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Vrsta vzgojno-izobraževalnega zavoda (v

nadaljevanju VIZ):

 Osnovna šola

Podatki o vzgojno-izobraževalnem zavodu:

Naziv::

PRVA OSNOVNA ŠOLA

SLOVENJ GRADEC

Naslov::

ŠERCERJEVA 7, 2380

SLOVENJ GRADEC

Telefon::

041746696

E-naslov::

tajnistvo.ossgprv@guest.

arnes.si

Matična številka::

5089395000

Šifra šole::

357

Podatki o koordinatorju šolske sheme:

Ime in priimek::

MANCA VOJNOVIC

E-naslov::

manca.vojnovic@guest.a

rnes.si

VIZ je:  v mestu

Število učencev v zavodu ali šoli, vključno s podružnicami (učenci v zavodu pomeni vse otroke in

mladostnike, ki so vključeni v zavod):

480

Kaj boste v šolski shemi v tem šolskem letu

razdeljevali?

 oboje, sadje/zelenjavo ter mleko/mlečne izdelke

Na kakšen način boste SADJE/ZELENJAVO

in/ali MLEKO/MLEČNE IZDELKE najpogosteje

vključili?

 kot ponudbo, ki dopolnjuje redni jedilnik

Kako pogosto boste SADJE oz. ZELENJAVO

ponudili učencem? 

 

 2-3x na mesec
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Kako pogosto boste ponudili ZELENJAVO (ali

samo zelenjavo ali zelenjavo in sadje skupaj)?

 pogosteje v določenem obdobju šolskega leta (npr. od

oktobra do marca)

Kdaj, v katerih delih dneva boste najpogosteje

nudili SADJE oz. ZELENJAVO? 

 preko celega dne

Kje boste najpogosteje delili SADJE oz.

ZELENJAVO? 

 drugo, prosimo napišite: v rezredu in posebnih kotičkih

na šoli

Kako pogosto boste MLEKO/MLEČNE

IZDELKE ponudili učencem? 

 

 1x na mesec ali redkeje

Kako pogosto boste od tega ponudili mlečne

izdelke?

 

 1x na mesec ali redkeje

Kdaj, v katerih delih dneva boste najpogosteje

nudili MLEKO/MLEČNE IZDELKE?

 preko celega dne

Vaš namen in cilji, ki jih želite doseči pri

vključitvi v šolsko shemo:Možnih je več

odgovorov.

 izobraževanje/ozaveščanje o zdravem prehranjevanju,

izboljšanje prehranskih navad učencev, možnost delitve

vsem učencem, tudi socialno šibkejšim, spoznavanje

različnih načinov pridelave (konvencionalno,

ekološko…), spodbujanje pozitivnega odnosa do hrane,

narave in okolja, kultura uživanja obrokov, higiensko

ravnanje z živili, preprečevanje debelosti in prekomerne

telesne teže ter kronično nenalezljivih bolezni, podpora

lokalni nabavi možnost nabave več lokalne hrane,

promocija lokalnih pridelkov in izdelkov
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Katere IZOBRAŽEVALNE  in PROMOCIJSKE

AKTIVNOSTI za učence, delavce VIZ in starše

načrtujete?Možnih je več odgovorov.

 predstavitev ukrepa šolska shema (npr. učiteljem,

staršem), predavanja o zdravem prehranjevanju s

poudarkom na sadju/zelenjavi, predavanja o zdravem

prehranjevanju s poudarkom na mleku/mlečnih izdelkih,

izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na temo

sadja/zelenjave, izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na

temo mleka/mlečnih izdelkov, vključitev vsebin

sadja/zelenjave in/ali mleka/mlečni izdelkov v koncept

medpredmetne povezave, informiranje o aktivnostih

šolske sheme na šolskem radiu, šolskem portalu,

šolskem glasilu ipd., dan dejavnosti na temo zdrave

prehrane, povezanost vsebin s konceptom Zdrave šole

in z drugimi projekti, opremljanje jedilnic, učilnic in

drugih prostorov ter oglasne deske na temo

sadja/zelenjave in/ali mleka/mlečnih izdelkov,

sodelovanje z lokalno skupnostjo, društvi, zunanjimi

strokovnjaki ipd. na temo šolske sheme, degustacija

sadja/zelenjave (npr. različnih vrst jabolk) in različnih

sadnih oz. zelenjavnih jedi, šolski natečaj za učence na

temo šolske sheme (npr. najboljši plakat, slogan,

izdelek)

V kateri sistemsko organiziran spremljevalni

ukrep se nameravate vključiti v tem šolskem

letu?

 projektne vsebine v okviru šole v naravi (v CŠOD),

izobraževanje na temo šolskega vrta

Na kakšen način boste vključevali

pridelovalce/dobavitelje v izobraževalne

dejavnosti? Možnih je več odgovorov. 

Možnih je več odgovorov.

 obisk

 pri pridelovalcu/predelovalcu sadja/zelenjave/mleka

(npr. ogled 

kmetije, sadovnjaka, mlekarne, sirarne, tržnice itd.,

obisk čebelarja), objava članka o sodelovanju s

pridelovalci/predelovalci v šolskem glasilu, na spletni

strani, šolskem radiu

Kakšne prednosti vidite v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci/dobavitelji?Prosimo, napišite:

Kratka transportna veriga hrane, spodbujanje lokalnega kmetijstva in gospodarstva, zaupanje v slovensko

kakovost živil.

Kaj bi nam še želeli sporočiti?

Z veseljem sodelujemo v projektu že od samega začetka. V projektu vidimo poleg razdeljevanja zdravih živil tudi

prednost in pomembnost v spodbujanju izobraževanja otrok na temo zdravega prehranjevanja.
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