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Predgovor
Ob začetku šolanja si matere in očetje oz.
vzgojni upravičenci šoloobveznih otrok
postavljajo mnoga vprašanja. Potrebno
je biti kos mnogim izzivom. Vsi se morajo
privaditi novi situaciji in se soočiti s
številnimi vprašanji, da bi otrokom
omogočili čim boljši start v to fazo življenja
in učenja.
Ta informacijska brošura naj pri tem
pomaga. Vsebuje konkretne nasvete in
informacije o šolskem vsakdanjiku ter
koristne naslove. Prosimo, da v ta zvezek
vpišete tudi pomembne podatke o vašem
otroku in o šoli. Tako imate obenem pri
roki vse telefonske številke in kontaktne
podatke, ko jih kdaj potrebujete.
Pomembno za začetek šolanja je, da se
vaš otrok v novem okolju dobro znajde. Od
vsega začetka pri tem pomaga harmonično
sodelovanje med starši in šolo.
V tem smislu želim vašemu otroku uspešen
start šolanja in vse dobro v šolskem letu!

Dr. Claudia Schmied
Zvezna ministrica za šolstvo,
umetnost in kulturo

Nasveti za začetek šole
Kaj vse je novo za otroke, ki
začnejo obiskovati šolo
V šoli se morajo učenci prilagoditi novi, večji
skupnosti, novim znankam in znancem
in seveda učiteljici oz. učitelju. V ospredju
ni več igra, ampak uspeh in že kmalu se
pojavijo prve domače vaje in vaje spomina,
pri tem pa se bo potek dneva vašega otroka
spremenil. Najprej se bo moral navaditi na
to, da bo več sedel in mnoge zastavljene
naloge učiteljice oziroma učitelja bodo
nekaj novega. Točnost bo igrala pomembno
vlogo in vaš otrok se bo navadil, svoje šolske
stvari držati v redu. Učenka oz. učenec, ki bo
začel obiskovati šolo, se bo moral navaditi
tudi na pravočasno vstajanje.

Tako olajšate svojemu otroku
uspešen začetek šole
Za vašega otroka pomeni začetek šolanja
znatno spremembo.
• Trenirajte s svojim otrokom pot v šolo. V
prvem šolskem letu poudarjeno skrbite za
to, da se bo vaš otrok v cestnem prometu
pravilno obnašal.
• Posredujte svojemu otroku pozitivno
stališče o temi šola – pred seboj ima
veliko izzivov, a tudi veliko pozitivnih
doživetij. Kolikor bolj pozitivno bo stališče
vašega otroka o učenju, toliko boljše bodo
njegove šanse za uspešno izobraževanje
in pozneje uspešno poklicno življenje.
• Prisluhnite svojemu otroku, ko vam bo
pripovedoval o svojih prvih izkušnjah iz
šole. Pomagajte mu, da bo vtise pravilno
uvrstil in razumel.
• Zjutraj svojega otroka pravočasno
zbudite, da bo imel dovolj časa in miru za


zajtrk in za pot v šolo.
• Pazite na to, da bo imel vaš otrok dovolj
spanja in počitka, pa tudi čas za igro in
mirno delovno mesto za domače naloge.
• Svojemu otroku dajte s seboj dobro,
uravnoteženo malico (polnozrnati kruh,
mlečne izdelke, sveže sadje).
• Pazite na to, da vaš otrok ne bo predolgo
in brez izbire gledal televizijo.
• Za otroke, ki v družini izključno ali pretežno
govorijo nek drug jezik in ne nemško,
obstaja možnost pouka v materinem
jeziku. Podrobnejše informacije prejmete
v direkciji šole vašega otroka.
• Za otroke, ki se še ne znajo zelo dobro
izražati v nemškem jeziku, se lahko ponudi
poseben dopolnilni pouk v nemščini. Več
o tem boste izvedeli v direkciji šole vašega
otroka.
• Če vaš otrok npr. če ima posebne talente,
če je posebej bojazljiv, če ima neko
prizadetost ali če je bil daljši čas bolan, o
tem obvestite učiteljico oz. učitelja. Ona
oz. on bo potem ustrezno obzirno ravnal/
a.
• Če ima vaš otrok probleme pri učenju,
ne oklevajte in se obrnite za pomoč
v posvetovalnici šolske psihologije.
Učiteljica oz. učitelj vam bo povedal/a,
kam se lahko obrnete.
V prvih tednih šole ne teče vedno vse „kot
po maslu“. Tudi zelo samostojnim otrokom
lahko spremembe, povezane z začetkom
šolanja, povzročijo težave. Ne bodite
vznemirjeni ali nepotrpežljivi, če vaš otrok
enostavnih stvari ne zmore takoj. Kar za
odrasle lahko izgleda enostavno, je lahko
za otroka zelo komplicirano. Tudi najdaljše
potovanje se začne z enim korakom:
Vsak dan je neka nova šansa!

Pomembni kontakti
Šola mojega otroka:

Naslov:
					
Ime razredničarke / razrednika:

					
Govorilne ure:
Ime ravnateljice / ravnatelja:

					
Govorilne ure:
Ime zastopnice / zastopnika razrednih staršev:

					
Ime šolske zdravnice / šolskega zdravnika:

					
Govorilne ure:
Beležke:



Nasveti za branje in učenje
Svojemu otroku posredujte pozitiven odnos
do učenja. Kajti za dober začetek šolanja je
najpomembnejše veselje do učenja! Kar
človek rad dela, dela običajno dobro.
Pomembno vlogo pri „branju“ igrajo starši.
Starši, ki z otroki veliko berejo, jim s tem
posredujejo veselje do branja.
• Pomembno je, da vas vaš otrok vidi brati.
• Posredujte svojemu otroku občutek, da
dela branje veselje.
• Svojemu otroku redno kaj preberite! Če
zgodbe zaradi pogostega prebiranja že
pozna, bo poznane odlomke (začetke,
izjave določenih oseb, rime) v besedilu
želel sam odkriti in prebrati. Podpirajte
ga pri tem!
• Pritegnite svojega otroka, če berete nek
časopis, revijo ali knjigo!
• Skupaj prebirajte otroške knjige!
• Pri prvih poskusih branja vašega otroka
ravnajte po možnosti kot v igri: Ko vas
npr. vaš otrok opazuje pri branju časopisa,
vzame del časopisa in se dela kot da bi
bral, ga pohvalite in podprite.
• Skrbite za to, da bo vedno na voljo snov za
branje. Material za branje (knjige, zvezki,
igre) naj bo vedno pripravljen na doseg in
vedno na voljo.



• Igrajte se z vašim otrokom govorne,
črkovne in besedne igre. To poveča
veselje do govorjenja, vzbudi zanimanje
za branje in vzpodbuja k lastnim bralnim
pustolovščinam.
• Pomagajte svojemu otroku pri njegovih
prvih, težavnih poskusih črkovanja in
branja reklamnih tabel, plakatov, napisov
na delih oblačil – vzemite si čas za to!
• Pri izbiri materiala za branje upoštevajte
predvidene starostne stopnje in tudi
interese svojega otroka! Nikakor pa
svojega otroka ne preobremenite glede
vztrajnosti in sposobnosti zapomnjenja.
• Pustite svojega otroka, da brska po
črkah. Pojdite pogosto v neko knjižnico.
knjigarno ali obiskujte bralne ure za
otroke.
• Branje je nagrada, ne obveznost. Nikoli
ne zahtevajte od otroka, da nekaj bere
za kazen. Ne izvajajte pritiska, ampak
ponujajte.
Za vašega otroka naj bo ravnanje s knjigami
ravno tako samoumevno kot ravnanje s
knjigami, televizorjem ali računalnikom.

Informacije za starše otrok,
ki se začenjajo šolati
Splošna dostopnost
Javne osnovne šole so dostopne vsem
šoloobveznim otrokom v Avstriji, brez razlike
glede na kraj rojstva, spol, raso, status, jezik
in versko pripadnost. Obiskovanje javnih
šol v Avstriji je brezplačen.
Šolska obveznost
Splošna šolska obveznost velja za vse
otroke, ki so pred začetkom posameznega
šolskega leta 1. septembra dopolnili
šesto leto življenja in se trajno zadržujejo
v Avstriji. Splošna šolska obveznost
traja devet šolskih let. Je neodvisna od
državljanstva in od tujsko pravnega statusa
otrok.
Enakopravnost dečkov in deklic
Dečki in deklice so v Avstriji v vseh zadevah
enakopravni. Z načelom pouka „Vzgoja
k enakopravnosti žensk in moških“ se
vašemu otroku omogoči, da razvija
pester spekter interesov, sposobnosti in
načinov obnašanja, ki ni omejen s spolno
specifičnimi omejitvami.
Sodelovanje s šolo
Vaše sodelovanje s šolo služi osebnemu
razvoju in šolskemu uspehu vašega
otroka!

Šolsko partnerstvo
Pomemben steber šolskega sistema v
Avstriji je šolsko partnerstvo – medsebojno
sodelovanje učencev/učenk, vzgojnih
upravičencev in učiteljev/učiteljic na
šolskem nivoju. V osnovni šoli sodelujejo
starši in učitelji/učiteljice v ‚razrednem
forumu’ in v ‚šolskem forumu’. Ti gremiji
lahko sprejemajo pomembne odločitve za
razred in interne odločitve za šolo. Kolikor
aktivneje sodelujete v teh gremijih, toliko
bolje uspe doživeto šolsko partnerstvo.
Govorilne ure
K vašim starševskim obveznostim spada
prisotnost pri govorilnih urah, starševskih
večerih ter odzivanje na vabila šole k
pomembnim terminom za pogovore. V
primeru, da bi bilo pomanjkljivo znanje
nemškega jezika za vas ovira, vzemite
s seboj neko osebo, ki ji zaupate, da bo
tolmačila.
Prisotnost v šoli
Skrbeti morate za to, da bo vaš otrok redno
prihajal v šolo. V primeru, da vaš otrok iz
zdravstvenih razlogov izostane s pouka,
takoj obvestite šolo in naknadno dostavite
zdravniška spričevala.
Šolske prireditve
Učenci/učenke so načelno dolžni sodelovati
pri šolskih prireditvah (npr. ekskurzije,
plavanje, športni dnevi, obiski gledališča).
Te prireditve služijo dopolnjevanju pouka
in krepijo povezanost razredne skupnosti.
Samo v posebnih izjemnih primerih se
učenke/učenci lahko oprostijo, glede tega
vas bo informiralo vodstvo šole.


„Interkulturno učenje “
Interkulturno učenje kot načelo pouka
prispeva k medsebojnemu razumevanju,
k spoznavanju skupnih značilnosti in k
odpravljanju predsodkov. S tem naj se
podpira integracija v šolskem vsakdanjiku.
Učbeniki
Devetdeset odstotkov stroškov za učbenike,
ki so potrebni pri pouku, nosi država.
Deset odstotkov prispevajo starši oziroma
vzgojni upravičenci kot lastni prispevek
(izjema: otroci s posebnimi potrebami po
pedagoški podpori).
Brezplačen prevoz v šolo
Učenci/učenke, za katere prejemate
družinske dodatke, lahko za pot v šolo
uporabljajo javno prevozno sredstvo.
Starši oz. vzgojni upravičenci prispevajo k
temu lastni prispevek v višini 19,60 EUR na
šolsko leto.

Pomembni termini
Govorilne ure za starše:

Božične počitnice:

Semestrske počitnice:

Velikonočne počitnice:

Binkoštne počitnice:

Poletne počitnice:

Šolski avtonomni dnevi:



Skupaj se učimo – skupaj živimo
To ne velja samo pri pouku, ampak je
pomembno tudi za sodelovanje med
posameznimi šolskimi partnerji. Šolski
partnerji so učenci/učenke, starši oz.
vzgojni upravičenci učitelji/ce neke šole.
Šolsko partnerstvo je pomemben steber
šolskega sistema v Avstriji.
Sodelovanje šolskih partnerjev ima v
Avstriji zakonsko osnovo. Starši oz. vzgojni
upravičenci imajo pravico in dolžnost, da
podpirajo poučevalno in vzgojno nalogo
šole. Aktivno sodelovanje ima pozitiven
vpliv na šolsko klimo. Dobri odnosi ne
nastanejo sami od sebe. Vsi so odgovorni
za odgovorno medsebojno ravnanje.
Naslednji pregled predstavlja, kateri gremiji
na šoli vašega otroka so sedaj pomembni
in kaj lahko zmorejo.

Razredno svetovanje za starše/
razredni starševski večer
Tukaj se diskutira o vseh pomembnih
problemih in izzivih šolskega vsakdanjika.
V okviru razrednega svetovanja za starše
oz. starševskega razrednega večera se
pogovarjamo npr. o vzgojnih vprašanjih, o
šolskih uspehih ali o zdravstvenih temah.
Učitelji/ce in starši imajo možnost, da
predlagajo teme, ki jih srečujejo kot šolski
partnerji.
Pomembno: Razredno svetovanje za
starše se mora izvajati v prvih stopnjah
vseh vrst šol. Razen tega se mora razredno
svetovanje za starše opraviti, če to zahteva
tretjina staršev otrok nekega razreda.
Praviloma poteka razredno svetovanje za
starše skupaj s sejami razrednega foruma.



Razredni forum

Šolski forum

Ta gremij šolskega partnerstva služi kot
odločevalni in posvetovalni gremij za
posamezni razred. Razredničarka/razrednik
mora sklicati razredni forum v prvih osmih
tednih vsakega šolskega leta. Na tej seji
se izvolijo tudi predstavnica razrednih
staršev/ predstavnik razrednih staršev in
namestnica/ namestnik.

Šolski forum je pristojen za vse zadeve, ki
zadevajo dva razreda ali več razredov šole.
Tako lahko npr. šolski forum za šolo določi
hišni red z dogovori o vedenju – torej tista
pravila, ki so pomembna za vsakodnevne
medsebojne odnose v šoli.
Šolski forum vedno skliče ravnatelj/ica šole.
Prva seja se mora opraviti v prvih devetih
tednih šolskega leta.

Naslednje osebe lahko sodelujejo pri
odločanju razrednega foruma:
• Razrednik/ razredničarka ali predsedujoči/
predsedujoča razreda in
• starši učencev/učenk zadevnega razreda.
Ravnatelj/ica šole in ostali učitelji razreda
smejo na razrednem forumu sodelovati s
svetovalnim glasom. Razredni forum lahko
npr. razvije lasten razredni red na osnovi
šolskega reda (glej Šolski forum).

Člani šolskega foruma so:
• ravnatelj/ica šole,
• vsi razredniki/razredničarke ali
predsedujoči/predsedujoča razreda in
• vsi predstavniki razrednih staršev vseh
razredov zadevne šole.
Za vsak razred imata pravico glasovanja po
en/a razrednik/razredničarka in predstavnik/
predstavnica razrednih staršev.
Pomembno: Pogoj za sklepčnost šolskega
foruma je, da mora biti prisotna več kot
polovica članov s pravico odločanja. Za
sklepanje je potrebna večina oddanih
glasov – vzdržanje glasu ni možno. Če
gre za odločitve, avtonomne za šolo, je
potrebna prisotnost najmanj dveh tretjin
članov, vsakič v skupini razrednikov/
razredničark ali predsedujočih razreda
ter predstavnikov/predstavnic razrednih
staršev in najmanj dvotretjinska večina v
vsaki od teh skupin oddanih glasov. Tako
je zagotovljeno, da imajo sklepi šolskega
partnerstva močno osnovo.
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Starševska društva
Aktivno sodelovanje in soodločanje
staršev je pomemben steber delujoče
šolske skupnosti – in dobrega šolskega
partnerstva. Razen zakonskih oblik
zastopanja (npr. razredni forum in šolski
forum) imamo že dolgo privatno pravno
organizirana starševska društva.
Kdor se udejstvuje v društvu staršev neke
šole ali bi želel takšno društvo ustanoviti,
bi moral vedeti naslednje:
• Ravnatelj/ica
mora
podpirati
ustanavljanje in dejavnost društev
staršev, ki so dostopni vsem vzgojnim
upravičencem učencev in učenk zadevne
šole. Pri svojem angažiranju torej lahko
računate na podporo šole.
• Organi društva staršev (npr. predsednik/
predsednica) lahko ravnatelju/ravnateljici
šole
in
predsedujočemu
razreda
posredujejo predloge, želje in pritožbe.
Ravnatelj/ica mora le-te preveriti in se o
njih pogovoriti z organi društva staršev. Ti
lahko tako aktivno sodelujejo in vnašajo
zadeve, ki morajo biti tudi obravnavane.
• Da bi se zagotovilo dobro sodelovanje
vseh gremijev neke šole, je smiselno, da
se predstavniki in namestniki razrednih
staršev obenem z izvolitvijo v razredni
forum izvolijo tudi v odbor starševskega
društva. Statuti mnogih starševskih
društev to že predvidevajo. Tako je
zagotovljeno močno zastopanje.

Pomembno: Sodelovanje v starševskem
društvu ni omejeno samo na otrokovo
šolo. Obstajajo tudi deželna in zvezna
združenja starševskih društev. Tukaj
je možno nadregionalno zastopanje
zadev predstavnikov staršev. Zastopniki/
zastopnice staršev imajo svetovalni glas
tudi v Sosvetu staršev Zveznega ministrstva
za šolstvo, umetnost in kulturo ter v
deželnih sosvetih staršev. Tukaj obstaja
možnost vplivanja na zakonske ureditve in
odredbe, ki urejajo šolsko življenje.
Kdor se želi angažirati v nekem starševskem
društvu, se lahko udeleži šolanja
starševskih in družinskih združenj. Tukaj
lahko prejmete med drugim informacije o
pravicah in dolžnostih šolskih partnerjev.
Tako lahko še boljše opravljate svojo
dejavnost kot predstavnik/predstavnica
staršev in izmenjujete izkušnje z drugimi
predstavniki/predstavnicami staršev.
Dodatne informacije boste našli v „Časopisu
za začetek šole“ in v „Šolskem priročniku za
predstavnike/predstavnice staršev“.
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Svetovanje in informacije
Najprej se poskusite pogovoriti z
razrednikom oziroma razredničarko in z
vodstvom šole. Če tudi učitelj/učiteljica in
ravnatelj/ica ne morejo pomagati dalje:
Okrožni/a šolski/a inšpektor/ica:

Šolska informacija Zvez. min. za
šol., umet. in kult.
Splošno šolsko svetovanje
Šolski sistem in izobraževanje v Avstriji,
področja nalog šolskih oblasti oz. šolskega
nadzora.
Informacije o šolanju
Kam po osnovni šoli, meščanski šoli, AHS
nižji stopnji?

Okrožni šolski/a svetnik/svetnica:

Splošne informacije o šolskem pravu
Šolska obveznost, šolski vsakdanjik,
ocenjevanje.
Freyung 1, 1014 Wien
0810 20 52 20 (velja krajevna
telefonska tarifa iz cele Avstrije);
schulinfo@bmukk.gv.at
www.bmukk.gv.at/schulpsychologie
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Šolski servisi
Pisarne za prve informacije in svetovanje pri vprašanjih in problemskih situacijah na
temo šola ter o poteku šole/izobraževanja:
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur (Šolska informacija)
Svetovanje: Sabine Gschwandtner
1014 Wien, Freyung 1, Soba 433
Poštni naslov:
Minoritenplatz 5, 1014 Wien
0810 205220
(po lokalni tarifi iz cele Avstrije)
schulinfo@bmukk.gv.at
www.bmukk.gv.at/schulinfo
Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Gradiščansko
Kernausteig 3, 7000 Eisenstadt
02682/710-152
edda.fuezi-prinke@lsr-bgld.gv.at
www.lsr-bgld.gv.at/abteilungen/
administration/schulservice/
Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Koroško
10.-Oktober-Straße 24, 9010 Klagenfurt
0463/5812-313
roland.arko@lsr-ktn.gv.at
www.bildungsland.at
Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Dolnjo Avstrijo
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4800
office@lsr-noe.gv.at
www.lsr-noe.gv.at/pages/information/
sets/infoset.htm
Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Gornjo Avstrijo
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz
0732/7071-9121, -2251
schulservice@lsr-ooe.gv.at
www.lsr-ooe.gv.at/schulservice

Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Salzburg
Aignerstraße 8, 5020 Salzburg
0662/8083-2071
nina.behrendt@lsr.salzburg.at
www.land.salzburg.at/landesschulrat/
service/schulservice.htm
Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Štajersko
Körblergasse 23, 8011 Graz
0316/345-450, -226
alexandra.ettinger@lsr-stmk.gv.at
monika.lackner@lsr-stmk.gv.at
helga.doppan@lsr-stmk.gv.at
www.lsr-stmk.gv.at/cms/
ziel/357203/DE
Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Tirolsko
Innrain 1, 6010 Innsbruck
0512/520 33-113
c.wallas@lsr-t.gv.at
www.lsr-t.gv.at
Šolski servis pri Deželnem šolskem svetu
za Predarlberško
Bahnhofstraße 12, 6901 Bregenz
05574/4960-502
schulservice@lsr-vbg.gv.at
www.lsr-vbg.gv.at
Šolske informacije pri Mestnem šolskem
svetu na Dunaju
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien
01/525 25-7700
schulinfo@ssr-wien.gv.at
www.wien.at/ssr
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Šolska psihologija-izobraževalno svetovanje
Vprašanja o poteku šolanja oziroma o
osebnem poteku izobraževanja, pri težavah
z učenjem, strahu pred šolo, v kriznih
situacijah ali pri osebnih problemih v šoli,
koristne brošure oz. nasveti za učenje za
začetek šolanja:
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Gradiščansko
Kernausteig 3, 7001 Eisenstadt
02682/710-131
werner.braun@lsr-bgld.gv.at
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Koroško
Kaufmanngasse 8, 9020 Klagenfurt
0463/566 59
gert.lach@lsr-ktn.gv.at
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Dolnjo Avstrijo
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4700
andrea.richter@lsr-noe.gv.at
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Gornjo Avstrijo
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz
0732/7071-2321
agnes.lang@lsr-ooe.gv.at
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Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Salzburg
Aignerstraße 8, 5026 Salzburg
0662/8083-4221
helene.mainoni-humer@lsr.salzburg.at
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Štajersko
Körblergasse 23, 8011 Graz
0316/345-199
josef.zollneritsch@lsr-stmk.gv.at
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Tirolsko
Müllerstraße 7/II, 6020 Innsbruck
0512/57 65 61
schulpsy@asn-ibk.ac.at
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Deželnem šolskem svetu za Predarlberško
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz
05574/4960-210
maria.helbock@lsr-vbg.gv.at
Šolska psihologija – izobraževalno svetovanje
pri Mestnem šolskem svetu za Dunaj
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien
01/525 25-775 05
mathilde.zeman@ssr-wien.gv.at

Šolske svetovalnice za tujce/tujke oz. migrante pri Deželnikh
šolskih svetih/pri Mestnem šolskem svetu za Dunaj
Gradiščansko
Gerhard Vitorelli
Deželni šolski svet za Gradiščansko
Kernausteig 3, 7001 Eisenstadt
02682/710-121
gerhard.vitorelli@lsr-bgld.gv.at
Koroška
trenutno ni zasedeno
Deželni šolski svet za Koroško
10.-Oktober-Straße 24, 9010 Klagenfurt
0463/5812-414
Dolnja Avstrija
Ernst Figl
Deželni šolski svet za Dolnjo Avstrijo
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-4812
ernst.figl@lsr-noe.gv.at
Gornja Avstrija
Mag. Dr. Selçuk Hergüvenç
Okrožni šolski svet Linz-Stadt
Pfarrgasse 7, 4020 Linz
0732/7070-1437
selcuk.herguevenc@lsr-ooe.gv.at
Salzburg
Shaban Topalli
Deželni šolski svet za Salzburg
Mozartplatz 8–10, 5010 Salzburg
0662/8083-3013
Štajerska
Dr. Gottfried W. Kerschbaumer
Deželni šolski svet za Štajersko
Körblergasse 23, Postfach 663, 8011 Graz
0316/345-198
gottfried.kerschbaumer@lsr-stmk.gv.at

Tirolska
Azade Tuncer, Daniela Dupor
Deželni šolski svet za Tirolsko
Innrain 1, 6010 Innsbruck
0512/520 33-114, -115
a.tuncer@lsr-t.gv.at
d.dupor@lsr-t.gv.at
Predarlberško
Dr. Şevki Eker
Deželni šolski svet za Predarlberško
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz
05574/4960-612
sevki.eker@lsr-vbg.gv.at
Wien (Dunaj)
Šolsko svetovanje za migrante
Auerspergstraße 15, 1. Stock, 1080 Wien
01/525 25-778 59, -778 68, -778 69
sim@ssr-wien.gv.at
serafettin.yildiz@ssr-wien.gv.at
mate.mihaljevic@ssr-wien.gv.at
mensur.hublic@ssr-wien.gv.at

Regionalne svetovalnice
B.I.K. – Svetovalni, informacijski in
koordinacijski svet Magistrata Mesta
Salzburg
Ingrid Strennberger
Mozartplatz 6, 5020 Salzburg
0662/8072-2961
ingrid.strennberger@telering.at
REBAS 15 — Regionalna svetovalnica
za 7. in 15. okraj
Gasgasse 8–10/4/1, 1150 Wien
01/891 34 15-361, -362
kanzlei-reb@m11.magwien.gv.at
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Zvezna in deželna združenja starševskih društev
Avstrijsko združenje starševskih društev
avstrijskih obveznih šol
Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien
01/515 52-3281
smahel@familie.at
www.elternverein.at
Deželno združenje starševskih društev
javnih šol na Gradiščanskem
St.-Rochusstraße 21, 7000 Eisenstadt
0664/122 05 48
elternvereine@lsr-bgld.gv.at

Deželno združenje starševskih društev
Salzburg v javnih obveznih šolah
Ratsbriefstraße 5, 5020 Salzburg
0662/88 04 98 oder 0650/455 48 80
landesverband-ev@gmx.at
Deželno združenje starševskih društev v
javnih obveznih šolah
Karmeliterplatz 2, 8011 Graz
(torek in petek od 8. do 12. ure)
0316/877-3958, 0676/404 02 40
schmid.ilse@aon.at
www.geocities.com/landesverband1

Deželno združenje starševskih društev v
šolah na Koroškem (LVEV)
Völkermarkter Ring 21,
9020 Klagenfurt/Celovec
050/536-306 60
(od ponedeljka do četrtka od 8. do 13. ure)
landesverband@elternvereine.ksn.at

Deželno združenje starševskih društev
Tirolske v javnih obveznih šolah
Blasius-Hueber-Straße 12, 6020 Innsbruck
0676/596 38 17
tirolerev.aps@chello.at
www.elternvereine-tirol.at

Deželno združenje starševskih društev
Dolnje Avstrije v javnih obveznih šolah
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
02742/280-5501
(ponedeljek od 9. do 13. ure)
ev.pflichtschulen.lv@lsr-noe.gv.at
www.landesverband.at

Deželno združenje starševskih društev
Predarlberško v javnih obveznih šolah
Pfarrer-Sebastian-Kneipp-Straße 16,
6845 Hohenems
05576/428 24
office@levv.or.at
www.levv.or.at

Deželno združenje starševskih društev v
javnih obveznih šolah v Dolnji Avstriji
Anastasius-Grün-Straße 20, 4020 Linz
0732/78 52 49
info@elternvereine.at
www.elternvereine.at

Dunajsko deželno združenje starševskih
društev v javnih obveznih šolah
Rauhensteingasse 5, 1010 Wien
01/407 18 99
landesverband.wien@wbn.wien.at
www.elternverband-wien.at
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Pomembni naslovi na svetovnem spletu

Službena spletna stran
Ministrstva za šolstvo
www.bmukk.gv.at

Šolska psihologija –
izobraževalno svetovanje
www.schulpsychologie.at

Bralna mreža
www.lesenetzwerk.at

Interkulturno učenje
http://ikl.bmukk.gv.at/

Gibanje in šport
www.bewegung.ac.at
Fer šola
www.faireschule.at

Šolski portal
www.schule.at
Zgodnja podpora jezika
www.sprachbaum.at
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Beležke
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Beležke
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www.bmukk.gv.at
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