
1. seja sveta staršev dne 30. 09. 2020 

4d. točka: Poročilo ravnatelja  

 

Med poletnimi počitnicami se je na Abramovi ulici spremenil prometni režim. Sedaj lahko 

starši, ki pripeljejo otroka v šolo, lažje parkirajo svoje vozilo na označenih mestih, s tem 

sprostijo pločnik in učenci so tako varnejši. Za tovrstno uspešno ureditev prometnega režima 

se zahvaljujem OGDP – MOL.  

Prav tako smo bili poletnimi počitnicami na obeh šolah aktivni. Prebelili smo učilnice, opravili 

manjša popravila, generalno počistili šoli. 

S sredstvi MOL-a smo na Tržaški uredili prezračevanje v vseh učilnica po vertikali (zračniki 

oblečeni z gradbenimi ploščami), v naslednjem letu pa dobimo še sistem prezračevanja, ki bo 

nameščen na podstrešju šole.  

Na Abramovi pa smo v šestih učilnicah namestili klimatske naprave. 

Uredili smo tudi okolico šole. 

Vsa večja popravila sproti beležimo in oddajamo zahtevke ustanovitelju. 

OŠ Vič v letošnjem letu obiskuje 1007 učencev. Na šoli je 41 rednih oddelkov, 14 heterogenih 

učnih skupin (MAT, SLJ, TJA), 40 učnih skupin obveznih izbirnih predmetov in 22 skupin 

neobveznih izbirnih predmetov. Zaradi naštetega tudi letošnje šolsko leto prihaja do zamika 

dopolnilnega, dodatnega pouka, interesnih dejavnosti in neobveznih izbirnih predmetov v 

pozne popoldanske ure. Zaradi preprečevanja širjenja epidemije, na šoli upoštevamo 

maksimalno priporočila NIJZ. 

GOVORILNE URE  

Učitelji RP bodo izvajali govorilne ure v dogovoru s starši, učitelji PS pa bodo imeli govorilne 

ure na daljavo.  

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO  

 

Učitelji OŠ Vič so imeli izobraževanje za pouk na daljavo preko Arnesa. Učenci bodo tovrstno 

izobraževanje imeli v oktobru. V kolikor bo posameznemu oddelku dodeljena karantena in s 

tem posledično izobraževanje na daljavo, se bodo učitelji RP za način predaje učne snovi 

učencem dogovorili s starši, razredne ure in nekatere ostale učne ure se bodo izvajale preko 

zooma. Učitelji PS pa bodo učence poučevali preko Moodla, razredne ure se bodo izvajale 

preko Zooma.  

PREHRANA NA ŠOLI 

Na šolsko malico prijavljeno 946 učencev, na redna šolska kosila je prijavljenih 870 učencev, 

občasna kosila ima 29 učencev, na popoldansko malico pa je prijavljenih 412 učencev. Poleg 

tega imamo tudi 31 zunanjih odjemalcev. V šolskih jedilnicah učenci jedo po določenem urniku.  



PODALJŠANO BIVANJE 

S strani MIZŠ smo dobili odobrenih 325 ur za podaljšano bivanje kar pomeni 13,25 deleža 

delovnega mesta za 590 učencev, kar je premalo za vse prijavljene učence. To pomeni, 

da  določeni posamezni oddelki ne morejo imeti stalnega učitelja v podaljšanem bivanju. 

Predvsem smo upoštevali dejstvo, da naj bi bil stalni učitelj v oddelkih prvega razreda. 
Nekateri že zaposleni učitelji na šoli so dodatno obremenjeni – do 20% delovne obveze, zato 

nekateri poučujejo tudi v podaljšanem bivanju. 
 

PREVZEM UČENCEV IZ PB 

 

Zaradi preprečevanja širjenja epidemije starši ne vstopajo v šolo. Otroke na Abramovi gre iskat 

receptor, za otroke na Tržaški pa za prevzem otroka iz podaljšanega bivanja sporočite gospe 

čistilki.  

 

ŠOLA V NARAVI IN NARAVOSLOVNI TABORI 

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 šola v tem času organizira 

primerljive dejavnosti na šoli. 

 

Učenci 5. razreda so že uspešno izpeljali šolo v naravi na Debelem Rtiču. 

Učenci šestega razreda imajo predvideno zimsko šolo v naravi v mesecu januarju 2021. Stroške 

za zimsko šolo v naravi pa bodo morali plačati starši v celoti. 

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 organizirali tabore za učence v drugem, tretjem, četrtem, sedmem in 

devetem razredu. Za osme razrede prostor še iščemo. 

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v mesecu juniju 2020 izvedli tabor za nadarjene učence od 

6. do 9. razreda.  

VALETA  

Prisotni starši učencev devetih razredov so bili na roditeljskih sestankih obveščeni o možnosti 

prireditve valete za devetošolce v šoli ali izven nje. Po vrnjenih prijavnicah se je za prireditev 

na šoli odločilo 28 staršev, za prireditev v CD 63 staršev, 3 starši so se odločili, da naj valete ne 

bo, 2 staršema je vseeno kje naj bo izvedba, nekaj staršev pa prijavnice ni oddalo. Tako bo 

letošnja valeta potekala v Cankarjevem domu. 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Predlog sklepa: Svet staršev OŠ Vič se je seznanil s poročilom ravnatelja 


