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I. IZKAZNICA IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA  

OSNOVNI PODATKI 

Naziv šole Osnovna šola Kanal 

Naslov Gradnikova 25, Kanal 

Pošta 5213 Kanal 

Telefon 05 39 81 600 

Faks 05 39 81 601 

Elektronska pošta tajnistvo@os-kanal.si 

Spletna stran šole www.os-kanal.si 

Ravnateljica Barbara Kragelj Jerič 

Pomočnica ravnateljice Suzana Kavčič do 31.8.2021, Mateja Strnad od 1.9.2021 

Vodja vrtca Nevenka Skrt 

Tajništvo Lilijana Nanut do 31.8.2021, Nika Rupnik od 1.7.2021 

Računovodstvo Urška Šturm, Tanja Koren 

Delovni čas na šoli Poslovni čas 7.00 – 15.00 

Uradne ure vodstva, tajništva, računovodstva 7.00 – 15.00 

Uradne ure svetovalne službe 7.30 – 14.30 

Kadri v šolskem letu 
2020/21 

Vodstveni delavci: 2 

Strokovni delavci (učitelji, svetovalna služba, knjižničar): 39 

Administrativno-računovodski delavci: 3 

Tehnični delavci (čistilno-vzdrževalna enota, kuhinja): 17 

Šolski okoliš Centralna šola: KS Kanal, KS Avče, KS Levpa, KS Kal nad 
Kanalom, KS Ročinj – Doblar, KS Kambreško, KS Lig 

Podružnična šola Kal nad Kanalom: KS Kal nad Kanalom 

Posamezni dnevi pouka, dejavnosti ali drugih aktivnosti 
obveznega in razširjenega programa (v nadaljevanju »pouka«) se 
lahko izvajajo na centralni šoli. 
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Šolski prostor – matična 
stavba v Kanalu 

V stavbi matične šole se nahaja: 

16 učilnic, 1 športna dvorana, 1 večnamenska dvorana, 8 
kabinetov za strokovne delavce, 8 pisarniških prostorov, 1 
knjižnica, 1 delavnica za pouk, 1 garderoba za dečke v športni 
dvorani, 1 garderoba za deklice v športni dvorani, 2 sanitarije za 
dečke, 2 sanitarije za deklice, 1 sanitarije za invalide, 3 sanitarije 
za osebje, 1 sanitarije za invalide, 4 sanitarije v športni dvorani, 1 
zaodrje v večnamenski dvorani, 1 garderoba pred večnamensko 
dvorano, 1 garderoba za učitelje, 1 kuhinja s pripadajočimi 
prostori, 1 kurilnica, 1 temnica ob jedilnici, 1 delavnica za hišnika 
vzdrževalca, 1 kabinet za čistilno vzdrževalno osebje, 1 elektro 
soba v večnamenskem prostoru, 1 skladišče za papir. 

Skupna čistilna (notranja) površina šole je 3226m2, pri čemer je 
priznana površina za športno vzgojo 900m2, čeprav je realna 
površina parketa naše športne dvorane, ki se uporablja za športno 
vzgojo, 1500 m2. 

Zunanja površina šolskega prostora je 4851m2 (zunanje poti 172 
m2, nasadi in zelenice 1739 m2, športno igrišče 1625 m2 in drugo 
1315 m2). Šolski prostor – stavba 

podružnice v Kalu nad 
Kanalom 

V stavbi podružnične šole se nahajajo: 

2 učilnici, 1 telovadnica, 1 garderoba, 2 sanitarije, 1 kuhinja, 1 
pralnica, 1 kurilnica. 

Skupna čistilna (notranja) površina šole je 83m2, pri čemer je 
priznana površina za športno vzgojo 45m2. 

Zunanja površina šolskega prostora je 750m2 (zunanje poti 100 
m2, nasadi in zelenice 250m2, športno igrišče 400 m2. 
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II. PEDAGOŠKO DELO NA ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

1. KLJUČNI POUDARKI ŠOLSKEGA LETA 2020/21 

 

V šolsko leto 2020/21 smo zakorakali v povsem drugačni situaciji, kot prejšnja leta. Če nas 

je ob začetku šolskega leta 2019/20 zaznamovala predvsem menjava vodstva, nas je ob 

pripravi in pričetku lanskega šolskega leta bistveno usmerjala situacija, povezana s Covid-

19. Ob pripravi šolskega leta smo morali tako izvesti vse običajno načrtovanje, kot se ga je 

pripravljalo tudi vsa leta prej, a hkrati ob zavedanju, da to situacijo ustvarjamo le z 

namenom formalnih postopkov. MIZŠ je namreč v sodelovanju z NIJZ oblikoval navodila, 

po katerih smo na šoli pripravljali različne modele izvajanja vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, ki naj bi se prilagajala epidemiološki situaciji. Dejansko smo že 1.9.2021 pričeli 

pouk izvajati po modelu B. 

Ključne smernice, usmeritve in navodila so od nas zahtevale prilagojeno izvajanje naših 

dejavnosti, pri čemer smo se morali usmeriti predvsem na ločevanje (ne-združevanje 

učencev iz različnih oddelkov), zagotavljanje, uporabo in vztrajanje pri uporabi obraznih 

zaščitnih mask in razkužil za roke. Trudili smo se izvesti čim več načrtovanih dejavnosti, a 

hkrati le nemočno opazovali, kako dramatično so navodila za preprečevanje širjenja virusa 

posegla v delovanje šol, nekaterim zunanjim dejavnostim pa še vedno omogočala 

delovanje. Seveda pozdravljamo aktivnost predvsem športnih klubov in dejavnosti, ki 

prispevajo k dobrobiti družbe, a tudi mi smo pripravili in želeli izvesti zelo kakovostne 

programe, ki pa jih prav zaradi ukrepov nismo mogli. 

Žal so učenci velik del šolskega leta 2020/21 preživeli na svojih domovih in se šolali na 

daljavo. Čez noč so se pokazale stiske posameznikov, njihovih družin, pa tudi naših 

zaposlenih. Določene posledice se kažejo danes in s težkim srcem pričakujemo, kaj bodo 

še prinesle. 
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2. POUČEVANJE 

2.1 ODDELKI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 

V šolskem letu 2020/21 smo učence poučevali v 14 oddelkih, 12 čistih na matični in 2 

kombinirana na podružnični šoli. Vključenih je bilo 146 dečkov, 118 deklic, od teh 11 

učencev in 7 učenk na podružnični šoli. 

Z naše šole so se med letom drugam prepisali trije učenci (2., 3. in 8. razred), k nam pa se 

je prešolalo 5 učencev (3., 4., 5., 6. in 7. razred). 

 

2.2 ZAPOSLENI NA OŠ KANAL  

 

2.2.1 KADROVSKA ZASEDBA ZAVODA OŠ KANAL 

 

V času od 1.9.2020 do 31.8.2021 se je zgodilo nekaj kadrovskih sprememb: 

✓ 1 strokovna delavka vrtca se je upokojila 

✓ 1 strokovna delavka, zaposlena na projektu Prva zaposlitev, je zaključila delo 

✓ 1 strokovni delavec šole (učitelj) je sporazumno prekinil zaposlitev 

✓ 1 strokovna delavka šole je kratek čas nadomeščala dlje časa odsotno učiteljico 

✓ 1 tehnični delavec (hišnik) se je zaposlil in sporazumno prekinil zaposlitev 

✓ 1 strokovna delavka vrtca je zaključila delo pri nas zaradi zaposlitve bližje domu 

✓ 1 strokovna delavka šole je zaključila delo pri nas zaradi zaposlitve bližje domu 

✓ 1 strokovna delavka šole je sporazumno prekinila delo pri nas zaradi zaposlitve 

drugod 

 

2.2.1.1 STROKOVNI ORGANI ŠOLE 

Na šoli so bili organizirani spodaj našteti organi: 

✓ pedagoški vodja - ravnateljica 

✓ razredniki in sorazredniki 

✓ oddelčni učiteljski zbor 

✓ učiteljski zbor 

✓ strokovni aktivi (prva triada, 4. in 5. razred, Kal, slovenščina in družboslovje, tuji 

jeziki, naravoslovje, umetnost, šport, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, varstvo 

vozačev) 

✓ kolegij (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, vodja vrtca, psihologinja, kasneje 

pridružena računalničarka) 
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Strokovni aktivi so v preteklem letu izvajali naslednje naloge: 

 

AKTIV UMETNOST  usklajevanje kriterijev 
medpredmetno sodelovanje 
pouk v času šolanja na daljavo 
prilagoditve ocenjevanj 
dogovor o izvedbi kulturnih dni  

AKTIV TJA  informacije o predelani snovi  
pouk na daljavo  
spremenjen način ocenjevanja zaradi pouka na daljavo 
ponudba interesnih dejavnosti 
oblikovanje pravil za bralno značko 

AKTIV KAL  pouk na daljavo 
medpredmetno povezovanje  
dnevi dejavnosti  
preverjanje in ocenjevanje  

AKTIV SLJ IN 
DRUŽBOSLOVJE 

kriteriji ocenjevanja  
projekt POGUM 
letne priprave 
pouk na daljavo 
pisna ocenjevanja  
bralna značka, domače branje  

AKTIV 4. in 5. razred  kriteriji ocenjevanja  
bralna značka, domače branje  
didaktični pripomočki  
učni cilji  
strokovna izobraževanja  

AKTIV MAT  letna priprava 
kriteriji ocenjevanja 
izvedba tekmovanj 
učbeniki  
pouk na daljavo  
dosežki NPZ 

AKTIV PRVE TRIADE plan dejavnosti 
učni načrti  
kriteriji ocenjevanja 
pouk na daljavo 
spletne učilnice  
izobraževanja 

AKTIV OPB letna priprava 
priporočila NIJZ 
urnik   
urnik kosil  
izvedba OPB  

AKTIV ŠPORTA dnevi dejavnosti 
tekmovanja 
šole v naravi 
LDN 
pouk na daljavo 
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2.2.1.2 STIK S STARŠI 

 

Pogovorne ure, roditeljske sestanke in druga srečanja s starši smo izvajali po načrtu tudi v 

času zaprtja šol in med izvajanjem pouka na daljavo. Po pričetku izvajanja pouka na daljavo 

smo s starši kontaktirali preko elektronske pošte, video srečanj (zoom) in preko telefonov. 

Vse strokovne delavce šole smo opremili s službenimi številkami telefonov, kar je učencem 

in staršem omogočilo stik z učitelji. 
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2.3 IZVEDENI PROGRAM V ŠOLSKEM LETU 2020/21  

 

2.3.1 TEMELJNI POUK 

Realizacija pouka pri obveznih predmetih je bila 97,75%. Manjša odstopanja so se pojavila 

pri predmetu šport zaradi dolgotrajne odsotnosti učitelja, nekoliko nižja je bila tudi pri pouku 

v malih skupinah zaradi izvajanja pouka na daljavo. Nizko realizacijo smo imeli na področju 

dopolnilnega in dodatnega pouka, kar pripisujemo zasičenosti učencev s šolskim delom, ki 

so ga morali opravljati doma. 

 

Pouk izbirnih predmetov smo izvajali v 12 skupinah: glasbena dela, gledališki klub, 

italijanščina 1 in 3, izbrani šport odbojka, likovno snovanje 1, 2, 3, multimedija, obdelava 

gradiv – les, ples, poskusi v kemiji, računalniška omrežja, urejanje besedil. Pouk 

neobveznih izbirnih predmetov smo izvajali v  4., 5. in 6. razredu, kjer so se učenci vpisali k 

pouku računalnišva in športa. V 1. razredu se je izvajal neobvezni izbirni predmet tuji jezik 

(angleščina). 

 

2.3.2 ŠOLA V NARAVI 

Iz preglednice je razvidno, da smo v lanskem šolskem letu izvedli le poletno šolo v naravi. 

Ostalih načrtovanih dejavnosti nismo mogli zvesti zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja 

virusa in epidemiološke situacije v državi. 

NARAVOSLOVNI TABOR (Medvedje Brdo)  4. a in 4. k  ni izvedena 

POLETNA ŠOLA V NARAVI (Debeli Rtič) 5. in 5. b  izvedena od 1. 9. do 5. 9.  

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI  6. razred ni izvedena 
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2.3.3 DNEVI DEJAVNOSTI 

Omejitvam navkljub smo uspeli izvesti večino načrtovanega programa. Nerealizirane 

dejavnosti so razvidne iz preglednice. 

POŠ KAL 

  realizirani nerealizirani 

1. razred  kulturni dnevi 4 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 3 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

2. razred kulturni dnevi 4 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 3 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

3. razred kulturni dnevi 4 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 3 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

4. razred kulturni dnevi 3 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 4 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

 

OŠ KANAL 

  realizirani nerealizirani 

1. razred kulturni dnevi 4  / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 3 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

2. razred kulturni dnevi 4 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 3 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

3. razred kulturni dnevi 4 / 
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športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 3 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

4. razred kulturni dnevi 3 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 4 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

5. razred kulturni dnevi 3 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 4 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

6. razred kulturni dnevi 3 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 4 / 

naravoslovni dnevi 2 1 (Postojnska jama) 

  realizirani nerealizirani 

7. razred kulturni dnevi 2 1 (Gradnikova rojstna 
hiša?) 

športni dnevi 4 1 (orientacijski tek) 

tehniški dnevi 4 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

8. razred kulturni dnevi 2 1 (Cankarjev dom) 

športni dnevi 4 1 (orientacijski tek) 

tehniški dnevi 4 / 

naravoslovni dnevi 3 / 

  realizirani nerealizirani 

9. razred kulturni dnevi 3 / 

športni dnevi 5 / 

tehniški dnevi 4 / 

naravoslovni dnevi 2 1 (laboratorijsko delo) 
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2.3.4 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Dodatno strokovno pomoč prejema 21 otrok, s katerimi delajo specialni pedagogi, socialna 

pedagoginja, pedagoginja, psihologinja in učitelji posameznih predmetnih področij. 

Izvedenih je bilo 1690 ur DSP. 

Dva učenca petega razreda imata dodeljeno spremljevalko. 

 

Ob zaključku šolskega leta (ne pouka) je večina učencev ocenjenih pozitivno. En Učenec v 

višji razred napreduje z negativno oceno, en učenec pa ponavlja razred, ker ni bil uspešen 

pri opravljanju predmetnih izpitov. 

 

Za učence, ki prihajajo iz drugih držav, nismo izvajali ločene dodatne strokovne pomoči, so 

pa bili vključeni v individualno in skupinsko pomoč. V to obliko dela je bilo vključenih 32 

učencev, izvedenih pa je bilo 478 ur pomoči. 

 

Med našimi učenci je bilo identificiranih 17 učencev, izpeljan pa je bil tudi postopek 

evidentiranja v 4. in 5. razredu. Večina nadarjenih je sodelovala pri dodatnem pouku, pri 

tekmovanjih, interesnih dejavnostih in različnih natečajih. 
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2.3.5 TEKMOVANJA IN NATEČAJI 

 

Učenci naše šole so se v lanskem šolskem letu udeležili spodaj naštetih tekmovanj in 

dosegli naslednje rezultate. 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ZGODOVINE 

8. in 9. razred 10 učencev 2 bronasti 

1 srebrno 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O 
SLADKORNI BOLEZNI 

8. in 9. razred 23 učencev 9 bronastih 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
BIOLOGIJE – 

PROTEUSOVO PRIZNANJE 

8. in 9. razred 11 učencev 4 bronasta 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE –  

PREGLOVO PRIZNANJE 

8. in 9. razred 9 učencev 4 bronasta 

LOGIKA 6.– 9. razred 22 učencev 9 bronastih 

VEGOVO PRIZNANJE 2. – 9. razred 62 učencev 22 bronastih 

2 srebrni 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 7. – 9. razred 3 učenci 3 bronasta 

TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE –  

DOMINKOVO PRIZNANJE 

9. razred 1 učenec 1 bronasto 

1 srebrno 

TEKOMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE –  

STEFANOVO PRIZNANJE 

9. razred 1 učenec 1 bronasto 

1 zlato 

CICI VESELA ŠOLA 1. – 3. razred 16 učencev priznanje za 
tekmovanje 

VESELA ŠOLA 4. – 9. razred 7 učencev 5 bronastih  

3 srebrna 

2 zlati  

CANKARJEVO TEKMOVANJE 6. – 9. razred 8 učencev 4 bronasta 

TEKMOVANJE BOBER 6. – 8. razred 9 učencev 4 bronasta  

TEKMOVANJE PIŠEK  4. – 6. razred 7 učencev  

TEKMOVANJE IZ ZNANJA IZ 
ANGLEŠČINE 

8. in 9. razred 8 učencev  1 bronasto  

 

Našo šolo so zastopali tudi na natečajih. 

PODARI ZNAMKO SLOVENIJI ZA ROJSTNI DAN  8. in 9. razred 9 učencev 

PEDAGOŠKA AKCIJA ZVEZE DELOVNIH 
INVALIDOV  

7. razred 4 učenci  

IZDELKI STARIH SLOVENSKIH OBRTI  8. razred 2 učenca 

PLAKAT MIRU (ni bil izveden) 7. razred učenci 7. a in 
7. b 
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2.3.6 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

 

Pri nacionalnem preverjanju znanja so naši učenci dosegli spodaj navedene rezultate. 

Razloge za nizka povprečja zagotovo lahko prepoznamo v smotrnosti NPZ, ki je učenci ne 

vidijo (ne gre za oceno), pa tudi demografskim specifikam (pomen izobrazbe v lokalnem 

okolju, možnosti za dodatne tečaje ipd.). Na ravni šole smo rezultate analizirali in zavzeli 

stališče, da bomo že pri rednem pouku pristopati bolj dosledno in tudi bolj zahtevno. 

 razred število učencev dosežek  državno 
povprečje 

MATEMATIKA  9. razred 18 učencev  37,3  48,2 

SLOVENŠČINA  9. razred 18 učencev 38,5 49,1 

ZGODOVINA 9. razred 20 učencev 41,9  44,2 

 

 razred število učencev dosežek  državno 
povprečje 

MATEMATIKA  6. razred 36 učencev  43,6 51 

SLOVENŠČINA  6. razred 36 učencev 52,2 54,8 

ANGLEŠČINA 6. razred 35 učencev 61,1 66,8  

 

  



13 
 

2.3.7 PROJEKTI 

 

INOVATIVNA 
PEDAGOGIKA  

učitelji, učenci   usposabljanja, 
delavnice 

 

PROMETNA 
VARNOST 

1. – 5. razred 

1. – 3. razred 

5. in 6.razred 

3. in 4.razred 

Pešbus 

Kolesarčki 

Kolesarski izpit 

Jumicar – ni izveden 
zaradi epidemije 

 

 

EVAKUACIJA vrtec Kanal   izvedba evakuacije 20. 10.  

OŠ Kanal izvedba evakuacije oktober, junij 

vrtec in POŠ Kal 
nad Kanalom 

izvedba evakuacije 22. 10.  

E-MOSTIČEK OŠ Kanal 1. – 9. 
razred 

objava prispevkov   

SIO 2020   tečaji na daljavo, 
nabava opreme 

 

RAČUNALNIŠKO-
INFORMACIJSKA 
DEJAVNOST 

 – spletne učilnice  

– izobraževanja za 
učitelje 

– spletni tečaji 

– nabava prenosnih 
računalnikov in 
grafičnih tablic 

 

POGUM  OŠ Kanal – karierno in poklicno 
izbraževanje  

– nove tehnologije in 
trajnostni razvoj 

– mreženje šol 

– anketiranje učiteljev, 
učencev 

 

KADRI   – sodelovanje s 
Posoškim razvojnim 
centrom 

– povezovanje 
gospodarstva in 
šolstva ter promocija 
tehniških poklicev 
med mladimi v 
Posočju  

dejavnost je 
odpadla zaradi 
epidemije; 
izpljana je bila 
delavnica ART 
betona (izvedli 
delavci iz 
Salonita) 
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2.3.8 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

ime dejavnosti razred število učencev število ur 

ŠOLSKA 
SKUPNOST  

4. – 9. razred 17 učencev 4  

OTROŠKI 
PARLAMENT 

4. – 9. razred 17 učencev 4 

KOLESARSKI 
KROŽEK 

5. razred 27 učencev 30 

BRALNA ZNAČKA  1. – 9. razred 133 učencev  168 

BRALNA ZNAČKA 
TJA  

3. – 9. razred 23 učencev  15  

DRAMSKI KROŽEK  8. in 9. razred 7 učencev 3  

NAREDI SAM  4. razred 4 učencev  8 

VESELA ŠOLA  4. – 9. razred 6 učencev 10 

AVDIO-VIDEO 
KROŽEK 

6. – 9. razred 4 učenci  1 

E-MOSTIČEK 1. – 9. razred  157 učencev 5 

ORFF 4. – 6. razred 8 učencev 22 

PEVSKI ZBOR  1. – 9. razred  71 učencev 256 

PRVA POMOČ 8. in 9. razred 13 učencev 2 

TEHNIKA (Kal) 1. – 4. razred 14 učencev 38 

UPORABNA 
TEHNIČNA ZNANJA 

4. – 8. razred 8 učencev 3 
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3. OSTALO 

 

3.1 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Tradicionalni slovenski zajtrk smo po navodilih MIZŠ v lanskem šolskem letu izvedli kar 

dvakrat – prvič na daljavo, naknadno pa 11.6.2021. 

 

3.2 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 

Pri shemi šolskega sadja nadaljujemo z zagotavljanjem svežega sadja ob ostali 

uravnoteženi prehrani naše kuhinje. 

 

3.3 ŠOLSKA PREHRANA  

Veliko dela in skrbi je vloženega v pripravo zdravih in učinkovitih jedilnikov ter jedi. 

 

3.4 ŠOLSKA KNJIŽNICA  

V šolski knjižnici skrbimo za nakup in izposojo gradiv, ki jih učenci in učitelji potrebujejo pri 

pouku, pa tudi za zagotavljanje gradiva za prosti čas. 

 

3.5 UČBENIŠKI SKLAD  

V sklopu učbeniškega sklada zagotavljamo učbenike, ki si jihi učenci lahko izposodijo. 

 

3.6 PRIREDITVE IN PROSLAVE  

Izpeljali smo tri obvezne prireditve (prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti (na 

daljavo), proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (na daljavo), prireditev ob dnevu 

državnosti (kombinacija na daljavo in v živo) in prireditev ob dnevu vrnitve Primorske k 

matični domovini, sodelovali smo na občinski prireditvi ob dnevu državnosti, ter prireditvi ob 

zaključku šolanja za učence 9. razreda. 

 

3.7 ZDRAVSTVENA PREVENTIVA  

Za učence 1., 3. In 8. razreda so bili izvedeni sistematski pregledi v mesecu juniju za 

učence 1., 3. in 8. razreda. Zunanji sodelavci so sodelovali pri zobni preventivi na 

naravoslovnem dnevu v 2.a, 7.a in 7.b. 
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III. VZDRŽEVANJE IN POSODABLJANJE ZAVODA  

 

V šolskem letu 2020/21 smo v času zaprtja šol, ko se je pouk izvajal na daljavo, zvajali 

nekatera vzdrževalna dela. 

Izvedli smo prenovo računovodske pisarne in vzpostavili računovodski arhiv. V sklopu teh 

del smo izvedli tudi odbiro in uničenje starih dokumentov. Poleg računovodskega smo 

uredili tudi pedagoški arhiv in izvedli predajo dokumentov Pokrajinskemu arhivu v Novi 

Gorici. 

 

Na matični stavbi šole in vrtca smo vzpostavili videonadzorni sistem, ki nam pomaga 

varovati šolsko lastnino. Sistem redno vzdržujemo, dostop do posnetkov pa ima izključno 

ravnateljica. 

 

V učilnici predmetne stopnje smo uredili dve učni kuhinji, v katerih se bodo učenci poslej 

lahko učili priprave hrane. 

 

Na podružnični šoli smo po sklenjeni pogodbi z Občino prevzeli v uporabo dva prostora 

zgornjega stanovanja, ju uredili in predali v uporabo strokovnim delavkam šole in vrtca na 

podružnici. Prostore nujno potrebujejo za izvajanje dodatne strokovne pomoči, za 

pogovorne ure in za pripravo na pouk. 
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IV. ZAKLJUČEK 

 

Šolsko leto 2020/21 je bilo pretresljivo. Veliko novega in neznanega se je na zavodu 

dogajalo zaradi pojava novega virusa, številne spremembe in situacije pa so povezane z 

odločitvami naših zaposlenih. 

Opažamo, da se ljudje spreminjamo in da zelo različno reagiramo na nove izzive. Moje 

vodilo ostaja prepričanje, da smo skupaj močnejši in da nam le z medsebojnim 

povezovanjem lahko uspe doseči cilje. Za medsebojno sodelovanje pa je ključno 

medsebojno spoštovanje in upoštevanje dejstva, da smo različni. Zavedati se moramo, da 

nas razlike bogatijo, pa tudi, da se naša svoboda konča tam, kjer se prične svoboda 

drugega. 

Mislim, da nikomur v preteklem letu ni bilo lahko, a da so pred nami še večji izzivi. Zmogli 

bomo, dokler bomo delovali za skupno dobro. 

 

 


