ČUSTVENA ZRELOST: 

*KAKO PRENAŠA LOČITEV OD STARŠEV, DOMA 

*KAKO SE OBNAŠA V NOVEM OKOLJU 

*KAKŠEN JE V ODNOSU Z VRSTNIKI 

*KAKO REŠUJE ZAUPANJE NALOGE 

*KOLIKO JE SAMOSTOJEN 

*INICIATIVNOST PRI ZAPOSLITVAH 

 

 

 



*KAKŠNO VLOGO IMA V SKUPINI OTROK 

*REGIRANJE NA USPEH/NEUSPEH 

*ZANIMANJE ZA SVET OKOLI SEBE 

*ODNOS DO ODRASLIH 

*PRIPRAVLJENOST NA SODELOVANJE 

*PRIPRAVLJENOST NA UČENJE, PRIDOBIVANJE NOVIH 

ZNANJ.. 

 

*Pogovor z vzgojiteljico. 



*

*OTROKOVO RAZUMEVANJE SVETA 

*NAČIN SKLEPANJA (VZROK – POSLEDICA) 

*ANALIZA, SINTEZA 

*SIMBOLI 

*GOVOR, BESEDNI ZAKLAD 

*SPOMIN 

*GRAFOMOTORIČNE SPRETNOSTI 

*ZAZNAVANJE, OPAZOVANJE 



*

*zna povedati osnovne podatke o sebi, 

*razlikuje osnovne barve, 

*ima primerno razvit govor in besedni zaklad 

(uporablja od 1800 – 2200 besed), 

*zna opisati predmete, pojave (klasifikacija po več 

lastnostih), 

*pripoveduje kratke zgodbe, 

*sam pripoveduje zgodbo ob risbah, 

*prepoznava nekaj črk abecede, 

*razume predloge (na, pod, pred,..) 



*opazi podobnosti med predmeti in jih zna opisati, 

*orientira se v času (prej – pozneje, zjutraj – zvečer …) 

*prepoznava in riše številke do 5, 

*prešteva do 10, 

*riše človeka  iz dveh ali treh delov (shematsko), 

*riše  hišo, drevo, človeka itd in risba je prepoznavna, 

*prerisuje preproste like, 

*barva do sklenjene črte, 

*govori popolne povedi, govor je razumljiv, 

*reže s škarjami po ravni črti, 

*razume navodila vzgojiteljice, 

*ve, katera je leva in katera je desna, 

*varno prečka cesto. 



*

OTROKU OMOGOČIMO: 

*VELIKO RISANJA, BARVANJA, 

*REZANJA, LEPLJENJA, 

*OBLIKOVANJA Z GLINO, 

*IGRANJA Z DROBNIM MATERIALOM, 

*BRANJE, PRIPOVEDOVANJE, 

*OPISOVANJE, OPAZOVANJE, 

*POSLUŠANJE, 

*UČENJE SKOZI IGRO. 



*
... vidimo, 

... kar naredimo sami. 

... česar se dotaknemo, 

... vohamo, 

 

... okusimo, 

... slišimo, 



*

*V mesecu februarju  

*Za vse otroke, ki v 

koledarskem letu dopolnijo 

6 let starosti (1. 1. 2007 – 

31. 12. 2007) 

*Vabilo prejmete starši v 

vrtcu oz. po pošti 



*

 

 

44. Člen  (vpis) 

*Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu 

februarju za naslednje šolsko leto. 

 

*Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola 

staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o 

šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja. 



*45. člen (pogoji za vpis) 

*Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo 

v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, 

dopolnili starost 6 let. 

*Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, 

zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno 

leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. 

 

 

*46. člen (ugotavljanje pripravljenosti) 

*Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev 

ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. 

*Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov 

otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev 

šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje 

pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno 



 

47. člen (odložitev šolanja) 

*Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na 

predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene 

službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz 

zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. 



*

Starši imajo pravico vpisati 

otroka v javno osnovno šolo ali 

v zasebno osnovno šolo s 

koncesijo v šolskem okolišu, v 

katerem otrok stalno oziroma 

začasno prebiva,  

javna osnovna šola oziroma 

zasebna osnovna šola s 

koncesijo v tem okolišu, pa je 

dolžna na željo staršev otroka 

vpisati. 

Seznam otrok iz šolskega okoliša, 

ki jih je javna ali zasebna šola s 

koncesijo dolžna vpisati v 1. 

razred, si šola pridobi iz evidence 

šoloobveznih otrok, ki jo vodi 

ministrstvo, pristojno za šolstvo (v 

nadaljevanju: ministrstvo).  

Ministrstvo si pridobi podatke o 

šoloobveznih otrocih iz registra 

stalnega prebivalstva in razvida 

začasnega prebivališča. 



Prepis na drugo osnovno šolo 
 

 

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. 

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem 

soglaša.  

Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima 

pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.  

 

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem 

okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš: 

•obvezno vpišite otroka pri nas, 

•na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite 

pisno vlogo,v kateri navedite razloge za prešolanje. 

 

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne 

živite v našem šolskem okolišu.  

 

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor 

želite vpisati otroka. 

 


