
Osnovna škola „Skalice”
(1950. – 2020.)





 21. 11. – Dan škole i Dan župe Gospe od Zdravlja



Zanimljivosti
 Škola je tijekom svoje povijesti 5 puta mijenjala ime

 Od osnutka do današnjeg dana izmijenilo se devetero ravnatelja/ica

 Nakon Drugog svjetskog rata uvedeno je obvezno osmogodišnje 

obrazovanje

 Šk. god. 1952./1953. učenici su se smjeli zadržavati van kuće samo do 20 

sati prema službenoj odluci tadašnjih nadležnih tijela

 U prvoj šk. god. 1950./1951. Škola broji 944 učenika.

 Najveći broj učenika Škola je imala u šk. god. 1970./1971. – čak 1341

 U tekućoj šk. god. (2020./2021.) Škola broji 455 učenika.



VI. Narodna osmogodišnja škola

➢osnovana 1. rujna 1950. u prostorijama Klasične gimnazije (nastava se 

odvija poslijepodne)

➢Šk. god. 1950./1951. broji 944 učenika u 20 odjeljenja 



Školska zadaća na „Maloj maturi”, šk. god. 1951./1952.



Školska godina 1952./1953. – nastava se počinje odvijati u dvije smjene



Šk. god. 1953./1954. broji 910 učenika (21 odjeljenje) – najveća u gradu



Školski pjevački zbor s voditeljem Antom Vesanovićem



Školska godina 1956./1957. broji 930 učenika u 24 odjeljenja



Šk. god. 1956./1957.



Šk. god. 1956./1957.

- priznanje Školi za 

organizaciju rada i 

urednost



Tamburaški zbor,

šk. god. 1956./1957.



Šk. god. 1959./1960.

Škola broji čak 1176 

učenika u 28 

odjeljenja.



 Školske godine 1963./1964. Škola postaje Vježbaonica Pedagoške 

akademije u Splitu



 Školske godine 1968./1969. školsku knjižnicu posjetila je pjesnikinja Vesna 

Parun koja se družila s učenicima i recitirala svoje stihove.

 Učenici od 3. do 8. razreda gledali su kazališnu predstavu Junaci Pavlove 

ulice u dvorani kina „Split”.

 U šk. god. 1969./1970. spajanjem Eksperimentalne osnovne škole „Šime 

Krstulović” i Osnovne škole „Đordano Borovčić – Kurir” nastaje jedinstvena 

Eksperimentalna osnovna škola „Skalice”. Škola broji 741 učenika i 21 

odjeljenje.





Školska godina 1970./1971.

 29. 11. 1970. svečano 

otvorenje nove školske 

zgrade na Skalicama

 Škola broji 1341 učenika 

i 40 odjeljenja



Školska godina 1971./1972.

 8. 9. 1971. preminuo bivši ravnatelj i osnivač VI. Narodne osmogodišnje 

škole Vinko Vilović

 10. 12. 1971. škola mijenja naziv u Osnovna škola „Šime Krstulović”

 Škola broji 1291 učenika i 39 odjeljenja



25. 5. 1972. – Dan škole – svečana priredba zbora pod ravnanjem 

nastavnice Mire Kazije





Folklorna grupa, šk. god. 1972./1973.



Školska godina 1973./1974.



 U veljači 1974. književnik Luko Paljetak odazvao se pozivu „Kluba prijatelja 

knjige” i u školskoj knjižnici čitao učenicima stihove svojih pjesama.





 23. 11. 1976. Zbor radnika prihvatio je zahtjev tvrtke „Pomgrad” da se za 

djecu njihovih radnika u sirijskom gradu Latakiji otvori područno 

kombinirano odjeljenje u sastavu Osnovne škole Šime Krstulovića.

 U ožujku 1978. publicist Pero Zlatar posjetio je Školu i čitao svoje radove 

članovima Literarno-novinarske, Recitatorsko-dramske i Knjižničarske grupe.

 U veljači 1979. Školu je posjetio književnik i putopisac Joža Horvat. S 

učenicima je razgovarao o svojim putovanjima i djelima koja je napisao. 



8. d, šk. god. 

1980./1981.

Ekskurzija u Puli



 U školskoj godini 1982./1983. uvedeno je obvezno nošenje školskih kecelja 

i posebne obuće u učionicama.

 U prosincu 1982. Školu je posjetio pjesnik Enes Kišević koji je učenicima 

recitirao svoje stihove.

 U drugom polugodištu započinje stalna akcija prikupljanja starog papira 

na području mjesne zajednice „Lovret”.



 U ožujku 1987. Školu je posjetio književnik Pajo Kanižaj i učenicima 

predstavio svoje knjige „Barbara” i „Zeleni brkovi”.



3. d, šk. god 1989./1990.



 U veljači 1989. Školu je posjetio književnik Mladen Kušec. Susret s 

književnikom održan je u školskoj knjižnici.



Školsku godinu 1991./1992. obilježila je Dječja klapa „Skalice” svojim 

nastupima u belgijskom gradu Eupenu u sklopu manifestacije „Dani 

Hrvatske”.



Novinari školskog lista „Skalinada” intervjuiraju mladog košarkaša Nikšu Prkačina, 

šk. god. 1997./1998.



Recital u školskoj knjižnici, šk. god. 1999./2000.



Maškare, šk. god. 2001./2002.



 Šk. god. 2004./2005. osnovana je učenička zadruga „Oblica” s maslinarskom 

i cvjećarskom sekcijom.



Nova učionica informatike, šk. god. 2005./2006.



 Od šk. god. 2006./2007. svi učenici viših razreda (5. – 8.) 

pohađaju nastavu samo u jutarnjoj smjeni.



Milenijska fotografija „Split u cviću –

zlatni cvit Mediterana”, šk. god. 

2008./2009.

U fotografiranju na Rivi 19. 9. 2008. 

sudjelovali su učenici 3. i 4. r.


