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S klikom na LOGOTIP 
ali napis DOMOV, se 
vrnete na prvo stran

šolskega spletišča 



Glavni meni:
Če se na strani nahajate, se 
le ta v meniju obarva 
zeleno.



OŠ Ivana Cankarja Vrhnika:
• Svet šole (sestava, zapisniki)
• Svet staršev (zapisniki)
• Šolski sklad (dejavnosti, nakazila)
• Svetovalna služba (predstavitev, kontaktni podatki)
• Šolska prehrana (cene, odjava, trajnik)
• Nagovor ravnateljice
• Predstavitev šole
• Nekaj iz preteklosti
• EKO šola (usmerjenost naše šole)
• Predstavitev vrhnike



Šolsko leto 15/16:
• Informacije, obrazci (publikacija, statusi)

• Vozni redi
• Učitelji

• Elektronski naslovi
• Razredniki

• Pokličite nas (telefonske številke kabinetov)
• Govorilne ure (popoldanske, lokacije)

• Dopoldanske govorilne ure
• Pogovorne ure za učence

• Interesne dejavnosti
• Dodatni pouk
• Dopolnilni pouk



Vse novice:
• Vsi prispevki iz vseh kategorij
• Ločeno tudi po kategorijah razredov, če 

avtorji tako izberejo



Učbeniški sklad:
• Seznam delovnih zvezkov in ostalih šolskih 

potrebščin



Katalog IJZ:
• Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja
• Splošni podatki o zavodu
• Način dostopa do drugih informacij javnega značaja
• Najpogosteje zahtevane informacije



Projekti:
• Otroški novoletni bazar 2015
• COMENIUS
• Evropska vas
• Šolska skupnost
• London CALLING 2014
• Slovenski učni krogi



Iskanje:
• Po prispevkih in straneh
• Razvrščeno je po datumu 

prispevka/strani



Kontakt:
• Telefonska številka tajništva
• Elektronski naslov šole



Meni:
• Povezava do spletnih učilnic (učenci)
• Spletne strani šole s prilagojenim programom in nižjim 

izobrazbenim standardom
• Spletne strani šolske knjižnice
• Spletne strani svetovalne službe (vpisi, vpis v srednjo šolo)

• Vzgajajmo skupaj (prispevki o vzgoji, izobraževanju, 
učenju, predlagana literatura

• IKT podpora (za učitelje: objava novic, prijava napak, menjave 
gesel)



Napovednik dogodkov:
• Dogodki v tem tednu (izbor pripravi ravnateljica)
• Dogodki v tem mesecu (mesečni prikaz vseh dogodkov)
• Napovednik devetih prihajajočih dogodkov
• Koledarček vseh dogodkov



Izbrane povezave:
• Jedilni list (tedenski jedilnik)
• Nadomeščanja (za izbrani dan po oddelkih in učiteljih -

eAsistent)
• Urniki (oddelki, posamezni učenci ali učilnice –

eAsistent)
• Odjava obrokov (telefonska številka šolske kuhinje)
• Sporočanje izostankov učencev
• Popoldanske govorilne ure
• Dopoldanske govorilne ure
• Šolski koledar in razpored zvonjenja na Lošci 1
• Telefonske številke kabinetov



Povezave:
• Prijava v eAsistenta (učitelji, starši)
• Elektronska pošta (prijava samo za zaposlene)
• Spletna shramba (učitelji, nekateri učenci)
• Oblak 365 (Microsoftova spletna pisarna za zaposlene in 

učence)



Aktualno obvestilo, sporočilo
objavlja vodstvo šole



Prispevki, novice, dogodki, tekmovanja



Prispevki, novice
s šolskih  podstrani:

• Knjižnica
• Svetovalna služba
• NIS in PP



Dodatne povezave v spodnjem delu strani






