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Spoštovani starši ! 
 
Nekaj informacij o delovanju športnih oddelkov na naši šoli 
 
Športne oddelke smo ustanovili predvsem z namenom: 
• da učencem, ki bodo vključeni v športni oddelek zagotovimo tedensko pet ur organizirane športne vzgoje, 
• da jim zagotovimo čim širša bazična (osnovna) znanja s področja športa, kar bi jim kasneje omogočalo lažjo 

izbiro športne panoge, če bi se želeli z njo tudi tekmovalno ali rekreativno ukvarjati v kateremkoli športnem 
klubu, 

• da bi prispevali k hitrejšemu in popolnejšemu psihosocialnemu razvoju posameznika, 
• da bodo znali koristno in zdravo izrabiti prosti čas, (namesto, da se prepuščajo brezdelju, pijači, narkomaniji 

itd.), 
• da zagotovimo primerno (čim boljše) zdravstveno stanje otrok v času šolanja in tudi v zrelih letih, ko naj bi bili 

na višku svojih moči 
• da z večdnevnimi izven šolskimi aktivnostmi (plavanje, smučanje, planinstvo, ples) vplivamo na socializacijo 

otrok, oz. njihovo prilagajanje skupini, predvsem pri reševanju posameznih in skupnih nalog, (saj 
predvidevamo, da bodo nekateri izmed njih nosilci našega bodočega družbenega in gospodarskega razvoja), 

• skratka, pomagati želimo ustvariti zdravo osebnost, ki bo sposobna premagovati težave in 
napore, pred katere bo postavljena. 

 
V športni oddelek  bodo vključeni otroci, katerih starši in oni sami bi to želeli, po predhodnem posvetovanju z 
šolsko svetovalno službo, šolskim  zdravnikom, učiteljem športne vzgoje in katerih starši so pripravljeni 
sofinancirati izvajanje programa v športnem oddelku. Otroci vključeni v športni oddelek ostanejo v njem najmanj 
eno šolsko leto! 
 V ŠPORTNE ODDELKE SE LAHKO OTROCI VKLJUČIJO OB VSAKEM ZAKLJUČKU ŠOL. LETA IN PRED PRIČETKOM  
NOVEGA ŠOLSKEGA LETA. ENAKO VELJA ZA IZPIS IZ PROGRAMA ŠPORTNIH ODDELKOV. 
 
Učno vzgojni proces v športnem oddelku se bo razlikoval od ostalih oddelkov predvsem v tem, da bodo imeli učenci 
vsak dan eno uro športne vzgoje (dve uri več kot ostali) z dvema učiteljema ter večdnevne izven šolske aktivnosti.  
Druge predvidene aktivnosti: vsako leto po ena šola v naravi (tečaji smučanja, plavanja, …), plesni tečaj, tečaj tenisa, 
lokostrelstva in kegljanja, planinski pohodi, tek na smučeh. 
Število ur pri ostalih predmetih bo enako kot v ostalih oddelkih. 
 
Za zaupanje se vam prisrčno zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
Ravnateljica: Pia de Paulis Debevec                 Koordinator športnih oddelkov: Dušan Bajec 
 
..........odreži.................... VRNITI OB IZPISU ...................................odreži.................. 
                                                             

OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA 
 
Podpisani............................................., stanujoč v/na........................................................... 
želim izpisati svojega otroka ............................................. iz športnega oddelka ................. 
razreda. 
 
Z okvirnim programom, ugodnostmi in obveznostmi, ki iz tega izhajajo sem seznanjen, zato se 
obvezujem, da jih bom spoštoval, obveznosti pa pravočasno poravnal. 
 
V .................................... dne, ............................     Podpis ........................................... 
 
Osnovna šola Miroslava Vilharja 
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