
POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA ŠOLSKO LETO 2015/2016  

V šolskem letu 2015/2016 je šolski sklad s pridobljenimi sredstvi kupil nekaj novih 

računalnikov, projektorjev, pripomočkov za pouk robotike in TIT, LS, dramskega krožka na 

podružnici Dol. Kupilo se je tudi nekaj kompletov smuči, ki so bili namenjeni učencem 6. 

razreda za zimsko šolo v naravi.  

ŠOLSKO LETO 2016/2017  

V šolskem letu 2016/2017 je šolski sklad s pridobljenimi sredstvi kupil 5 kompletov 

pirografov TOOLCRAFT (za pouk LUM in likovnega krožka), prenosni računalnik ACER za pouk 

robotike, EV 3 MINDSTORMS osnovni paket s programsko opremo in polnilec za pouk 

robotike in nekaj sredstev so člani namenili tudi socialno šibkim učencem, saj so bili člani 

mnenja da je takšnih družin v Hrastniku vedno več.  

ŠOLSKO LETO 2017/2018 

 V preteklem šolskem letu, šolsko leto 2017/2018, je šolski sklad s pridobljenimi sredstvi 

kupil žepni ''računalnik'' za delo z naprednejšimi učenci pri pouku računalništva (BBC MIKRO 

BIT GO, MICRO BIT MB158) – za učenje programiranja. Kupili so se tudi barvni senzorji za 

Mindstrom robote za pouk robotike. Iz različnih aktivov je prišlo še kar nekaj predlogov za 

nakup, a so bili člani mnenja da so neupravičeni in ostala sredstva namenili socialno šibkim 

učencem, da se bodo lahko tako kot njihovi sošolci udejstvovali šol v naravi in ekskurzij. 

ŠOLSKO LETO 2018/2019 

V preteklem šolskem letu, šolsko leto 2018/2019, se je šolski sklad sestal dvakrat. S 
pridobljenimi sredstvi pa smo preteklo šolsko leto kupili:  

- nakup robota EV3 Mindstroms (pouk robotike) 
- nakup 11 slikarskih platen v namene vikenda za nadarjene v mesecu maju (ISP 

nadarjeni LUM Dol) 
- nakup sobnega kolesa in pripomoček za razvijanje moči v rokah, za potrebe PPVIZ na 

naši šoli 
- nakup 4 gimnastičnih žog za sedenje v 2 velikostih 
- nakup dveh mikrofonov za potrebe šolskih proslav in prireditev 
- nakup zmogljivejšega zvočnika in mikrofonov za šolske prireditve, šolske plese in ID 

(Dol) 
- del sredstev je bil namenjen socialno šibkim učencem, da so se lahko tako kot njihovi 

sošolci udejstvovali šol v naravi in ekskurzij.  

 

 

 


