
 

 

 

O RADU OSNOVNE ŠKOLE IZIDORA KRŠNJAVOGA 

 

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga nalazi se u prekrasnoj neorenesansnoj zgradi koja krasi 

Donji grad od 1895. godine. Zgrada je zaštićeno pojedinačno kulturno dobro, za koje je 

Ministarstvo kulture izdalo Rješenje, te je upisano u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske, broj Registra: Z-0459. Ujedno se nalazi na području Povijesne urbane cjeline Grad 

Zagreb, za koju je rješenjem Ministarstva kulture, Klasa: 612-08/02-01/135, od 18. ožujka 

2010., utvrđeno svojstvo kulturnog dobra i upisano u Registar kulturnih dobara Republike 

Hrvatske, broj Registra: Z-1525 ( NN 92/11), te se stoga na istu primjenjuje Zakon o zaštiti i 

očuvanju kulturnih dobara. 

XXIII. sedmogodišnja škola šk. g. 1948./49. imenovana je vježbaonicom Više pedagoške 

škole. U školi je uz nastavu, organizirana prehrana, a od 11. 5. 1949. godine učenici su 

dobivali i mlijeko. Kako joj je namijenjena i uloga vježbaonice, 1951./52. šk. g. otvara se 

radionica za politehničko obrazovanje učenika.  

1952. g. pokrenuti su tečajevi stranih jezika, a 1954./55. šk. g. osnovan je i Školski savjet. Te 

godine učenici osmih razreda pristupaju Društvu prijatelja muzike. Šk. g. 1953./54. 

sedmogodišnja škola prerasta u osmogodišnju. 1955./56. šk. g. organiziraju se mnoge 

izvannastavne aktivnosti kao što je grupa mladih povjesničara, biologa, geografa i 

fotoamatera. Dio učenika uključuje se u Likovni i Tjelesni odgoj. 20. veljače 1958. upravitelji 

osmogodišnjih škola s područja općine Donji grad prisustvovali su oglednim predavanjima 

nastavnika naše škole na kojima su upotrijebljene suvremene metode nastave. Školu nisu 

mimoišla ni osnivanja učeničkih zadruga 1958./59. šk. g. Te godine zabilježeno je i osnivanje 

KUD-a. Svoje proširenje škola bilježi 1960. godine kada prestaje s radom škola u Klaićevoj 

ulici. Polovica učenika i učitelji Povijesti, Matematike, Tehničke i Tjelesne kulture prelaze u 

I. osnovnu školu "Rudi Čajavec". Za najmlađe učenike 1965. godine uvodi se cjelodnevni 

boravak. Tijekom 1967./68. šk. g. učenici i nastavnici pripremaju emisije školskog radija za 

Radio Zagreb i TV.  

1. ožujka 1991. godine škola je registrirana pod današnjim nazivom Osnovna škola Izidora 

Kršnjavoga.   

  

Tradicija naše škole je učenje stranih jezika. 

Šk. g. 1991./92. formiran je eksperimentalni odjel 1. razreda s pet sati francuskog jezika 

tjedno. Kasnije je eksperimentalni program prerastao u rano učenje stranih jezika, a danas je 

engleski ili francuski jezik obvezan od prvog razreda.  

  

Škola je 1995./96. šk. g. imenovana školom za djecu diplomata, poslovnih ljudi i povratnika 

iz francuskog govornog područja. 1994./95. u školi je organizirana dopunska nastava za djecu 

mađarske manjine u gradu Zagrebu, a godinu dana kasnije i dopunska nastava za djecu 

albanske manjine. 1993./94. godine veliki dio školskog prostora uređen je i osposobljen za 

izvođenje suvremene nastave, a od 2001./02. nastava se organizira samo u jutarnjem turnusu. 



Škola je dugogodišnja vježbaonica za studente Učiteljske akademije, Filozofskog fakulteta, 

Prirodoslovno-matematičkog, Kineziološkog fakulteta te Muzičke akademije. S učenicima 

koji uče francuski jezik već niz godina rade i izvorni govornici - lektori francuskog jezika. 

 

Redovna i izborna nastava 

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga obilježava ove godine 70 godina djelovanja i 15 godina 

djelovanja Škole u bolnici. Školu u školskoj godini 2018./19. pohađa ukupno 563 učenika, a 

godišnje Školu u bolnici pohađa od 700 do 1000 učenika. Ranijih godina broj učenika u Školi 

u bolnici bio je mnogo veći, no humanizacijom bolničkog liječenja nastoji se smanjiti broj 

dana hospitalizacije bolesne djece, tako da naši učitelji najčešće uče s učenicima koji duže 

borave u bolnici na bolničkom liječenju.  

 

Redovna i izborna nastava odvijaju se u jutarnjoj smjeni, a u popodnevnoj se provodi program 

produženoga boravka za učenike od prvoga do trećega razreda te izvannastavne aktivnosti. 

Krajem školske godine 2010./2011. zaživio je roditeljski projekt produženoga boravka za 

učenike četvrtih razreda, u sklopu udruge roditelja koja i danas djeluje. To je inovativan i 

jedinstven program u Gradu Zagrebu kao primjer dobre suradnje roditelja i škole u interesu 

učenika. 

 

Od šk. g. 1969./70. do danas klasični jezici (grčki i latinski) dio su programa škole. 

Učenici koji su iskazali interes za učenje klasičnih jezika, posljednjih deset godina imali su 

priliku boraviti po tjedan dana u koloniji za učenike viših razreda osnovne škole i nižih 

razreda klasičnih gimnazija u Zadru (Colonia Iulia). Organizator je institut Latina & Graeca, a 

učenici su kroz tematske likovne radionice, lektorate (čitanje i prevođenje latinskih i grčkih 

tekstova), igre i zabavu učili o svojoj kulturnoj baštini i blagu klasičnih jezika. Osim 

navedene kolonije, učenici su sudjelovali i u koloniji Varvaria u Skradinu kod Šibenika. 

Učenici redovito svake godine sudjeluju na Državnim natjecanjima iz grčkog i latinskog 

jezika gdje ostvaruju značajne rezultate.  

 

Engleski ili francuski jezik mogu se učiti kao prvi strani jezik od prvog razreda, a od četvrtog 

razreda kao izborni predmet. Trenutno francuski jezik uči ukupno 453 učenika, što je najveći 

broj učenika u gradu Zagrebu koji u jednoj školi uče taj jezik. Od 2008. do 2016. godine 

učenici osmih razreda bili su uključeni u projekt upoznajmo francuski jezik, kulturu i povijest. 

U sklopu tog projekta putovali su na jednotjednu stručnu ekskurziju u Francusku. Učenici 

naše škole aktivno se uključuju u aktivnosti ponuđene tijekom Dana frankofonije u mjesecu 

ožujku, a svake godine uspješno sudjeluju na Državnim natjecanjima iz francuskog jezika 

pokazujući visoku razinu znanja i osvajajući zapažene rezultate. Također, svake godine velik 

broj učenika uspješno polaže međunarodni ispit jezičnih kompetencija DELF na razinama od 

stupnja A1 do stupnja B2.  

Od početka drugog polugodišta 2018./19. šk. g. u školi se počeo provoditi program 

„Vikendom u sportske dvorane“ za koji su učenici iskazali velik interes. Cilj je programa 

utjecati na zdrav i pravilan rast i razvoj djece, njihovu socijalizaciju u društvu te stvaranje 



zdravih životnih navika. Ujedno učenici od prvog do četvrtog razreda rado sudjeluju i u 

aktivnostima Univerzalne sportske škole.  
 

Izvannastavne aktivnosti 

 

Škola već tradicionalno pruža učenicima mogućnost izbora izvannastavnih aktivnosti prema 

vlastitim interesima i sposobnostima. Tako ih se potiče na otkrivanje viših razina znanja, 

sposobnosti i vještina. Osobito se njeguju aktivnosti koje pridonose razvoju zanimanja i 

senzibiliteta za umjetnost te koje svojim sadržajima pomažu u razvijanju vještina, 

funkcionalnih sposobnosti i ostvarivanju odgojnih zadataka. Pored navedenog, 

izvannastavnim se aktivnostima u našoj školi potiče i razvija zanimanje za sport te razvoj 

sposobnosti i vještina s toga područja. Kompetencije koje nastojimo razvijati kod učenika 

škola njeguje i razvija u svojoj dugoj povijesti, prilagođavajući se zahtjevima današnjega 

društva koje traži svestrane osobe, jezično i informatički obrazovane, koji imaju razvijen 

interes i sposobnosti za znanost, umjetnost i sport, spremne za nove komunikacijske izazove.  

  

Ove školske godine učenici su uključeni u sljedeće izvannastavne aktivnosti: 

BrainGym, Sportska radionica, Mali plesači, Vrijedne ručice, Mali Englezi, Likovne 

radionice, Šahovska radionica, Knjigoljupci, Englezi za 5, Dramsko–literarna radionica, 

Sportska radionica, Želim više, Francuska igraonica, Dramska skupina, Liturgijska skupina, 

Pjevački zbor mlađeg i starijeg uzrasta, Mladi čuvari prirode – ogranak Mali zeleni, 

Univerzalna sportska škola, Novinarska skupina, Dramska skupina, Prva pomoć, Robotika, 

Učimo kineski jezik (program se provodi u suradnji s Konfucijevim institutom). 

 

U školi djeluje knjižnica koja je svakodnevno otvorena za učenike. Provode se programi 

poticanja čitanja poput „Tulum slova. U potrazi za knjigom“, „Zajedno uz knjigu“ te 

književni susreti s piscima. Ponedjeljkom učenici imaju mogućnost u programu “Lektira s 

knjižničarkom“ čitati i razgovarati s knjižničarkom o lektiri. 

 

 

 

 

 

Časopisi i brošure, letci 

 

2001. godine prvi puta je objavljen školski list „Plavo zvono“ koji se od tada redovito 

objavljuje jednom godišnje. Školski časopis bio je predložen za Lidrano na državnoj razini 

2006. godine, a mnogi su novinarski radovi naših  učenika zastupali školu na svim razinama 

Lidrana. Do sada su izdane i tri brošure „Škola u bolnici“, a od ove školske godine roditeljima 

u bolnici dijelimo i informativni letak o Školi u bolnici. 

 

Pohvale, nagrade i priznanja 

 



30. travnja 2013. naša je škola dobila Medalju Grada Zagreba za izniman doprinos u 

osnovnom odgoju i obrazovanju, na što smo ponosni.  

21. svibnja 2014. godine školi je dodijeljena Plaketa Grada Zagreba povodom 65. obljetnice 

rada škole i deset godina djelovanja Škole u bolnici u njezinom sastavu. 

 

O rezultatima rada govore brojni uspjesi naših učenika na državnim i međunarodnim 

natjecanjima.  

 

Na državnim natjecanjima u organizaciji AZOO-a naši učenici sudjeluju tradicionalno te 

ostvaruju zapažene rezultate:  

- iz engleskog jezika školske godine 1997./98., 2003./04., 2005./06., 2008./09., 2010./11., 

2011./12., 2014./15., 2017./18., 2018./19, 

- iz francuskog jezika školske godine 1988./89., 1997./98, 1998./99., 1999./2000., 2001./02., 

2003./04., 2004./05., 2005./06., 2006./07. 2007./08., 2008./09., 2009./10., 2010./11., 

2011./12., 2012./13., 2014./15., 2015./16., 2017./18., 2018./19., 

- iz klasičnih jezika školske godine 1988./89., 1993./94., 1995./96., 1997./98, 2001./02., 

2002./03.,  2004./05., 2005./06., 2006./07., 2007./08., 2008./09., 2009./10., 2010./11., 

2011./12., 2012./13., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18., 2018./19., 

- iz matematike školske godine 1973./74., 1974./75., 1975./76., 1983./84., 1986./87., 

2010./11., 2011./12., 2012./13., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18. 

- iz informatike školske godine 2011./12., 2012./13. 

- iz kemije školske godine  1966./67., 1972./73., 1980./81., 1985./86., 1991./92., 1992./93., 

1994./95., 2000./01., 2004./05., 2011./12., 2012./13., 2016./17. 

- iz povijesti školske godine 1999./2000., 2017./18. 

- iz biologije školske godine 1980./81., 1982./83., 1988./89., 1989./90., 1991./92., 2002./03. 

- iz fizike školske godine 1974.,/75., 1975./76., 1979./80.  

- iz likovne kulture školske godine 1999./2000.  

- iz ekologije (Eko kviz) školske godine 1992./93.  

- iz astronomije školske godine 1994./95., 1995./96.  

- iz geografije školske godine 1994./95.  

- iz tehničke kulture školske godine 1995./96.  

- iz glazbene kulture školske godine 1979./80. (klavir),  1980./81. (gitara, flauta), 1985./86. 

(truba), 1987./88. (truba) 

- iz Literarno dramsko – recitatorskog i novinarskog izraza (LiDraNo) školske godine 

1992./93., 1993./94., 1994./95., 1995./96., 1996./97., 1998./99., 2003./04., 2005./06., 

2009./10., 2014./15., 2017./18.  

- iz hrvatskog jezika školske godine 2007./08. 

Samo prošle školske godine naši su učenici na državnim natjecanjima osvojili jedno prvo 

mjesto (francuski jezik), tri druga mjesta (matematika, francuski jezik), dva treća mjesta 

(matematika, latinski jezik), dva peta mjesta (francuski i grčki jezik), dva šesta mjesta 

(francuski i latinski jezik), dva sedma mjesta (povijest i grčki jezik), dva osma mjesta (grčki i 

latinski jezik) te jedno deveto mjesto (engleski jezik). Na državnom natjecanju LiDraNo 

sudjelovala je učenica čiji je literarni rad proglašen među deset najboljih radova.  



U školskoj godini 2018./2019. naši su učenici ostvarili iznimne rezultate na Državnim 

natjecanjima. Naši učenici osvojili su ukupno  dva prva mjesta ( Latinski jezik i Francuski 

jezik u B kategoriji), četiri druga mjesta ( Grčki jezik, Francuski jezik u C kategoriji, Engleski 

jezik, Državno natjecanje u plivanju ekipno), jedno treće mjesto (Francuski jezik u A 

kategoriji), jedno četvrto mjesto ( Francuski jezik u A kategoriji), jedno sedmo mjesto (Grčki 

jezik) i jedno deveto mjesto (Državno natjecanje u stolnom tenisu). Ekipa od troje učenika 

sudjelovala je na Državnom natjecanju iz robotike  Robokup.  Na 62. Glazbenim 

svečanostima hrvatske mladeži, održanima 7. i 8. svibnja 2019. godine u HNK-u Varaždin, 

našu školu predstavila su, i ove godine, dva zbora: pjevački zbor mlađeg uzrasta u A 

kategoriji i pjevački zbor starijeg uzrasta u B kategoriji. Pjevački zbor mlađeg uzrasta u A 

kategoriji osvojio je zlatnu plaketu i 2. mjesto. Pjevački zbor starijeg uzrasta u B kategoriji 

osvojio je 1. mjesto i zlatnu plaketu s ukupno 99 bodova, kao i pehar za najbolju izvedbu 

skladbe hrvatskog skladatelja i to za izvedbu skladbe ,,Leptir“ koju je za 62. Glazbene 

svečanosti skladala red. prof. art. Jasenka Ostojić. 

Naši su učenici ostvarili značajne rezultate i na međunarodnim natjecanjima predstavljajući 

školu ili sudjelujući kao članovi raznih klubova i organizacija: 

 

- u školskoj godini 1982./83.  učenici škole osvojili su 1. mjesta i nagrade na Natjecanju 

učenika glazbenih škola Jugoslavije (truba, gitara i violina) 

- u školskoj godini 1987./88. učenik škole postao je članom zbora „Bečki dječaci“ u Austriji  

- u školskoj godini 1988./89. učenik škole osvojio je 1. mjesto u sviranju na trubi na 

Natjecanju mladih umjetnika u Ženevi i na Međunarodnom natjecanju mladih umjetnika u 

New Yorku 

- u školskoj godini 1996./97. učenik i učenica škole osvojili su 4. mjesto na međunarodnom 

natjecanju u sviranju glasovira  

- u školskoj godini 2001./02. učenik škole zastupao je Hrvatsku u Portugalu kao sudionik 

susreta dobitnika nagrada s natjecanja literarnih radova „Europa u školi“, učenik škole 

pobijedio je na međunarodnom natjecanju u sviranju glasovira; učenik škole osvojio je 1. 

nagradu u 1. kategoriji na 8. međunarodnom natjecanju „Mladi virtuozi – ETIDE I SKALE“ 

-  u školskoj godini 2002./03. učenik je osvojio 3. nagradu na Državnom natjecanju iz 

glasovira u Dubrovniku te 1. nagradu na međunarodnom natjecanju „Concorso Musicale 

Europeo“ – Citta di Moncalieri u Italiji 

- u školskoj godini 2003./04. učenik je osvojio 1. nagradu u II. kategoriji na 10. 

međunarodnom natjecanju „Mladi virtuozi – ETIDE I SKALE“ u Zagrebu, 3. nagradu  u B 

kategoriji na 3. međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Zlatko Grgošević“ i 1. nagradu 

na Međunarodnom natjecanju „Concorso Musicale Europeo“ – Citta di Moncalieri u Italiji  



- u školskoj godini 2004./05. učenik je osvojio 3. nagradu na međunarodnom natjecanju u 

sviranju glasovira u Napulju, 2. nagradu u II. kategoriji iz glasovira na Državnom natjecanju u 

Dubrovniku i 3. nagradu u I. kategoriji na istom natjecanju iz solfeggia  

- u školskoj godini 2005./06. učenica je osvojila 5. mjesto na međunarodnom 

violončelističkom natjecanju Rudolf Matz, a učenik škole osvojio je 2. nagradu u III. 

kategoriji na 12. međunarodnom natjecanju „Mladi virtuozi – ETIDE I SKALE“ u Zagrebu i 

posebnu nagradu i diplomu za najbolju izvedbu Etide na istom natjecanju  

- u školskoj godini 2014./15 učenica škole, koja ujedno pohađa i glazbenu školu Vatroslav 

Lisinski, osvojila je 1. nagradu na međunarodnom natjecanju pijanista „Memorijal Jurica 

Murai“ u Varaždinu 

- u školskoj godini 2015./16. učenik škole sudjelovao je na međunarodnom natjecanju 

pijanista - 11° Concorso Internazionale "MUSICA INSIEME“ održanom u Veneciji gdje je 

osvojio prvu nagradu s najvećim brojem bodova, pehar i diplomu 

- u školskoj godini 2017./18. učenik škole sudjelovao je kao član tima Brickvengers na 

završnom natjecanju First Lego League (FLL) održanom na Fakultetu elektrotehnike i 

računarstva u Zagrebu gdje su ekipno osvojili 1. mjesto; učenica škole osvojila je 1. nagradu u 

svojoj kategoriji na Državnom natjecanju violinista u organizaciji HGDPP-a u Muzičkoj 

akademiji u Zagrebu; kao i 1. nagradu na dva međunarodna natjecanja „Antonio Salieri“ kod 

Verone i na natjecanju „Poreč fest“. 

Također je vrijedno istaknuti nagrade Likovno muzejskog kabineta na državnim i 

međunarodnim natjecanjima („Lidice“, Češka, 1997./98.; Smotra likovnoga stvaralaštva RH, 

ICAF, Washington, 2003.; ICAF, Munchen, 2004., Narita, Japan, 2006. i dr.).  

 

Od 1993. do ove godine članovi školskih dramskih, recitatorskih, novinarskih i literarnih 

skupina sudjelovali su na državnoj smotri Lidrano 11 puta. Dramsko-recitatorska skupina 

učenika viših razreda na državnim je smotrama četiri puta osvojila Diplomu za najbolje 

scensko ostvarenje.  

 

Na natjecanju iz Prve pomoći, učenici OŠ Izidora Kršnjavoga sudjeluju od šk. g. 1970./71. 

gdje je ekipa osvojila 2. mjesto na Općejugoslavenskom natjecanju ekipa prve pomoći 

Jugoslavenskog crvenog križa. 1. mjesto na Općinskom natjecanju ekipa prve pomoći, ekipa 

škole osvaja 2010., 2011., 2017. i 2018. godine čime su se plasirali na Županijsko natjecanje. 

2017. godine osvajaju 2. mjesto na Županijskom, a 2018. 3. mjesto. 

 

Učenici redovito sudjeluju i u natjecanju Dabar gdje ostvaruju visoke rezultate i često se 

nalaze među 10% najboljih učenika u svojoj kategoriji.  2008. godine po prvi puta je Hrvatsko 

matematičko društvo organiziralo provedbu međunarodnog natjecanja „Klokan bez Granica“ 

u kojem rado sudjeluju naši učenici te postižu zapažene rezultate. 

 



Školsko sportsko društvo aktivno je djelovalo već od prvih godina rada te su učenici uključeni 

u aktivnosti postizali značajne rezultate pojedinačno i ekipno na raznovrsnim državnim i 

međunarodnim natjecanjima. U nastavku navodimo rezultate naših učenika ostvarenih u 

raznovrsnim sportskim natjecanjima gdje su predstavljali školu, ali i njihove individualne 

rezultate koje su postizali baveći se izvanškolskim aktivnostima: 

 

- u školskoj godini 1976./77. učenica škole osvojila je 3. mjesto na međunarodnom natjecanju 

u klizanju „Zlatna pirueta Zagreba“; ekipa učenica je na krosu za učenice (800 m) zauzela 3. 

mjesto  

 

- u školskoj godini 1977./78. učenica škole osvojila je 1. mjesto i titulu prvakinje Jugoslavije 

na međunarodnom prvenstvu  u umjetničkom klizanju „Zlatna pirueta Zagreba“  

 

- u školskoj godini 1978./79. škola je osvojila 3. mjesto na šahovskom prvenstvu osnovnih 

škola i kvalitativnoj ligi u Zagrebu, a učenik škole osvojio je 1. mjesto na natjecanju za 

prvenstvo Jugoslavije u šahu; učenica škole osvojila je na plivačkom prvenstvu SR Hrvatske u 

Splitu 1. mjesto u disciplinama 100 m, 400 m i 800 m slobodno i 2. mjesto na 200 m 

mješovito  

-  u školskoj godini 2003./04.  ekipno učenici škole osvajaju 3. mjesto u stolnom tenisu na 

prvenstvu Hrvatske za osnovne škole; učenik je na državnom natjecanju u skijanju na Platku 

osvojio 7. mjesto u ukupnom poretku; a učenica je osvojila 1. mjesto u taekwondo na 

prvenstvu Hrvatske u Zagrebu 

 

-  u školskoj godini 2004./05. ekipno je osvojeno 4. mjesto u stolnom tenisu na prvenstvu 

Hrvatske za osnovne škole; učenica škole osvojila je 2. mjesto u veslanju na međunarodnoj 

regati (kormilar) – četverac; učenik škole je na međunarodnom natjecanju u Francuskoj u 

disciplini 100 m leđno osvojio 1. mjesto i 2. mjesto u disciplini 400 m slobodno 

 

- u školskoj godini 2005./06. ekipno učenici osvajaju 1. mjesto u stolnom tenisu na prvenstvu 

Hrvatske za osnovne škole; učenici škole ekipno osvajaju 1. mjesto u mačevanju na prvenstvu 

Hrvatske za osnovne škole; učenica osvaja 2. mjesto na taekwondo natjecanju u Vrbovcu; 

učenica na državnom natjecanju u Splitu u sinkroniziranom plivanju osvaja 1. mjesto (tim) i 

1. mjesto (kombinacija); učenik škole osvaja 2. mjesto na prvenstvu Hrvatske u Rijeci, na 

Presedent kupu u Njemačkoj 3. mjesto, na Don Gun Openu 1. mjesto i na Austrija Openu 1. 

mjesto  

 

- u školskoj godini 2006./07. učenik osvaja srebrnu i brončanu medalju na prvenstvu u 

Republici Hrvatskoj u plivanju, na međunarodnom natjecanju u Rosenheimu srebrnu medalju 

i na natjecanju Vidra ZPK srebrnu i brončanu medalju; učenica škole na međunarodnom 

natjecanju u tae kwon dou osvaja zlatnu medalju; učenica škole osvojila je na državnom 

prvenstvu u ritmičkoj gimnastici u Slovačkoj 3. mjesto, na prvenstvu Hrvatske 6. mjesto i 2. 

mjesto u grupnoj vježbi; učenica škole osvojila je na natjecanju u badmintonu Tom Junior & 

Youth International u kategoriji do 11 godina 2. mjesto pojedinačno i na saveznom turniru 



(Hrvatski kup) u kategoriji do 13 godina 2. mjesto u parovima; učenik škole osvojio je na 

finalu Gorenje Croski kupa u kategoriji mlađih dječaka u veleslalomu 7. mjesto  

 

- u školskoj godini 2014./15. učenik škole osvojio je 5 zlatnih medalja na natjecanju u Sisku  

u svojoj kategoriji čime je postao najbolji plivač u Hrvatskoj u svojoj generaciji te proglašen 

sportašem godine u svojoj generaciji; učenica škole pobijedila je u veleslalomskoj utrci na 

Sljemenu i postala prvakinjom Zagreba; učenik škole osvojio je turnir na Otvorenom 

prvenstvu Njemačke u squashu u kategoriji najboljih juniora svijeta; učenik škole postao je 

višebojski prvak Hrvatske na prvenstvu Hrvatske u gimnastici u organizaciji ZTD-a  

 

- u školskoj godini 2015./16. učenik škole osvojio je pet zlatnih i jednu srebrnu medalju na 

pojedinačnom prvenstvu Hrvatske  u muškoj športskoj gimnastici; učenica škole postala je 

državna prvakinja na dvovisinskim ručama na prvenstvu Hrvatske u ženskoj športskoj 

gimnastici i osvojila je jednu srebrnu medalju te dvije brončane; učenik škole osvojio je četiri 

zlatne, jednu srebrnu medalju i pehar za ostvarene rezultate na plivačkom natjecanju u Sisku 

„Sisak mali – Memorijal Miriana Vasilj“ te nagradu svog kluba za najboljeg sportaša u 2015. 

godini i nagradu Zagrebačkog gimnastičkog saveza za najuspješnijeg kadeta u 2015. godini; 

učenik škole zajedno je sa svojim klubom KHL Mladost pobijedio  u svim odigranim 

utakmicama na kanadskoj turneji; učenica škole osvojila je prvo mjesto u kategoriji mlađih 

osnovaca na Državnom natjecanju u standardnim plesovima sa svojim plesnim partnerom; 

učenik škole osvojio je 1. mjesto u natjecanju u karateu na prvenstvu grada Zagreba u 

kategoriji 6. i 7. razreda OŠ (do 50 kg); učenica škole sudjelovala je na prvenstvu Hrvatske u 

skijanju u Weinebenu gdje je osvojila 2. mjesto u slalomu i 3. mjesto u veleslalomu; učenica 

škole postala je viceprvakinja Hrvatske u kategorijama slalom i veleslalom; učenik škole 

osvojio je 1. mjesto u pojedinačnoj konkurenciji 

 

- u školskoj godini 2016./17. učenica škole osvojila je 2. i 3. mjesto na natjecanju Quest for 

Gold (jahanje); učenica škole postala je višebojska prvakinja grada Zagreba u kadetskoj 

kategoriji; učenik škole petu je godinu za redom proglašen najuspješnijim sportašem i 

gimnastičar u svojoj kategoriji te je postao članom Hrvatske gimnastičke reprezentacije; 

učenica škole osvojila je 2. mjesto u slalomu i 3. mjesto u veleslalomu na Prvenstvu Zagreba; 

dvoje učenika škole osvojili su naslov prvaka u paru na 14. Prvenstvu Zagreba u akrobatskom 

rock'n'rollu u kategoriji mlađi osnovci; učenik škole osvojio je zlatnu medalju ekipno i 

pojedinačno ostvario najbolji rezultat među kadetima u gradu Zagrebu na Ekipnom prvenstvu 

Zagreba na veslačkim ergometrima te brončanu medalju na Otvorenom prvenstvu Hrvatske na 

ergometrima  u Rijeci; učenik škole osvojio je dvostruki naslov mlađeg kadetskog prvaka 

Hrvatske na Dvoranskom prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete;  učenik škole osvojio je 1. 

mjesto u ukupnom poretku Bonsai lige u svojoj kategoriji (dječaci 12 – 14 godina); učenica 

škole postala je državna prvakinja u sinkroniziranom plivanju u kategorijama dua, tima i 

kombinacije te viceprvakinja u kategoriji sola; učenik škole postao je prvak Hrvatske za 

mlađe kadete u petoboju; učenik škole postao je juniorski prvak Hrvatske na karikama i 

ručama, a na preči i konju s hvataljkama osvojio je srebro na pojedinačnom prvenstvu 

Hrvatske u sportskoj gimnastici u muškoj kategoriji 

 



- u školskoj godini 2017./18.  učenik škole osvojio je dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu 

brončanu medalju na međunarodnom plivačkom mitingu „Vidra“; učenik škole osvojio je 

dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu brončanu medalju u 1. kolu Bonsai lige u Nanbudu 

(Okučani); učenica škole osvojila je 1. mjesto na natjecanju Karate kup Sveti Nikola 

održanom u Varaždinu; učenik škole postao je državni prvak u muškoj sportskoj gimnastici i 

proglašen je najuspješnijim sportašem 2017. godine u kategoriji mlađih juniora (HTD 

„Hrvatski sokol“); učenica škole osvojila je 2. mjesto na međunarodnoj utrci budućih ski 

šampiona „Little fox“ održanom na Pohorju; učenik škole osvojio je 2. mjesto na Otvorenom 

prvenstvu Zagreba na veslačkim ergometrima u dionici od 6 000 m u kategoriji juniora B; 

učenik škole osvojio je 3. mjesto na 30. natjecanju „Karate kup Mladosti“ održanom u Ivanić 

Gradu 

 

- u školskoj godini 2018./19.  na Državnom natjecanju u plivanju (Opatija) učenici škole 

osvojili su 2. mjesto;  učenici su osvojili 9. mjesto na Državnom natjecanju u stonom tenisu.  

 

Posebna se pozornost posvećuje darovitim učenicima, s kojima se radi u školi i kojima se 

pomaže kako bi se i izvan škole mogli uspješno baviti svojim aktivnostima, stoga postižu 

iznimne uspjehe i u izvanškolskim natjecanjima, od regionalnih natjecanja do međunarodnih. 

U ovoj školskoj godini provedena je identifikacija potencijalno darovitih učenika među 

učenicima četvrtih razreda u suradnji s udrugom Suncokret – OLJIN. Redovito se svaka dva 

tjedna provode radionice u kojima psihologinje iz udruge Suncokret rade s identificiranim 

potencijalno darovitim učenicima u suradnji  sa školskom psihologinjom i učiteljicama.  

Skrbimo se i o učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. Oni dobivaju adekvatnu pomoć 

u nastavi te uz pomoć naših stručnih suradnica: logopedinje, psihologinje i pedagoginje, 

uspješno savladavaju nastavne i izvannastavne sadržaje.   

 

 

Pjevački zbor nižeg i višeg uzrasta 

 

Pjevački zbor na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu od 1991. godine 

postiže iznimne rezultate. Pjevački zbor mlađeg uzrasta do sada je osvojio brojne zlatne 

medalje, Oskare znanja za zborove u Hrvatskoj. U školskoj godini 2016./2017. osnovan je 

Pjevački zbor starijeg uzrasta zbog velikog interesa učenika, koji je osvojio dvije zlatne 

medalje na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži u Varaždinu. Osim navedenog, oba 

pjevačka zbora redovito sudjeluju u raznovrsnim manifestacijama gdje svojim nastupom 

oduševljavaju prisutne posjetitelje. 1996. godine pjevački zbor škole snimio je 3 jednoglasne i 

1 troglasnu skladbu za audiokasetu pod nazivom „Slušam glazbu“ br. I., II. i III. za učenike od 

prvog do trećeg razreda OŠ u izdanju Školske knjige. Od značajnijih nastupa mogu se 

izdvojiti: „Božić u Ciboni“ (2015.), obilježavanje proslave 30 godina postojanja pjevačkog 

zbora „Zvjezdice“ (Hrvatsko narodno kazalište, 2015.), Proslava dana Grada Zagreba s 

Orffovom „Carminom buranom“ (Trg dr. Franje Tuđmana, 2015.), Božićni koncert u sklopu 

filharmonijskog Bijelog ciklusa (KD V. Lisinski, 2014.), Edukativni koncert Simfonijskog 

orkestra HRT-a „Film i glazba“ (KD V. Lisinski, 2014.).  Na 62. Glazbenim svečanostima 

hrvatske mladeži, održanima 7. i 8. svibnja 2019. godine u HNK-u Varaždin, našu školu 



predstavila su, i ove godine, dva zbora: pjevački zbor mlađeg uzrasta u A kategoriji i pjevački 

zbor starijeg uzrasta u B kategoriji. Pjevački zbor mlađeg uzrasta u A kategoriji osvojio je 

zlatnu plaketu i 2. mjesto. Pjevački zbor starijeg uzrasta u B kategoriji osvojio je 1. mjesto i 

zlatnu plaketu s ukupno 99 bodova, kao i pehar za najbolju izvedbu skladbe hrvatskog 

skladatelja i to za izvedbu skladbe ,,Leptir“ koju je za 62. Glazbene svečanosti skladala red. 

prof. art. Jasenka Ostojić. 

 

 

Himna škole  

 

Himnu Škole „Himnica“, za naš zbor i našu školu, napisao i uglazbio Arsen Dedić (2015.). 

Himna koju je posvetio našim učenicima i našoj školi, prvi puta je izvedena 28. travnja 2015. 

za Dan škole.  

 

Priredbe i događanja  

 

Učenici naše škole, pod vodstvom učitelja, pripremaju svake školske godine priredbe za 

ostale učenike, roditelje i uzvanike. Božićna priredba i priredba za Dan škole imaju najveći 

broj izvođača (180 - 320). Na ostalim priredbama i događanjima kojima obilježavamo 

blagdane (Dane kruha, Večer matematike, Dan planeta Zemlje i dr.) sudjeluje oko 100 

učenika po priredbi. Nastojimo da svaki naš učenik tijekom školovanja dobije priliku 

sudjelovati na priredbi, radi iskazivanja svojih mogućnosti i vještina ali i radi osnaživanja za 

javnu komunikaciju. Priredbe se izvode u školskom prostoru, u Muzeju Mimara te u 

Satiričkom kazalištu Kerempuh.  

 

Projekti 

 

2015. godine škola je izabrana kao jedna od 20 škola za sudjelovanje u  CARNET-ovu pilot 

projektu „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Projekt je organizacija 

Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) proglasila jednim od 12 

najboljih projekata u svijetu u području primjene IKT-a u obrazovanju za 2017. godinu.  

Projekt je uspješno završen 2018. godine, a naši učitelji redovito koriste stečena znanja, 

digitalne alate i opremu u svome radu što je doprinijelo i samoj kvaliteti te zanimljivosti 

nastave.   

 

Zahvaljujući Institutu za razvoj i inovativnost mladih dobili smo 5 robota uz pomoć kojih smo 

uveli robotiku, automatiku i programiranje u osnovnoškolsko obrazovanje.  

“Umreženi susreti” naziv je projekta europske kulturne suradnje koji je trajao od svibnja 

2015. do prosinca 2016. godine. Voditelj projekta je Kaunas Bienale (Litva), najznačajniji 

festival suvremene umjetnosti u baltičkim zemljama, a partnerske organizacije u projektu su 

talijanski Arte&Arte, britanski Crafts Council i hrvatski Lab 852. Projekt analizira načine 

komunikacije relevantne u postojećoj tehnološkoj, društvenoj i kulturnoj stvarnosti. Poseban 

fokus stavlja se na interdsiciplinarni i međugeneracijski pristup te su provedene edukativne 



aktivnosti osmišljene po ključu znanje – učenje – stvaranje – sudjelovanje u kojima su 

sudjelovali naši učenici i štićenici Doma za starije osobe Centar. Osim putem navedenog 

projekta, ostvarena je suradnja sa štićenicima Doma za starije osobe Centar i putem radionica 

kukičanja, u kojima su sudjelovali učenici nižih razreda, te putem posjeta učenika viših 

razreda u sklopu programa volontiranja.  

Prilikom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, naši su učenici zajedno s učiteljem 

Povijesti sudjelovali  na videokonferenciji “Sat Povijesti iz Vukovara – Dan sjećanja na žrtvu 

Vukovara 1991.” čiji je organizator Osnovna škola Dragutina Tadijanovića iz Vukovara. 

Multimedijalni projekt obuhvaća 20 osnovnih škola iz cijele Hrvatske. Učenici su devet puta 

uživo u obliku videokonferencije iz svojih učionica pratili izlaganja vezana uz Domovinski 

rat. Cilj projekta jest da se, kroz zajednički sat povijesti, učenici osmih razreda diljem 

domovine upoznaju sa stradanjima različitih krajeva Republike Hrvatske u Domovinskom 

ratu.  

Tijekom školske godine 2017./18. sudjelovali smo i u projektu Prometnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu „Sigurnost djece pješaka u zonama Osnovnih škola“ čiji je cilj povećati 

sigurnost djece pješaka na cestama u zonama osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za 10% u 

sljedeće dvije godine, a 20% do kraja trajanja Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog 

prometa, što je u skladu sa Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-

2020.  

 

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu proveo je u razdoblju od veljače 2016. do veljače 

2019. godine projekt pod nazivom „Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima 

hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)“.  U 

istraživanju sudjelovalo je 28 zagrebačkih osnovnih škola, a među njima i naši učenici, 

roditelji i učitelji. 29. siječnja 2019. održana je završna konferencija navedenog projekta na 

kojem su sudjelovali i naši učitelji i roditelji.  

 

Svake školske godine na razini škole provodimo godišnji projekt  (Voda za život, Odijelo (ne) 

čini čovjeka, U srcu grada živi moja škola, Stara Grčka i Rim, Različitosti, Hrana, Hrvatska 

prirodna i kulturna baština, Igra i sport, Francuska, Životinje). Ove je godine tema projekta 

„Brojevi“ čime želimo dodatno obilježiti 70 godina postojanja škole, a završne radionice u 

sklopu projekta, kroz projektnu nastavu, u kojima će sudjelovati svi učenici škole, izvest 

ćemo na Dan škole.   

 

Od ostalih aktivnosti i uspjeha spomenut ćemo sudjelovanje škole u Unicefovoj akciji „Stop 

nasilju među djecom“,  u organizaciji susreta Dječjih vijeća Hrvatske u suradnji sa Savezom 

društva „Naša djeca“ Hrvatske i ureda UNICEF-a za Hrvatsku, sudjelovanjem u projektu 

Hrabrog telefona „Hrabri čuvari – ne za nasilje!“, u programu Stomatološke poliklinike 

Zagreb „Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u gradu Zagrebu“, u 

preventivnom projektu „Živim život bez nasilja“ koji provodi Ministarstvo unutarnjih 

poslova, sudjelovanje i provedbu „PATHS – RASTEM“ programa u suradnji s Edukacijsko-



rehabilitacijskim fakultetom,  te programa „Petica – igrom do zdravlja“.  Učenici 7. i 8. 

razreda više su puta sudjelovali u programu Festivala tolerancije - Edukacijska jutra i na 

okruglom stolu pod nazivom „Mladi – naša snaga, kako djeca i mladi razvijaju interkulturalni 

dijalog“. Redovito se uključujemo i u preventivni program „Prometna Učilica“ u organizaciji 

Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, CARNET-a i Učilice.  

Naši učenici sudjelovali su i u raznovrsnim e-Twinning projektima poput „20 dana dobrote“, 

„Razglednice moga kraja“, „Povijesne osobe zavičaja“, „Pokusi su nova fora“, „100. dan 

škole“, „Easter is coming“, „Sličnosti i razlike krajeva Republike Hrvatske“ i dr.  Učiteljica 

razredne nastave pokrenula je e-Twinning projekt „Narodni običaji tijekom poklada u 

Republici Hrvatskoj“ koji je nagrađen oznakom kvalitete. Prijavili smo nekoliko projekata 

koji su otvoreni kod nas i u inozemstvu, npr. Projekt Kroz tvoje oči, Pogled u svijet i dr. 

Organiziran je i Međunarodni stručni skup za učitelje škola u bolnici, svake godine Državni 

stručni skup za učitelje škola u bolnici, kao i Državno natjecanje iz Prve pomoći, a pet godina 

za redom bilo smo organizatori Općinskog susreta Lidrano. Redovito se organiziraju aktivi i 

Županijska stručna vijeća razredne nastave. 

 

Uz sve navedeno, redovito se provode Školski preventivni programi poput prevencije 

školskog neuspjeha, prevencije elektroničkog nasilja, „Lara – trening socijalnih vještina“,  

programa prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, program suzbijanja nasilja, profesionalno 

informiranje i savjetovanje učenika, identifikacija potencijalno darovitih učenika, program 

„Učiti kako učiti“, „Zajedno u peti“ za učenike četvrtih razreda i dr. Ostvarena je i uspješna 

suradnja i s Centrom za socijalnu skrb Centar putem provedbe preventivnog programa „Male 

socijalizacijske skupine“ namijenjene učenicima trećih razreda. Redovito se obilježavaju 

značajni dani (Dan sigurnijeg Interneta, Dan kravata, Dan planeta Zemlje, Europski tjedan 

programiranja i dr.) raznovrsnim aktivnostima, provodi jednodnevna i poludnevna 

izvanučionička nastava za sve učenike, kao i višednevna terenska nastava  za učenike 3. i 4. 

razreda (škola u prirodi) te osmih razreda i dr. Zahvaljujući položaju naše škole, surađujemo s 

velikim brojem institucija koje se nalaze u našoj blizini te tako naši učenici imaju mogućnost 

razvijati navike odlaska u kina, kazališta, muzeje, galerije i dr. kulturne i znanstvene 

ustanove.  

 

Suradnje  

 

Značajna je dugogodišnja suradnja s Klinikom za dječje bolesti Zagreb u provođenju 

zdravstvenoga odgoja na temu reproduktivnog zdravlja za učenike osmih razreda te 

petnaestogodišnja suradnja „Klaićeve“ i Škole u bolnici. 

Škola u bolnici surađuje s brojnim školama u Republici Hrvatskoj čiji učenici postanu i naši 

učenici. 

 

Ističemo suradnju koju smo ostvarili s Kanadskim veleposlanstvom povodom obilježavanja 

dvadesete obljetnice uspostave bilateralnih odnosa naših dviju država. Dugogodišnju izvrsnu 

suradnju s Francuskom ambasadom, između ostaloga i u provođenju međunarodnoga ispita za 



stjecanje diplome u poznavanju francuskoga jezika (DELF - Diplôme d'Etudes en Langue 

Française), s brojnim kulturnim i društvenim institucijama kao i sudjelovanje u kulturnim i 

društvenim manifestacijama i priredbama u gradu Zagrebu.  

 

Ostvarujemo i odličnu suradnju s Konfucijevim institutom Sveučilišta u Zagrebu čiji profesori 

izvode izvannastavnu aktivnost za naše učenike pod nazivom „Učimo kineski jezik“. Učenici 

na taj način imaju mogućnost učiti kineski jezik od prvog razreda i upoznati kulturu Kine. 

 

U školskoj godini 2012./13. počeli smo s pripremnim radnjama za postupno uvođenje 

projekta Dvojezične nastave. U suradnji s Francuskim institutom u Zagrebu i Francuskom 

ambasadom u Republici Hrvatskoj, određeni broj učitelja već treću godinu za redom uče 

francuski jezik kako bi mogli realizirati dvojezičnu nastavu na francuskom i hrvatskom jeziku 

u pojedinim predmetima u školi. Nove tehnologije znatno olakšavaju i poboljšavaju rad 

učiteljima na francuskom jeziku.  

 

Učenici škole surađivali su sa školom koja se nalazi u srednjovjekovnom gradu Gisors u 

Normandiji (Haute-Normandi) u Francuskoj, a sličnu suradnju prije nekoliko godina imali 

smo i sa školom iz Engleske. Za sada se ta suradnja odvija putem e-mail poruka i razmjene 

dokumenata između učenika. Svakako bismo još željeli organizirati videokonferencije tako da 

učenici mogu izravno razgovarati sa svojim vršnjacima, raspravljati i obrađivati određene 

teme, razmjenjivati iskustva i rješavati neke „globalne“ probleme.  

 

U suradnji s CARNET-om razvili smo aplikaciju e-Dnevnik za Škole u bolnici. Aplikacija 

uvelike olakšava rad svih Škola u bolnici u Republici Hrvatskoj. Naime, u Školu u bolnici 

dolaze svakodnevno djeca iz cijele Hrvatske, a i iz susjednih zemalja. Uvođenjem aplikacije e 

- Dnevnik za Škole u bolnici komunikacija s matičnim školama učenika znatno se  poboljšala 

i ubrzala tako da škole putem e-Dnevnika imaju uvid koliko dugo je njihov učenik pohađao 

nastavu kod nas, koje gradivo je obrađeno i koliki je nivo usvojenosti nastavnoga gradiva.   

 

Učenici škole sudjelovali su i u projektu Europskog istraživanja jezičnih kompetencija 

(ESLC) i svojom motiviranošću osigurali da u ovom važnom i velikom projektu Europske 

komisije i Hrvatska  doprinese svojim rezultatima. Također, učenici četvrtih razreda 

sudjelovali su 2017. i 2018. godine u provedbi pilot projekta eTIMSS 2019 (Međunarodno 

istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja) u organizaciji Nacionalnog centra 

za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  

 

23. studenog 2017. godine ostvarena je suradnja s predstavnicima Ministarstva prosvjete i 

znanosti Republike Makedonije. Tijekom posjeta razmjenila su se iskustva u obrazovanju 

(poput provedbe programa „e-Škole“), pogotovo u području nabavke, podjele i korištenja 

besplatnih udžbenika i nastavnih materijala. 

 

Svake školske godine surađuje se s Dječjim vrtićem „Izvor“ i Dječjim vrtićem „Budućnost“ u 

projektu „Suradnja vrtića i škole“.  Svrha suradnje je olakšati prijelaz budućim školarcima iz 



vrtića u osnovnu školu, ali i razvijati empatiju te socijalne vještine učenika prvih razreda 

druženjem s djecom iz obližnjih vrtića.  

 

Učenici škole redovito se uključuju i u humanitarne akcije u organizaciji Crvenog križa „Ne 

dvoji – za drugog izdvoji“ i „Zagrepčani Zagrepčanima“ te u organizaciji Hrvatskog Caritasa 

„Za 1000 radosti – Daruj i obraduj.“ Učenici nižih razreda marljivo su sakupljali plastične 

čepove kako bi se uključili u akciju „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“. Isto tako, već 

tradicionalno se naši učenici, djelatnici i roditelji uključuju i u dobrotvornu akciju za djecu i 

mlade iz Kuće za nezbrinutu djecu Sv. Josipa u Hrvatskom Leskovcu. U sklopu godišnje teme 

škole „Životinje“ provedene tijekom 2017./18. šk. g., provedena je i humanitarna akcija 

prikupljanja hrane i ostalih sredstava za napuštene životinje o kojima brine Udruga Rina.  

 

Naši učitelji 

 

Naši učitelji ističu se radom u županijskim i državnim povjerenstvima za natjecanja i smotre, 

nekoliko učitelja autori su udžbenika te stručnih knjiga i članaka, recenzenti udžbenika i 

drugih stručnih izdanja, mnogi se ističu predavanjima i radionicama na stručnim skupovima 

od općinske do državne razine, no i ostali su učitelji, marljivi i samozatajni, predani svom 

osnovnom pozivu -  radu s učenicima. Dugi niz godina škola je vježbaonica iz metodike 

nastave engleskog i francuskog jezika, biologije, matematike, tjelesne i zdravstvene kulture te 

razredne nastave. Brojni su naši učitelji  bili mentori učiteljima pripravnicima. U našoj je 

školi status učitelja savjetnika steklo 7 učitelja, a status učitelja mentora 11 te status stručnog 

suradnika mentora 2 stručne suradnice.  

 

Posjeti  

 

Brojni ugledni gosti posjećuju našu školu  među kojima i predsjednici RH. Istaknuli bismo 

posjet predsjednice Republike Hrvatske gđe. Kolinde Grabar Kitarović i potpredsjednika 

Europske komisije za jedinstveno digitalno tržište gospodina Andrusa Ansipa, koji su zajedno 

s ostalim visokim gostima, posjetili Školu kako bi vidjeli načine korištenja IKT-a u 

nastavnom procesu i informirali se o samom projektu „e-Škole“.  

 

U razdoblju od 12. do 16. veljače 2007. godine našu školu posjetila je grupa osnovnoškolskih 

i srednjoškolskih učitelja iz Velike Britanije (Derbyshire) u organizaciji Britanskog savjeta za 

kulturne veze i Agencije za odgoj i obrazovanje. Posjet je organiziran u okviru programa 

Međunarodnog stručnog usavršavanja učitelja (TIPD – Teachers' International Professional 

Development), a cilj programa je kvalitetna razmjena iskustva iz prakse i stručni dijalog 

između učitelja iz različitih zemalja. 

 

15. prosinca 2016. školu je posjetio veleposlanik Branko Baričević, voditelj Predstavništva 

Europske komisije u Hrvatskoj.   

 

9. veljače 2018. godine učenike drugog razreda posjetile su djelatnice Finske ambasade koje 

su učenike upoznale s Finskom putem prezentacije i časopisa.  



 

Suradnja s roditeljima 

 

Različitim sadržajima u nastavu se uključuju i roditelji što pridonosi cjelovitom razvoju 

učenika te se na taj način ostvaruje pozitivno i poticajno ozračje u školi. 

Suradnja s roditeljima najkvalitetnija je na razini pojedinih odjela s vrlo lijepim iskustvima: 

gostovanje roditelja u nastavi, predavanja na roditeljskim sastancima, posjeti radnom mjestu 

roditelja kroz područje profesionalne orijentacije. Podsjećamo da je uspjeh naših učenika plod  

suradnje učitelja i roditelja.  

 

O kvaliteti rada u našoj školi ne svjedoče samo trenutačni uspjesi i aktivnosti, koji određuju 

budućnost djeteta, učenika, a sutra znanstvenika i stručnjaka koji će raditi za dobrobit društva 

i svoje domovine, nego i uspjesi generacija naših učenika u kasnijem školovanju i u 

poslovima koje danas obavljaju. Mnogi poznati i priznati stručnjaci, u zemlji i inozemstvu, 

znanstvenici, umjetnici, političari bili su učenici naše škole. 

 

O ŠKOLI U BOLNICI 

 

Suradnja OŠ Izidora Kršnjavoga i Klinike za dječje bolesti Zagreb službeno je započela prije 

petnaest godina i uspješna je na svim razinama. Veliko povjerenje i prijateljstvo izgradilo se 

kroz našu zajedničku suradnju i brigu o bolesnoj djeci. Rad u bolnici započeo je 26. siječnja 

2004. god.  Danas je naša Škola u bolnici jedna od 13 škola u bolnici u Republici Hrvatskoj. 

Nastava Škole u bolnici od lipnja 2015. godine odvija se na dvije lokacije – u Klinici za dječje 

bolesti Zagreb, Klaićeva 16, i na Zavodu za hematologiju i onkologiju “Dr. Mladen Ćepulić”, 

Ilica 197. Do sada je u  Školi u bolnici bilo više od 19000 učenika od 1. do 8. razreda od kojih 

mnogi, zasigurno, ne bi završili razred da nije bilo Škole u bolnici. 

 

Svrha Škole u bolnici je da hospitaliziranoj djeci olakša odvojenost od obitelji i primarne 

socijalne sredine i umanji stres od hospitalizacije, da im omogući kontinuitet u usvajanju 

nastavnih sadržaja, da im dane u bolnici učini zanimljivijima, kraćima i sadržajnijima, da im 

omogući što lakšu reintegraciju u matičnu školu nakon povratka iz bolnice, da omogući djeci 

koja su duže u bolnici prelazak u viši razred bez dodatnog stresa od polaganja razrednih ispita 

ili gubitka nastavne godine. Škola u bolnici pridonosi djetetovu samopouzdanju i stvaranju 

pozitivne slike o sebi. 

 

Osim odgojno-obrazovnih zadaća škole prema nastavnom planu i programu, Škola u bolnici 

trudi se pridonositi, zajedno s medicinskim osobljem, humanim odnosima prema 

hospitaliziranoj djeci, osobito usmjeravajući pozornost na njihove emocije kako bi se kroz 

različite kreativne aktivnosti stvorilo vedro i ugodno ozračje s ciljem da djeci boravak u 

bolnici bude lakši i ljepši. U želji da učenicima dane u bolnici učinimo ljepšima i 

zanimljivijima, inicijativom naših učitelja pokrenut je Program kulture, koji se sastoji 

od kazališnih predstava NS Dubrava, projekta „Vesela srijeda“, glazbenog programa Udruge 

Ljubav na djelu, projekta „Bolnica bezbolnica“ Hrvatskog Crvenog križa. U suradnji s 

udrugom Djeca susreću umjetnost i njihovim programom “Sedmi kontinent”, učenici Škole u 



bolnici pobliže upoznaju medijsku kulturu kroz gledanje uspješnih i nagrađivanih filmova te 

sudjeluju na edukativnim radionicama. Brinući i o duhovnim potrebama učenika i roditelja 

pokrenut je Program duhovne pomoći djeci i roditeljima.  

 

U prosincu 2017. godine pokrenuta je humanitarna akcija “Moja učiteljica zove se Nada” kroz 

projekt “Pokaži ljubav” u suradnji s Rotary klubom 1242 Zagreb. Cilj humanitarne akcije bio 

je prikupljanje novčanih sredstava za kupnju digitalne opreme kako bi se opremile učionice i 

sobe na obje lokacije na kojima se održava nastava škole u bolnici. 22. prosinca 2017. godine 

organiziran je humanitarni koncert Zagrebačke filharmonije i prijatelja u Koncertnoj dvorani 

Vatroslav Lisinski, a prikupljene donacije svečano su uručene u listopadu 2018. godine.  

 

Naši učitelji organizirali su nekoliko likovnih izložbi otvorenih za javnost s nazivima: Ljepota 

rodnog kraja, Biljni svijet RH, Zagrebu, Lucijino svjetlo – čarolija dodirom i Božićna čestitka.  

2010. i 2011. sudjelovali smo na pjesničkoj manifestaciji  Dani Josipa Pupačića s literarnim 

radovima učenika, a učenici koji su predstavljali našu školu i natjecali se za najljepšu pjesmu 

o moru, osvojili su 2. mjesto. 2015. godine također smo sudjelovali na pjesničkoj 

manifestaciji Dani Josipa Pupačića gdje je grupa učenika Škole u bolnici osvojila 1. mjesto. 

 

Surađujemo i s muzejima u okviru projekta  “Dva muzeja iz susjedstva”. Projekt se ostvaruje 

u suradnji s Etnografskim muzejom i Muzejom za umjetnost i obrt. Ponosni smo što je ovaj 

projekt dobio posebno priznanje Hrvatskoga muzejskog društva za rad s društveno osjetljivim 

skupinama u 2012. godini.  

 

U prosincu 2018. godine učenici i učitelji Škole u bolnici, sudjelovali su na natječaju 

Veleposlanstva Australije. Zadatak učenika bilo je izraditi božićni nakit koristeći značajna 

obilježja Hrvatske i Australije. Dvoje učenika Škole u bolnici osvojili su posebne nagrade za 

svoje radove koje im je uručila veleposlanica  Australije u Hrvatskoj, gđa. Elizabeth Marianne 

Petrovic. 

 

Njegujemo dobru suradnju s upravom bolnice, liječnicima i medicinskim sestrama te radnim 

terapeutima, s Dječjim vrtićem u bolnici i ostalim zainteresiranim sudionicima u odgojno-

obrazovnom procesu u samoj bolnici i izvan nje.  

 

Radeći s velikim brojem učenika surađujemo s  gotovo svim školama u našoj domovini. Na 

taj način ostvarujemo brojna i neraskidiva prijateljstva s učenicima, njihovim roditeljima i 

učiteljima. U svome radu surađujemo s različitim institucijama, udrugama i pojedincima jer je 

djeci, osobito bolesnoj djeci, potrebna velika potpora odraslih.   

 

 

         


