
ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/18  

z dne 2. 10. 2017 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 

 

Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnik Luka Blaganje, psiholog Vladimir Sepič, predstavniki 

strokovnih aktivov 

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Sejo vodil: predsednik sveta staršev  

Zapisnikar: Rjabina Hočevar 

Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika. 

 

Predsednik je pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost seje.  

Ad1)  

Predlagani dnevni red je: 

1.  Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o delu Sveta staršev v šol. letu 2016/17. 

2.  Novi predstavniki v svetu staršev. 

3.  Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v šol. letu 2016/17 (g. Sepič). 

4.  Poročilo o delovanju šolskega sklada (g. Sepič). 

5.  Poročilo o rezultatih NPZ (predstavniki aktivov). 

6.  Pobude, pripombe, mnenja staršev. 

7.  Predstavitev osnutka letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/18 (g. Blaganje, ga. Kralj).  
 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil z dvigom rok (10 ZA in 1 vzdržan) sprejet 

Sklep 1: svet staršev potrjuje dnevni red in zapisnik 3. seje 2016/17 naj se obesi na šolsko spletno stran. 

 

Ad2) 

Predsednik je poimensko pozdravil in predstavil nove in stare člane sveta zavoda. 

Predstavnica 3. A razreda je prišla ob 17.05. 

 

Ad3) 

Gospod Sepič je na kratko poročal o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v š. l. 2016/17. Predsednika je zanimalo, kaj se je zgodilo, 

da se je uspeh s konca 1. ocenjevalnega obdobja (45 učencev) popravil le na 5 ob koncu šolskega leta. Razlogov je več, je pa 

dejstvo, da se nekateri učenci med letom ne učijo kaj dosti in začnejo z učenjem proti koncu šolskega leta. Ravnateljica je 

pripomnila, da bi ravno zaradi tega spremenili način ocenjevanja.  

Ob 17.10 so prišli predstavniki 3. B, 4. B in 8. A razredov. 

Drugih vprašanj in pripomb ni bilo, zato je bil sprejet 

Sklep 2: prisotni so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o učno-vzgojnih rezultatih 2016/17. 

 

Ad4) 

Gospod Sepič je na kratko poročal o delovanju šolskega sklada. Večino sredstev – 60 % - je bilo namenjeno učencem. Na seji bo 

potrebno izvoliti novega člana šolskega sklada. Potekalo je javno glasovanje; vsi prisotni so se soglasno strinjali, da bo nova 

predstavnica v šolskem skladu predstavnica 1. B razreda. 

 

Vezano na šolski sklad je ravnateljica povedala, da bodo starši v kratkem prejeli Pogodbo o šolski prehrani in ostalih šolskih 

dejavnostih s posebej izpostavljenim členom prostovoljnega mesečnega prispevka v šolski sklad v višini 1 EUR oziroma več ali 

sploh nič (prej smo za vplačilo v šolski sklad izstavljali položnice 2x letno). Pogodba bo veljala za obdobje trajanja šolanja, starši pa 

jo bodo lahko preklicali kadarkoli oziroma le spremenili posamezni člen. 

Do naslednje seje bomo pripravili podatek, koliko staršev se je odločilo za vplačevanje v šolski sklad. 

 

Drugih pripomb ni bilo in sprejeti so bili:  

Sklep 3: svet staršev je seznanjen s poročilom delovanja šolskega sklada. 

Sklep 4: v šolski sklad je izvoljena predstavnica 1. B razreda. 



Sklep 5: predstavniki soglašajo z novo Pogodbo o šolski prehrani, ostalih dejavnostih in prostovoljnih mesečnih vplačilih 

v šolski sklad. 

 

Ad5) 

Predstavniki aktivov (gospa Rešek, gospod Košir, gospa Žnidaršič Seme in Simona Kralj v imenu gospe Novak) so poročali o 

rezultatih NPZ. Povzetki so priloga zapisniku. 

Sprejet je bil 

Sklep 6: predstavniki so seznanjeni s poročili o rezultatih NPZ 2016/17. 

 

Ad6) 

Ravnateljica je želela pridobiti mnenje predstavnikov o predavanju za starše na temo »Motnje hranjenja«. Po krajši razpravi 

predstavniki soglašajo s predavanjem in sprejet je bil 

Sklep 7: ravnateljica bo ob soglasju staršev organizirala predavanje »Motnje hranjenja«. 

 

1A) Brez posebnosti. 

1B) Brez posebnosti. Otroci in starši zadovoljni s sprejemom v šolsko skupnost. 

2A) Brez posebnosti, razen vprašanje žaluzij: montirane bodo med počitnicami. 

2B) Brez posebnosti. 

3A) Zadovoljni, pohvala učiteljici. Predstavnica je izpostavila problem parkiranja v primeru avtobusnih odhodov na tabore, izlete … 

Ravnateljica je pojasnila, da naj bi bila to predvsem organizacija staršev, ki pa žal puščajo svoje avtomobile na neprimernih mestih 

in v tem primeru avtobus težko zapelje na šolsko parkirišče, kjer bi učenci varno vstopili na avtobus. 

Zobna ordinacija deluje po urniku, ki bo objavljen na šolski spletni strani. Je nekoliko spremenjen, ker se je dr. Zormanova 

upokojila in imamo tri nove zobozdravnice. 

3B) Brez posebnosti. Vprašanje predstavnice, iz katerega fonda se financirajo igrače, saj v I. triadi primanjkuje žog. Ravnateljica je 

povedala, da iz sredstev za športna tekmovanja in dela materialnih sredstev. Ko bomo prejeli vsa ta sredstva, bomo šli v nabavo 

žog in ostalega potrebnega. 

4A) Predstavnica je izpostavila problem ažuriranja šolske spletne strani. Želijo si, da bi bile aktualne informacije sprotno zavedene.  

Ravnateljica je pojasnila, da imamo trenutno težavo zaradi bolniške odsotnosti računalničarke in da bomo spletno stran uredil i v 

prihajajočem tednu. 

Kar se tiče vnaprej zastavljenih vprašanj, so tu odgovori: 

1. Na prijavnici za JV in OPB je bilo zgoraj napisano, da je jutranje varstvo samo za učence od 1.-3. razreda. Šola je 

mnenja, da je potrebno otroke navajati na samostojno pot v šolo, kar dosežemo tudi s tem, da v 1., 2.in 3. razredu 

pripeljemo otroka v šolo peš, da se navadi na vse cestne pasti in ga s tem učimo varnega obnašanja na cesti in v 

prometu. ZA učence višjih razredov imamo pa organizirano varstvo vozačev, ki zaradi organizacije prevozov ne 

morejo priti kasneje v šolo. Izjemo naredilo le pri učenci, ki jih starši vozijo iz drugih občin na našo šolo ali, če starši v 

prošnji navedejo res utemeljene razloge. 

2. Šola je dolžna ponuditi le en obrok, to je malica. Vse ostalo je del nadstandardne ponudbe. Ker je popoldanska 

malica ob 14.30, učenci OPB od 4.r dalje pa odhajajo domov ob 15.uri in malico večinoma odnašajo domov v torbah 

ter nanjo pozabijo (tako ste poročali starši), je šola predlagala popoldansko malico le za 1.triado. Starši so se na svetu 

staršev strinjali. Je pa vsem otrokom, ki so lačni namenjen lakotni kotiček v jedilnici in sadje pri dežurnem pultu v 

1.avli. 

3.Selitve šole verjetno ne bo, pač pa bodo dela potekala v spomladanskem delu in bomo pouk primerno organizirali, 

da bo varno za učence. Ko bo gradbeni načrt za obnovo potrjen, bomo vedeli za točne načrte izvedbe. O kakršnihkoli 

organizacijskih spremembah boste starši pravočasno obveščeni. 

4. Občasno se na šoli pojavijo tudi primeri kajenja po wc. Krivca smo našli in primerno ukrepali. Kot pa verjetno veste 

videonadzor in dežuranje v WC ni dovoljeno. Smo pa učitelji bolj pozorni na dogajanje okoli stranišč med odmori. 

Detektorjev dima pa nimamo vgrajenih. 

4B) Brez posebnosti. 



5B) Problem parkiranja pri prvošolcih. Ravnateljica je povedala, da za prizidkom starši ne morejo parkirati, ker sta pot in parkirišče 

namenjena šolskim kombijem; na dovozu k šoli pa naj tudi ne bi, ker je to interventna pot. Parkirnih mest ob Jarški je dovolj, 

predlagala pa je tudi peš spremljanje otrok v šolo. 

Gospa Hudobreznik je pripomnila, da je ŠN v Špadičih uspela. 

6B) Predstavnik je povedal, da se v dogovoru z razredničarko problemi rešujejo sproti. 

7B) Brez posebnosti. 

8A) Brez posebnosti. V razredu sta dva nova učenca. 

8B) Brez posebnosti. 

9A) Vnaprejšnje vprašanje o predmetu TIT za NPZ 2017/18.  

Odgovor ravnateljice :  Nacionalni preizkusi znanja so v prvi vrsti namenjeni kot povratna informacija učitelju in učencu. 

Dosežki iz NPZ navadno ne štejejo za sprejem v srednjo šole, upoštevajo se samo takrat (le iz matematike in 

slovenščine), ko imajo učenci enako število točk pri vseh ostalih kriterijih za vpis. V začetku NPZ je bilo rečeno, da 

predmeti, ki jih ni v predmetniku 9.razreda ni, ne bodo preverjani, vendar se je to po nekaj letih spremenilo. 

Posebnega dopolnilnega pouka za tehniko ne bo, bodo se pa učenci v okviru dneva dejavnosti seznanili z preteklimi 

preverjanji iz tega predmeta in se potem sami pripravljali, seveda z možnostjo pomoči učitelja v okviru dopolnilnega 

in dodatnega pouka pri drugih naravoslovnih predmetih. 

9B) Velja isti odgovor pri 9A razredu. 

 

Ad7) 

Glede na to, da so predstavniki dobili gradivo v naprej, posebnih vprašanj na temo osnutka LDN 2017/18 ni bilo; ga pa je 

ravnateljica na kratko predstavila. 

Sprejet je bil 

Sklep 8: svet staršev je seznanjen z osnutkom LDN 2017/18. 

 

Seja je bila končana ob 18.55. 

 

 

 

Zapisnik napisala:        Predsednik: 

Rjabina Hočevar         Robert Richter 

 

 


