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K 3) POROČILO RAVNATELJA – NOVEMBER 2014 

PRAVILA V JEDILNICI – v času kosila 

Zaradi prerivanja med učenci v času kosil, smo uvedli nova pravila, tako da se posamezni 

oddelki, ki prihajajo v jedilnico najprej posedejo na točno določena mesta za mize, nato pa jih 

dežurni učitelj pozove, da gredo v kolono pred razdelilno linijo. S tem smo težavo s 

prerivanjem rešili. Učenci, ki pozabijo kartonček za evidenco kosila – navadno so to vedno 

isti, počakajo dokler vsi ostali učenci ne prejmejo kosila.  

GLASBENI ODMORI 

S strani Šolske skupnosti je prišla pobuda, da bi se med glavnimi odmori vsak petek na 

Abramovi predvajala glasba. Prav tako so učenci izrazili željo, da bi zaživel šolski radio. 

Pobudo smo sprejeli  in v petek, 7.11.2014 pričeli z predvajanjem glasbe. 

Izbor glasbe ter izbor prispevkov  koordinira  mentorica šolskega parlamenta Maruša Majhen. 

GARDEROBNE OMARICE  

Vse garderobne omarice na Abramovi so na novo oštevilčene.  

VZDRŽEVALNA DELA  

Med jesenskimi počitnicami so na šoli potekala dela v glasbeni učilnici z namenom 

izboljšanja akustičnega zvoka. 

Na novo je urejen prostor/kabinet za individualne govorilne ure na Abramovi. 

Spletna stran OŠ Vič je osvežena oziroma prenovljena. Iz programa Joomla smo prešli na 

Word Press. 

DELOVNI ZVEZKI 

Iz ankete, ki je bila opravljena v okviru ASLOŠ v mesecu oktobru za leto 2013 je bilo 

razvidno, da je OŠ Vič po skupni vrednosti delovnih zvezkov uvrščena v prvo tretjino 

anketiranih osnovnih šol. ASLOŠ je v letošnjem letu ponovno podal prošnjo k izpolnjevanji 

vprašalnika iz katerega je razvidno, da so v prejšnji anketi nekatere OŠ med katerimi je bila 

tudi naša šola, zabeležile veliko več gradiv kot je to potrebno. Rezultate letošnje ankete še 

pričakujemo. 
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V lanskem letu, ko s strani Sveta staršev OŠ Vič nismo dobili soglasja k nabavni ceni DZ, 

sem poklical na Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Dobil sem navodilo, da moramo DZ 

naročiti, saj je le tako lahko nemoteno izvajamo pouk. 

 

Skladno z navodili MIZŠ strokovnim aktivom priporočam, da ponudbo učbenikov  skrbno 

pregledajo in se odločijo tako, da bo izbor racionalen in da bodo izbrane učbenike lahko 

uporabljali do izteka njihove veljavnosti. Prav tako skrbno morajo izbrati tudi delovne zvezke 

in druga učna gradiva. Upoštevati morajo, da je učbenik osnovno učno sredstvo za doseganje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu. 

 

Seveda učitelji ob potrjenih učbenikih lahko uporabljajo tudi druga učna gradiva, vendar se 

morajo pri izboru obnašajo racionalno in izbrati gradiva, katerih vsebino poznajo vnaprej in 

za katere so prepričani, da jih bodo med letom uspeli izpolniti in koristno uporabiti.  

S strani MIZŠ smo prejeli okrožnico v kateri nas opozarjajo, da je fotokopiranje učbenikov in 

delovnih zvezkov brez soglasja avtorja kaznivo. 

VIŠKI ŽABJI TEK  

To je šolski tek na kratkih progah prirejenih za posamezno starost učencev. Pri tem ne gre za 

neko novo športno panogo, kjer bi veljala neka nova pravila, ampak za rekreativni tek v 

okviru športnega dne, ki je namenjen učencem naše šole, sodelujejo pa lahko tudi učenci 

sosednjih šol. Proge so postavljene v okviru šolskega okoliša, kjer ni prometa.  

Zaradi različnih fizičnih zmožnosti učencev v posameznem starosten obdobju, tekmujejo 

učenci po letnikih rojstva in ne po razredih. 

Zdravstveno varstvo: 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Za udeležence teka skrbi zdravniška služba. 

Splošna določila: 

Tek poteka tudi po pravilih AZS, (Pravila za atletska tekmovanja 2014-2015) . Pritožna 

komisija posluje na dan tekmovanja na šoli v računalnici. Pritožbe sprejema pritožna komisija 

po objavljenih rezultatih na dan teka. 

 

http://www.atletska-zveza.si/att/1641/Pravila%20za%20atletska%20tekmovanja%202014-2015_zadnja_verzija.pdf
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VZGOJNI NAČRT 

Na tem področju trenutno ni napredka. V mesecu septembru so bile za posamezna področja 

ustanovljene skupine predstavnikov staršev. Skupino za Vzgojni načrt OŠ Vič, bom sklical v 

začetku decembra 2014, da začnemo aktivno delovati. 

 So se pa učenci na tem področju v okviru Šolskega parlamenta izredno angažirali in pripravili 

slikovne predloge, katere je potrebno računalniško obdelati. Predstavili jih bomo po 

zaključenem urejanju. 

VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Zelo velik poudarek je na preventivi vzgojne problematike. Redno spremljamo vzgojno 

problematiko, manjše spore rešujemo sproti, v tem šolskem letu do sedaj ni bilo večjih 

kršitev. Učitelji se v okviru razrednih ur redno pogovarjajo z učenci, svetovalna služba 

zaznane težave rešuje sproti. Pozivam vse starše, da morebitne zaznane kršitve sproti 

prijavijo. 

RAZVOJNI NAČRT 

Tudi na tem področju ni napredka, prav tako se bom s skupino sestal v mesecu decembru 

2014, da se dogovorjeno opravi.  

PROMETNA UREDITEV 

Na tem področju smo se v lanskem šolskem letu sestali s predstavniki OGDP – MOL, 

predstavnikoma četrtne skupnosti Vič in Rožnik, policistom PP Vič, ki je določen za šolski 

okoliš OŠ Vič in predsednikom sveta staršev OŠ VIČ v mesecu januarju. V mesecu februarju 

smo ponovno imeli sestanek glede prometne ureditve s predstavniki MOL. Na tem sestanku je 

bilo obljubljeno, da bodo za šolo na Tržaški kar se tiče kratkotrajnega parkiranja za starše 

narisali oziroma predlagali dve opciji, ki jih bomo skupaj preučili in se odločili za ustreznejšo. 

Vse ostale predloge pa bodo po dodatni preučitvi, postopoma izpolnili. 

Kasneje sem po teh dveh sestankih večkrat klical na OGDP – MOL, z vprašanjem kdaj se 

bodo začela urejati posamezna prometna področja. Do danes odgovora nisem prejel. Na 

Viškem žabjem teku v letošnjem šolskem letu sem na to opozoril tudi gospoda župana.  
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KZP  

Z mesecem novembrom 2014 se je začela notranja presoja skupine KZP. Usposobljeni 

presojevalci, trenutno imamo na šoli štiri, bodo presojevali posamezna področja po točkah, ki 

jih predvidevajo zahteve KzP. Področja, ki jih pokriva notranja presoja so: poznavanje vizije, 

poslanstva in vrednot šole; načrtovanje razvoja zavoda -  letno načrtovanje, spremljavo in 

poročanje o uresničitvi ciljev; zadovoljstvo uporabnikov, sodelovanje z zunanjimi 

institucijami in področje spremljanja izboljšav; razvoj zaposlenih - izobraževanja, prispevek k 

boljši podobi šole, letni razgovori; komuniciranje znotraj zavoda med zaposlenimi, učenci in 

starši; nenehne izboljšave posameznih področij; vzgojno izobraževalni proces – načrtovanje 

ciljev, standardov in vsebin vzgojno izobraževalnega dela, realizacija ciljev, spremljava 

napredka učencev, opredelitev in razlaga kriterijev ocenjevanja; razvoj – uvajanje novih 

vsebin, projektov, dejavnosti in delo z nadarjenimi učenci. Postopek presoje vključuje 

področja tajništva, hišnika, kuhinje, izbranih aktivov in ravnatelja. Konec meseca decembra 

2014, se bo na šoli izvajala presoja s strani zunanjih presojevalcev s ciljem, da pridobimo 

certifikat Q do konca koledarskega leta, seveda, če bo zunanja presoja uspešna. 

Vprašalnik za starše OŠ Vič 2014 

Rezultati vprašalnika za starše, ki je bila izvedena v času od 19. 5. do 26. 5. 2014 in je 

potekala preko spletne aplikacije je med slabše ocenjene trditve uvrstila: 

- šola je varno dostopna za učence, starši imajo ustrezne možnosti za dovoz 

(mlajših) učencev v šolo.  

SPREJETI UKREPI: 

Za varen dostop otrok v šolo (Tržaška) je poskrbljeno z dežurnim učiteljem, ki 

spremlja otroke iz avtobusa do šole. V nepredvidenih vremenskih razmerah – poplave 

bomo dvignili tudi zapornico na Tržaški. Žal pa se generalno na področju dovoza 

učencev v šolo še ni nič spremenilo. 

Na Abramovi zadevo urejamo tako, da je zapornica v času, ko otroke pripeljete v šolo 

dvignjena in imate možnost kratkotrajnega parkiranja na parkirišču. Na pobudo staršev  

bomo tudi na Tržaški, v času deževnega vremena, dvignili zapornico in bo možno 

kratkotrajno parkiranje na parkirišču za zaposlene. 
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- Za varnost na šoli je dobro poskrbljeno - dovolj je preventivnih dejavnosti, vsak 

primer nasilnega vedenja (tudi verbalnega) je ustrezno obravnavan.  

SPREJETI UKREPI: 

Do nasilja imamo na šoli ničelno toleranco in vsak zaznan primer obravnavamo 

skrajno resno. Učence informiramo o vseh možnih oblikah nasilja ter jih izobražujemo 

kako  ravnati v primeru nasilja. 

 

- Okolica šole je primerno zasnovana, urejena in opremljena. 

SPREJETI UKREPI: 

Zavedamo se, da bi se v okolici šole na Abramovi dalo še marsikaj urediti, vendar smo 

pri tem finančno vezani na ustanovitelja. V načrtu imamo postavitev rož v obliki 

logotipa OŠ Vič pred šolo na Abramovi. Na Tržaški so možnosti veliko manjše vendar 

smo z urejanjem igrišča v letošnjem letu dosegli premik na tem področju. 

 

- Svetovalna služba je učencem, staršem in učiteljem proaktivno in pravočasno na 

voljo za reševanje težav.  

SPREJETI UKREPI: 

Svetovalna služba šole ima v svoji sestavi strokovne profile, ki s svojim strokovnim 

znanjem brez težav lahko nudijo vsem udeležencem v vzgojno-izobraževalnem 

procesu pravočasno, strokovno pomoč. V ta namen vsako leto sodelujemo na razpisu 

za volonterska pripravniška mesta in s tem poskrbimo za še dodatno osebo. 

 

 

- Ostali skupni prostori (stranišča, hodniki, jedilnica, telovadnica) so ustrezno 

opremljeni, na voljo je prostor za samostojno učenje učencev.  

SPREJETI UKREPI: 

Oprema v skupnih prostorih je redno pregledana in po potrebi zamenjana z 

ustreznejšo, novejšo,… Na zadnjem sestanku učiteljskega zbora (Abramova) smo se 

dogovorili, da bomo povečali število miz in stolov v avli (na nižji stopnji) z namenom, 

da imajo učenci, ki čakajo bodisi na dopolnilni/dodatni pouk ali na pouk 

obveznih/neobveznih izbirnih predmetov, prostor za pisanje domačih nalog. 
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NEPORAVNANE OBVEZNOSTI STARŠEV 

Na dan 17. 11. 2014 imajo starši neporavnane obveznosti do OŠ Vič v višini 27.219,70 EUR, 

od tega je v izvršbi 2.882,53 EUR, torej je odprtih terjatev 24.337,17 EUR. Izdani so prvi 

opomin v višini 21.293,72 EUR in opomin pred tožbo v vrednosti 6.722,90 EUR.  

Stanje dolžnikov na dan 17.11.2013 (pred enim letom) je bilo 31.379,92 EUR, kar pomeni, da 

imamo v letošnjem letu za 13% manj neplačnikov, kljub večjemu številu učencev v tem 

šolskem letu. 

Prosim predstavnike v svetu staršev, da v oddelkih, ki jih zastopate opozorite ostale starše na 

redno plačevanje položnic.  

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Ljubljana, 18.11.2014 

Predlog sklepa: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja. 


