
OŠ Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana 
 
Spoštovani starši in učenci 6. in 9. razredov! 
 
Želimo vas spomniti, da se v tednih po prvomajskih praznikih izvaja nacionalno preverjanje znanja.  
Posredujemo vam pomembne informacije. 
 
1. Datumi preverjanj: 

Petek 4. 5. 2018 Slovenščina 

Ponedeljek 7. 5. 2018 Matematika 

Sreda 9. 5. 2018 Angleščina  

 
2.  Učenci  6. in 9. razredov pridejo na dan preverjanja v šolo ob 8.00. Ob 8.10 se razvrstijo pred 
učilnicami, kjer bo izvajano preverjanje. Med 8.15 in 8.30 učenci vstopajo v razred. Po 8.30 se 
učencev ne spušča več v razrede. Preverjanje poteka od 8.30 do 9.30, za učence s podaljšanim časom 
pisanja ustrezno dlje. Od tretje ure dalje poteka pouk po urniku. 
 
3.  Preverjanje bo potekalo v drugem nadstropju starega dela, učenci s posebnimi potrebami tudi 
drugje. Na dan preverjanj bodo na oglasni deski v pritličju in na vratih učilnic seznami učencev ter 
številke razredov oz. prostorov. 
 
4. Učenci morajo obvezno imeti s seboj nujne potrebščine za določen predmet. Potrebščine so 
napisane v tabeli. 

Predmet: Potrebščine: 

Slovenščina Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik. 

Matematika Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, 
svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in  šestilo. Raba 
žepnega računala ni dovoljena. 

Angleščina Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik. 

Pisalo tipa piši-briši ni dovoljeno. 
 
5.  Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja, omogoči šolam, učencem 6. in 9. 
razreda ter njihovim staršem dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa 
dosežkov (v obliki pdf). Do obojega bodo lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na 
spletni strani http://npz.ric.si. Učitelji bodo v šoli naloge pregledali skupaj z učenci in javili naprej 
morebitne napake v vrednotenju. 
 

9. razred  

29. 5. do 31. 5. 2018 z 
učitelji 

V skladu s prirejenim urnikom ali pri rednih urah. 

6. razred  

5. 6. do 7. 6. 2018 z učitelji V skladu s prirejenim urnikom ali pri rednih urah. 

Starši  

9. razred Od 29. 5. do 31. 5. 2018 na spletnem portalu. 

6. razred Od 5. 6. do 7. 6. 2018 na spletnem portalu. 

 Vpogled je po dogovoru z učitelji mogoč tudi v šoli. 

 
Ljubljana, 25. 4. 2018    

        Franci Hočevar, ravnatelj 

http://npz.ric.si/

