
 

OB VSTOPU OTROKA V ŠOLO  

 

 

 

 

 

 

Vstop otroka v šolo je tako za vas starše kot za vašega otroka ˝veliki dan˝. Večina otrok ga 

pričaka nestrpno, radovedno, vedoželjno in ponosno, saj takrat postanejo ˝veliki˝. Prvi šolski 

dan je samo eden in izkušnje kažejo, da se ga otroci še zelo dolgo spominjajo. Tudi starši ste 

ob tem dogodku zagotovo ponosni na svojega otroka, obenem pa se pojavi dvom in negotovost. 

Vsaka nova in neznana stvar je obremenjujoča tako za nas odrasle, prav tako pa tudi za otroka. 

Če otrok ne bo občutil navdušenja ˝nad šolo˝, naj vas ne skrbi. Njegov strah in 

nezainteresiranost se bosta kmalu prelevila v željo in potrebo po druženju s sošolci in 

sošolkami, po raziskovanju in iskanju vsega novega, kar je v šoli.  

Za lažji in pogumen vstop otroka v šolo lahko naredimo največ že v predšolskem obdobju in 

tik pred vstopom v šolo. Ni namreč vseeno, če ste starši in otroci nepripravljeni na prvi šolski 

dan. Vključitev in prilagoditev novim razmeram bo lažja, če se boste z otrokom pripravili na ta 

dogodek.  

 

 

 

VPIS OTROKA V ŠOLO 

 

Po 45. in 48. členom Zakona o osnovni šoli  (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo 

starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli 

obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo,v 

katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, 

če ta šolo s tem soglaša. Vpis navadno poteka v mesecu februarju tekočega leta, ko otrok 

vstopi v šolo.  

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA 

 

Če starši 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. 

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v 1. razredu odloči 

ravnateljica na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije (otroški zdravnik, 

svetovalni delavec, vzgojitelj ali učitelj) (Zakon o OŠ - 46. in 60. b  člen). 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=83068&part=&highlight=zakon+o+osnovni+%C5%A1oli


Zrelost otroka 

Pojavi se vprašanje, ali je otrok zrel za vstop v šolo? Vemo, da enako stari otroci niso enako 

zreli za šolo. 

Na zrelost otroka vplivajo različni dejavniki: 

- vplivi okolja, 

- vzgojne metode, 

- različen tempo otrokovega duševnega in telesnega razvoja. 

 

 

Otrok ne zna brati in pisati. Je pripravljen na šolo? 

Otrok je lahko kljub temu pripravljen na šolo. Starši lahko otroka na pisanje pripravite, če mu 

omogočite veliko rezanja, slikanja, risanja, oblikovanja z glino, lepljenja, igranja z drobnim 

materialom. Osnova za dobro branje pa so primerno razvit govor, dobro opazovanje, poslušanje, 

opisovanje, pripovedovanje. Opismenjevanje otrok se lahko začne že veliko pred spoznavanjem 

črk in učenjem branja in pisanja. Že dolgo je znano, da predšolske izkušnje in pridobljena znanja 

otroku olajšajo in pospešijo potek opismenjevanja (bralna kultura v družini, branje otroku, 

pogovor o prebranem). Bralne dejavnosti dodatno spodbujajo jezikovni in intelektualni razvoj 

in vplivajo na razvoj bralnih navad. Bogatijo preživljanje skupnega časa ob knjigi. Otroka 

spodbujajmo k sodelovanju pri različnih dejavnostih, saj tako lahko pridobi pozitivno 

samopodobo, samozaupanje, se usposobi za reševanje problemov, uči se sodelovanja, doživi 

različne občutke – veselje, strah,  jezo, žalost, bližino, osamljenost, razvija domišljijo … 

 

TELESNA ZRELOST OSEBNOSTNA in 

ČUSTVENA ZRELOST 

INTELEKTUALNA 

ZRELOST 

 razvitost čutov (vid, 

sluh …) 

 sposobnost 

koncentracije 

 otrokova teža, višina 

 razvitost grobe motorike 

(koordinacija gibov, 

sposobnost hoje, 

plezanja, skakanja) 

 razvitost fine motorike 

(spretnost rok in prstov) 

 

 kakšen odnos ima otrok 

do odraslih 

 ali je pripravljen na 

sodelovanje 

 ali se zanima za svet in 

ljudi okrog sebe 

 kako reagira na uspeh, 

neuspeh 

 kako prenaša ločitev od 

doma, staršev 

 kakšen je v stikih z 

vrstniki 

 ali je samostojen pri 

določenih opravilih 

 kakšno vlogo ima v 

skupini otrok 

 

 primerno razvit govor, 

besedni zaklad 

 se orientira v prostoru 

in času 

 dobro opazuje in si to 

zapomni 

 smiselno odgovarja na 

vprašanja 

 zna povedati osnovne 

podatke o sebi 

 zna opisati znane 

predmete, pojave, 

osebe 

 se zanima za svet okrog 

sebe, je radoveden 

 razlikuje osnovne barve 

 

Otrok je pripravljen za šolo, kadar 

je telesno, osebnostno in 

intelektualno toliko razvit, da 

zadosti zahtevam šole.  

 



PRIPRAVA NA PRVI ŠOLSKI DAN 

Za dobro pripravo vašega otroka je potrebno veliko postoriti, če želite, da bo otrok pripravljen 

na prvi dan, poln pričakovanja in veselja. Ne prepustite vsega zadnjim dnem in minutam. Na 

to, kako bo otrok doživljal priprave, vplivajo čustva in naravnanost staršev.  

  

Aktivnosti: 

 

 sprehod do šole in ogled šole od blizu 

 pogovor o ˝njegovi˝ šoli, spodbujajte ga, da izrazi 

svoje občutke (veselje, strah …), na njegova 

vprašanja odgovarjajte čim bolj pomirjujoče, 

otroka ne strašite s šolo in mu ne podajajte 

informacij, ki jih ne poznate 

 če imate starejše otroke, ki so že končali prvi 

razred, jih spodbudite k sodelovanju 

 povejte mu, kaj počnete v zvezi s šolo (vpis otroka, 

roditeljski sestanek) 

 pomagajte mu olajšati slovo od vrtca (pozitivna 

predstava šole) 

 najkasneje mesec pred šolo je čas za nabavo 

šolskih potrebščin (informacije dobite v šoli ali v 

knjigarni). Otrok naj pomaga pri izbiri copat, 

torbe, ovojnega papirja, saj bo to povečalo njegovo 

navdušenje. Ovijte zvezke, podpišite copate in 

druge potrebščine z imenom in priimkom otroka. 

 v zadnjih dneh pred pričetkom šole naj bodo 

deležni dovolj zabave, igre in sprostitve. Zvečer 

pripravite z otrokom oblačila za naslednji dan, 

otrok naj gre pravočasno spat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatne informacije: 

→ 1. roditeljski sestanek: predvidoma meseca maja.  

→ 1. šolski dan: starši konec avgusta dobite vabilo. Pospremite otroka v šolo in ga pridete 

iskat. Otroci s seboj prinesejo torbo, copate in šolske pripomočke.  

→ Učenci 1. in 2. razreda morajo na poti v šolo in iz šole obvezno nositi rumene rutke, ki 

jih bodo dobili prvi šolski dan. Obvezno je tudi spremstvo otroka v šolo (oz. do šolskega 

prevoza).   

→ Jutranje varstvo za 1. razred je organizirano od 6.30.  

→ Šolske potrebščine: delovne zvezke dobijo otroci v šoli brezplačno. Šolski copati naj 

bodo podpisani in spravljeni v posebni vrečki za copate. 

→ Spremljajte spletno stran osnovne šole, kjer imate vpogled v telefonske številke, hišni 

red, vozni red, sezname delovnih zvezkov in potrebščin, objavljena so tudi aktualna 

obvestila. 

→ Morebitne spremembe osebnih oz. kontaktnih podatkov (otrok, starši) sporočite šoli. 

Pripravila:  

Simona Brodarič 

šolska pedagoginja 

 

 


