
POBUDE IN VPRAŠANJA STARŠEV 

 

4c - predlog glede prehrane:  

Predlagam, da se uvede v času kosila vzgoja prehranjevanja. Pri svojem otroku opažam, da si 

ne vzame več časa za hrano. Dobesedno jo pohlasta vstane od mize in odleti stran. Po 

pogovoru z otrokom, mi je potožil, da jim učitelji pri kosilu prigovarjajo naj pohitijo. Imela 

sem priložnost biti pri enem od kosil in žal otroci res preveč klepetajo in premalo jedo. Moj 

predlog je, da jim točno poveste koliko časa imajo za kosilo, upam, da ga imajo vsaj 30 minut, 

kako se pravilno obnaša pri kosilo, kako se uporablja pribor...skratka da se jih motivira, da 

jedo počasi in ne požrešno. Še predlog za jedilnike. Vrtčevski jedilniki so veliko bolje 

sestavljeni kot šolski. več je različne polnovredne hrane. Dober primer je Vrtec viški gaj. 

Mogoče samo predlog, da se ga prouči in pripravi podobne jedi?  

Odgovor: 

Hvala za predlog. Na OŠ Vič imamo prehrano zelo uravnoteženo in hkrati raznoliko. Učenci 

imajo za kosilo dovolj časa, res pa je, da se jim vedno mudi. Kosilo je tudi čas njihovega 

druženja in klepeta, se pa to večkrat spremeni v glasno govorjenje in pozabijo na hrano. 

Učitelji jim prigovarjajo naj s hrano pohitijo v smislu, da se jim bo obrok shladil in ne v 

smislu, da morajo hlastati po hrani. V prihodnje bomo več časa namenili kulturi 

prehranjevanja, tudi s pomočjo staršev.  

4.c. - pohvala za popoldanske aktivnosti - učitelj Aleš Letonja  

Rada bi še pohvalila učitelja Aleša, ki redno pelje otroke na popoldanske izlete. Žal pa 

grajala, da se otroci drugih razredov ne morejo priključiti tem dejavnosti. Mogoče spodbuda 

še ostalim učiteljem, da se priključijo športni dejavnosti oz. da šola organizira športno 

popoldansko varstvo."  

Odgovor: 

V zadovoljstvo nam je, da so popoldanski izleti v tem šolskem letu postali stalnica v času 

podaljšanega bivanja. O popoldanskem izletu so obveščeni učenci 4. in 5. razreda, ki se jim 

lahko priključijo. Največkrat se jim priključijo učenci iz ostalih oddelkov 4. razreda – tisti, ki 

nimajo popoldanskih izven-šolskih aktivnosti. S programom bomo nadaljevali tudi v 

naslednjem šolskem letu. 

 

4.c. - obljube glede delitve razredov v podaljšanem bivanju  

"Upamo, da šola ni pozabila lanskoletne obljube, da se v prihodnjem šolskem letu, v 

podaljšanem bivanju, razred ne deli."  

Odgovor: 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 se bodo delile skupine v podaljšanem bivanju, saj moramo 

poskrbeti za vse učence, ki so v podaljšano bivanje prijavljeni. Ne bodo pa se delile skupine, 

katere so bile razdeljene v šolskem letu 2014/2015. 



 

1.B, - igranje v času popoldanskega varstva / ureditev igrišča.  

Trenutno stanje je takšno, da se otroci igrajo zgolj na eni polovici igrišča, daleč od igral (ki so 

poleg igrišča za odbojko). Nekaj otrok sicer uporablja igrišče, drugi pa tekajo po travi in se 

dolgočasijo. Iz tega dolgočasenja se razvijejo nagajive ideje, kot je bilo npr. metanje kamenja 

v  šolsko zgradbo. Ker se otroci v prvi triadi prvenstveno še igrajo na otroških igralih, v 

peskovniku oz. se vozijo s kolesom ali skirojem (kar pa je v šoli prepovedano), dajemo 

pobudo za urejanje igrišča, tako da bodo vsi otroci lahko skupaj na eni polovici (bližje izhodu, 

ki je na razredni stopnji). Na tej strani so tudi drevesa in senca. 

Odgovor: 

Učenci imajo na voljo celotno igrišče. Tudi tekanje učencev po travi je zaželeno, vsekakor pa 

napisane nagajive ideje ne sodijo v igro. Zaradi naštetega bomo poostrili nadzor.Za pobudo 

ureditve igrišča bom seznanil nadzornika MOL, ki je zadolžen za vse gradnje in urejanje na 

OŠ Vič. 

Pripravil: Sašo Vlah, ravnatelj 

Predlog sklepa 2015-0610-12: Svet staršev se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude 

staršev. 


