V SFRJ 1962–1991

1962/63 – Popolno osemletko na Mostu na Soči je zaključila prva generacija osmošolcev.
1963 – Odvzeta je bila samostojnost OŠ Dolenja Trebuša, priključena je bila centralni šoli kot
njen zunanji oddelek.
1964 – Osnovna šola na Mostu na Soči je dobila ime po narodnem heroju Dušanu Munihu.
1972/73 – Zaradi upada števila učencev se je zaprl zunanji oddelek šole na Slapu ob Idrijci.
1973/74 – Pouk je bil ukinjen na zunanjih oddelkih na Pečinah, Ponikvah in Idriji pri Bači. Učenci
višjih razredov iz Gorenje Trebuše so bili prešolani v Tolmin.
1974 – Na nekdanjem šolskem vrtu je bilo zgrajeno športno igrišče, ki je pomenilo veliko
pridobitev za šolo in razvoj športne dejavnosti v kraju.
1975 – Na Mostu na Soči so odprli vrtec, sodobno predšolsko ustanovo, ki je nudila varstvo in
vzgojo predšolskim otrokom.
1978 – Šola v Kanalskem Lomu je dobila nove prostore v montažni stavbi. Po letu 1978 je
nastala šolska mreža, po kateri je CŠ Most na Soči imela matično OŠ in štiri zunanje oddelke: na
Šentviški Gori, v Podmelcu, v Kanalskem Lomu in v Dolenji Trebuši.
1978/79 – Šolska vrata so se za vedno zaprla na zunanjem oddelku šole v Gorenji Trebuši in
učenci nižjih razredov so bili prešolani v Tolmin.
1980 – Pričela se je gradnja prve faze nove šole na Mostu na Soči, ki je vključevala izgradnjo
telovadnice in šolske kuhinje.
1980/81 – Zgrajen je bil montažni objekt nove šole v Podmelcu in igrišče.
1981/82 – Za učence iz Tolminskega in Kanalskega Loma je bil organiziran vsakodnevni prevoz s
šolskim kombijem na centralno šolo na Most na Soči.
1982 – V Dolenji Trebuši so zgradili večnamenski objekt, v katerem so dobili prostore šola, vrtec
in kulturna dvorana.
1982/83 – Na Šentviški Gori so v stari šolski stavbi prenovili kuhinjo, večnamensko dvorano pa
preuredili za pouk športne vzgoje.
1984 – Na Mostu na Soči je bila zgrajena nova telovadnica, ki je nudila dobre pogoje za pouk
športne vzgoje.
1986 – Pričela se je gradnja druge faze nove šole na Mostu na Soči in se zaključila 1. 9. 1988.

