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Med šolskimi letnimi počitnicami smo bili na obeh šolah aktivni. Prebelili smo učilnice, 

opravili manjša popravila, generalno počistili šoli in okolico. 

S sredstvi Mol-a smo na Tržaški dodatno uredili prezračevanje v treh učilnicah po vertikali. V 

vseh učilnicah smo zbrusili in polakirali parket. V nekaterih učilnicah pa smo zamenjali že 

obrabljeno pohištvo. 

Na Abramovi smo s sredstvi ustanovitelja pridobili novo gospodinjsko učilnico, zaključna 

dela so še v teku, izvedli vso potrebno predpripravo za novo knjižnico, katera se bo postavila 

v mesecu oktobru letošnje leto, v okviru energetske obnove pa smo dobili toplotno črpalko, 

zamenjali vse termostatske glave na radiatorjih in zamenjali luči po celi šoli.   

Vsa večja popravila sproti beležimo in oddajamo zahtevke ustanovitelju. 

Letošnje šolsko leto se je začelo po modelu B, kar pomeni, da so vsi učenci v šoli. 

Izvajajo se tudi vsi tabori, šole v naravi in dnevi dejavnosti.  

Šola za izvedbo pouka upošteva vsa priporočila NIJZ, okrožnice MIZŠ in ZRSŠ. 

OŠ Vič v letošnjem letu obiskuje 1007 učencev. Na šoli je 42 rednih oddelkov, 15 heterogenih 

učnih skupin (MAT, SLJ, TJA), 41 učnih skupin obveznih izbirnih predmetov in 11 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. 

 

PREHRANA NA ŠOLI 

Na šoli je na šolsko malico prijavljeno 960 učencev, na redna šolska kosila je prijavljenih 830 

učencev, občasna kosila ima 20 učencev, na popoldansko malico pa je prijavljenih 365 

učencev. Poleg tega imamo tudi 30 zunanjih odjemalcev. V šolski jedilnici na Abramovi zato 

v določenih dneh prihaja do gneče.   

PODALJŠANO BIVANJE 

S strani MIZŠ smo dobili odobrenih 320 ur za podaljšano bivanje kar pomeni 12,8 deleža 

delovnega mesta za 478 učencev, kar je premalo. To pomeni, da  posamezni oddelek  ne more 

imeti stalnega učitelja. Predvsem smo upoštevali dejstvo, da naj bi bil stalni učitelj v oddelkih 

prvega razreda. 
Hkrati smo nekatere že zaposlene učitelje na šoli dodatno obremeniti – do 20% delovne 

obveze, zato nekateri poučujejo tudi v podaljšanem bivanju. 

 

 

 

 

 

 



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.  

S strani MIZŠ je subvencionirana zgolj letna šola v naravi za učence 5. razreda.  

Učenci šestega razreda bodo imeli zimsko šolo v naravi, prav tako bodo zimsko šolo v naravi 

imeli učenci sedmih razredov. Stroške za zimsko šolo v naravi plačajo 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, 

petem, šestem, sedmem in osmem razredu.  

V letošnjem šolskem letu bomo izvedli tabor za nadarjene učence od 6. do 9. razreda. 

18. 9. 1911 se je odprla šola na Tržaški, tako šola letošnje leto praznuje 110 letnico. Obletnico 

bomo obeležili s proslavo skladno s priporočili NIJZ. 

 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


