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Tudi letošnje poletne počitnice smo bili na obeh šolah aktivni. Prebelili smo učilnice, opravili 

manjša popravila, generalno počistili šoli. 

Na Tržaški smo zamenjali okna na zahodni strani šole, finančna sredstva za zamenjavo oken 

za vzhodno stran pa še čakamo. Prav tako čakamo na odobritev finančnih sredstev, da lahko 

pristopimo k drugi fazi obnovitve otroškega za najmlajše, s peskovnikom in letnim vrtom za 

počitek. Sredi septembra 2015 bomo na igrišče postavili sklop novega igrala. 

Na šoli na Abramovi smo prebelili učilnice, odpravili posamezne pomanjkljivosti v učilnicah, 

obnovili vrata v nekaterih sanitarijah in generalno počistili šolo. Okoli šole smo obžagali 

drevesa in pokosili travo. Vsa večja popravila sproti beležimo in oddajamo zahtevke 

ustanovitelju. 

Pohvalil bi ves administrativno - tehnični kader, hišnika, čistilke, kuharice saj so delo uspešno 

opravili. 

PODALJŠANO BIVANJE 

Vse slovenske šole imajo v podaljšanjem bivanju tako imenovani piramidni sistem podan s 

strani MIZŠ kar pomeni združevanje posameznih oddelkov. Hkrati moramo že zaposlene 

učitelje na šoli dodatno obremeniti – do 20% delovne obveze, zato nekateri poučujejo tudi v 

podaljšanem bivanju. To pomeni, da  posamezni oddelek  ne more imeti stalnega učitelja. 

Predvsem smo upoštevali dejstvo, da naj bi bil stalni učitelj v oddelkih prvega razreda. 

 

 

PREVZEM UČENCEV IZ PB 

 

Prevzemanje učencev v času podaljšanega bivanja: učitelji v podaljšanem bivanju imajo 

seznam učencev prijavljenih v podaljšano bivanje in uro predvidenega odhoda iz šole, kar je 

razvidno iz prijavnice v podaljšano bivanje. Ker zaradi različnih dejavnikov prihaja do 

sprememb odhoda otrok domov, učitelji od staršev zahtevajo, da jim pisno sporočijo, kdaj gre 

otrok sam domov. Pisna sporočila staršev se celo šolsko leto hranijo v šoli. Ko starši ali 

pooblaščena oseba pride v šolo po otroka, to sporoči učitelju. Učitelji, ki nadomeščajo v 

posameznem oddelku podaljšanega bivanja ne poznajo vseh otrok in staršev, zato starši 

pridejo do učitelja, le ta pa otroka prečrta s seznama in si dopiše kdaj je odšel iz šole in v 

čigavem spremstvu. Predvsem pa upoštevamo tudi Zakon o pravilih cestnega prometa 

(ZPrCP), Uradni list RS, št. 109/2010, z dne 30. 12. 2010. 

 

ŠPORTNI ODDELEK 

V lanskem šolskem letu je na OŠ Vič na Abramovi potekal  »Športni oddelek«. Podobno kot 

lani bo tudi letos, vendar bodo oddelki 1. in 2. razreda na štirinajst dni deležni ene ure športa v 

času PB. 

 

 

 



VIŠKI ŽABJI TEK 

V letošnjem šolskem letu ni Viškega žabjega teka, kar ne pomeni, da smo ga trajno ukinili. Po 

koledarju s strani MIZŠ ni predvidene nobene delovne sobote. Upoštevali in primerjali smo 

tudi slabosti in prednosti Viškega žabjega teka. Slabosti – velik finančni zalogaj za šolo, 

zapora ceste – 1.335,90 evrov, reševalno vozilo, zdravnik – 571,20 evrov, majice za vse 

učence – 2.635,09 evrov, nejevolja sostanovalcev na dan prireditve, tožbe staršev v preteklem 

šolskem letu in s tem povezane vse neprijetnosti ter odstotnih kar petina učencev. Prednosti – 

prepoznavnost šole v okolju, druženje in povezovanje s staršev učencev sostanovalci. OŠ Vič 

dve leti zapored organizira zimski večerni pohod na Rožnik tako, da je to izvrstna priložnost, 

da druženje učencev, staršev in učiteljev obogatimo. 

ŠOLSKI SKLAD 

Tudi letošnje leto bomo Šolski sklad OŠ Vič zaprosili za plačilo vseh tekmovanj  v šolskem 

letu 2015/16, katerih se udeležijo učenci OŠ Vič. Plačilo s strani šolskega sklada je bilo v 

lanskem šolskem letu odobreno. 

DISCIPLINSKA PROBLEMATIKA 

Na vsaki šoli in tudi na naši je disciplinska problematika vsekakor prisotna. Usposobljeni 

učitelji že izobražujejo učence mediatorje, ki bodo prevzeli vlogo mediatorja ob morebitnih 

sporih med učenci.  Prav tako imamo razredne ure na katerih se z učenci pogovarjamo o 

nasilju, izobraževanje za učence, vsa nasilna dejanja – hujše kršitve pa prijavimo policiji in 

CSD Vič, ki nam je tudi že ponudil pomoč. Cilj šole je, da vse vrste nasilja ustavimo. 

PROMETNA UREDITEV – ODDAJA UČENCEV IN PREVZEM UČENCEV 

 

V času govorilnih ur, roditeljskih sestankov je odprta zapornica parkirišča na obeh šolah, kjer 

starši lahko parkirajo, pri odhodih učencev na tabore, je odprto tudi šolsko igrišče. Za pravilno 

parkiranje staršev, ki pripeljejo svojega otroka in za red na šolskem igrišču skrbi zaposleni 

naše šole. Prav tako po 15. uri dvignemo zapornice parkirišča na obeh šolah zaradi lažjega 

prevzema učencev. 

 

NARAVOSLOVNI TABORI 

Zakon o osnovni šoli v 39. a členu govori, da šola izvaja del obveznega programa in drugih 

dejavnosti kot šolo v naravi. 

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali 

več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem 

času organizira primerljive dejavnosti na šoli. 

S strani MIZŠ je subvencionirana zgolj letna šola v naravi. 

Druženje na taboru je edinstvena priložnost, da se učitelji in učenci spoznajo pri drugačnih 

oblikah dela – bolj neformalnih, spletejo se nova prijateljstva med sošolci.  Prav s tem 

namenom smo letošnje šolsko leto učencem v sedmem, osmem in devetem razredu ponudili 

možnost tridnevnih taborov. 

 



Žal so se nekateri starši učencev sedmih razredov – več kot tretjina, odločili, da na tabor ne 

gredo. 

Odločili smo se, da na OŠ Vič razslojevanja med učenci ne bo, zaradi tega tudi tabor za 

sedme razrede letos odpade. Marsikatero družino pestijo finančne težave, kljub temu, da 

staršem vedno znova ponudimo finančno pomoč pri plačilu taborov iz sredstev šolskega 

sklada - Vičkov sklad. 

Prav tako pa ima OŠ Vič za kar 26.100,00 evrov odprtih terjatev do staršev. Polovico od tega 

jih je žal že zapadlih tako, da jih moramo odpisati. 

 

TEČAJ ZA ZAPOSLENE ZA NUDENJE PRVE POMOČI 

V letošnjem šolskem letu moramo 18 zaposlenih poslati na 70 urni tečaj za bolničarje, ki ga 

organizira Rdeči križ Slovenije, saj moramo glede na število učencev in zaposlenih v obeh 

zgradbah, ter skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 22/99) in Merili za organiziranje in opremljanje enot za prvo 

pomoč (Ur. l. št. 15/2000), usposobiti dovolj zaposlenih za nudenje prve pomoči. Tečaj bo se 

prične oktobra 2015, del stroškov tečaja pa krije MOL. 

VZGOJNI NAČRT 

Predloge, ki smo jih dobili s strani staršev in učiteljev smo umestili v nov dokument. 

RAZVOJNI NAČRT 

Vse predloge smo uvrstili v nov dokument, ki je še v pripravi. 

 

VALETA 

Prisotni starši na roditeljskem sestanku učencev devetih razredov,  so bili obveščeni o 

možnosti prireditve valete na šoli ali zunaj nje. Izpeljana je bila anketa med starši. Po 

pregledu vseh prejetih prijavnic, bo letošnja valeta v Cankarjevem domu, saj se je za šolo 8 

učencev, za CD, 52 učencev, 5 učencev pa prijavnice ni oddalo. 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

 


