
 

bosanski/ hrvatski   bosnisch/ kroatisch 

Općinskom vijeću grada Beča  

Predmet: Zahtjev za financijsko izjednačavanje svih cjelodnevnih škola u Beču  

 

Počevši od ove školske godine 2020./2021. u Beču će biti besplatno ponuđeno 70 

cjelodnevnih četverogodišnjih osnovnih škola (GTVS). Nasuprot tome za 

četverogodišnje osnovne škole otvornog tipa (OVS) i dalje će se naplaćivati toškovi 

u iznosu od oko 2.500 eura po djetetu za školsku godinu. 

Zbog ove neravnopravnosti šest od deset obitelji/porodica u Beču ne mogu 

postati korisnici popusta troškova produženog boravka i troškova obroka.  

Ovakvu vrstu nepravde ne želimo i ne možemo akceptirati. 

Već smo se obratili Socijalističkoj stranci/partiji (SPÖ), koja je ove mjere i sprovela 

u praksi. Ni gradonačelnik dr Michael Ludwig ni gradski vijećnik za obrazovanje 

Jürgen Czernohorszky na žalost ne vide razloge za promjenu.  

U sljedećem koraku smo kontaktirali javnog tužitelja, koji nam je nakon ispitivanja 

predmeta dao za pravo. Time smo dobili potvrdu, da se protiv ovakve nepravde 

svakako trebamo i dalje boriti. 

Samo financijsko izjednačavanje produženog boravka obiju tipova škole može 

omogućiti obiteljima/ porodicama slobodu izbora, kako bi se ostvarila optimalna 

opcija produženog boravka za svaku obiteljsku/ porodičnu situaciju.  

Također ne bi bila za nas nikakva opcija prenamjena tipa škole sa otvornog (OVS) 

na cjelodnevni (GTVS)! 

Stoga zahtjevamo: 

● besplatan produženi boravak do 15:30 sati, 

● besplatan ručak za oba tipa škole, 

● ravnopravnost svih obitelji/porodica 

Nepravedno je promoviranje odabranih škola ili određenih tipova škole! 

Molimo Vas podržite naš zahtjev i poklonite nam svoj glas. 

Recite DA financijskom izjednačavanju svih tipova produženog boravka u Beču! 

 

 

 

 

 

 



 

српски/ srpski/ serbisch 

Општинском већу града Бечa 

Предмет: Захтев за финансијско изједначавање свих целодневних школа 

у Бечу 

 

Почевши од ове школске године 2020./2021. у Бечу ће бити бесплатно 

понуђено 70 целодневних четверогодишњих основних школа (GTVS). 

Насупрот томе за четверогодишње основне школе отвореног типа (OVS) и 

даље ће се наплаћивати трошкови у износу од око 2.500 евра по детету за 

школску годину. 

Због ове неравноправности шест од десет породица у Бечу не могу да 

постану корисници попуста трошкова продуженог боравка и трошкова 

оброка. 

Овакву врсту неправде не желимо и не можемо да акцептирамо. 

Већ смо се обратили Социјалистичкој партији (SPÖ), која је ове мере и 

спровела у праксу. Ни градоначелник др Михаел Лудвиг ни градски већник 

Јурген Чернохорски на жалост не виде разлоге за промену.  

У следећем кораку смо контактирали јавног тужиоца, који нам је након 

испитивања предмета дао за право. Тиме смо добили потврду, да се против 

овакве неправде у сваком случају морамо и даље борити. 

Само финансијско изједначавање продуженог боравка оба типа школе може 

да омогући породицама слободу избора, како би се остварила оптимална 

опција продуженог боравка за сваку породичну ситуацију.  

Такође за нас не би била никаква опција промена типа школе са отвореног 

(OVS) на целодневни (GTVS)! 

Зато захтевамо: 

● бесплатан продужени боравак до 15:30 часова, 

● бесплатан ручак за оба типа школе, 

● равноправност свих породица 

Неправедно је промовисање одабраних школа или одређених типова 

школе! 

Молимо Вас подржите наш захтев и поклоните нам свој глас! 

Реците ДА финансијском изједначавању свих типова продуженог боравка у 

Бечу! 

 

 


