
ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2017/18  

z dne 4. 6. 2018 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. 

2. Delovni zvezki za šolsko leto 2018/19 (potrditev cen za posamezne razrede). 

3. Okvirna organizacija dela v šolskem letu 2018/19. 

4. Poročilo ljubljanskega aktiva sveta staršev. 

5. Pobude, pripombe in mnenja staršev. 

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil z dvigom rok soglasno sprejet 

Sklep 1: svet staršev potrjuje dnevni red. 

 

Pri zapisniku 2. redne seje je tajnica nehote preslišala pohvalo predstavnice vsem trem učiteljicam za 1. A razred in zapisnik se v 

tej točki popravi. 

Pri zapisniku 3. izredne seje ni bilo pripomb in sprejet je bil 

Sklep 2.: oba zapisnika se potrdita in obesita na šolsko spletno stran. 

 

Ad2) 

Ravnateljica je povedala, da so bili seznami DZ 2018/19 staršem poslani po e-pošti, za primerjavo pa je priložila tudi lanski seznam 

s cenami. 

Izpostavljen je bil delovni zvezek za glasbo v 6. razredu in ravnateljica je prosila učiteljico za pojasnilo, zakaj potrebuje jo delovni 

zvezek.  

Drugih vprašanj ni bilo, zato je bil soglasno sprejet 

Sklep 3.: predstavniki sveta staršev so se seznanili in potrdili DZ za šolsko leto 2018/19. 

 

Ad3) 

Okvirna organizacija dela v š. l. 2018/19: 

- Ravnateljica je na kratko obrazložila potek gradbenih del z željo in upanjem, da bo vse pravočasno končano do 1. 9. 

2018. 

- Zahvala gospodu Mermalu (BTC) za podarjeno sliko ob sajenju drevesa in brezplačni prostor v Siti teatru za valeto. 

- Večina ocen bo zaključena v začetku junija. Učenci, ki imajo težave, bodo imeli možnost popravljanja ocen do zaključnih 

konferenc in ne bodo za nič prikrajšani. Spričevala bomo podeljevali 22. 6. 2018, v tajništvu pa jih bo možno prevzeti do 1. 

7. 2018 in od 29. 8. dalje. 

- Ravnateljica se je zahvalila staršem in občanom za razumevanje v zvezi z sanacijo šole. 

- V tednu od 18. 6. do 22. 6. 2018 bomo na šoli nudili le malico, kar bo objavljeno tudi na šolski spletni strani. 

- Popravni izpiti bodo v prizidku v terminu od 18. 6. do 1. 7. 2018. 

- Ravnateljica bo o vseh spremembah obveščala na šolski spletni strani. 

- V naslednjem šolskem letu bomo imeli tri delovne sobote in sicer: 29. 9. 2018, 2. 2. 2019 in 11. 5. 2019. 

- Dobili smo potrjene termine za tabore v šolskem letu 2018/19: Fara, od 3. 9. do 7. 9. 2018; vprašanje, kje bodo dobili 

starši vse potrebne informacije o odhodu, potrebščinah …? Ravnateljica je odgovorila, da se bodo starši lahko obrnili na 

učiteljici Kete in Tavčar oziroma lahko vsa vprašanja naslovijo na ravnateljico in jih bo ona posredovala naprej. Bodo pa 

pred odhodom vse informacije objavljene tudi na šolski spletni strani. 



Ostali potrjeni termini: Medved (2. r.) od 10. 6. do 14. 6. 2019, Jurček (3. r.) od 7. 1. do 11. 1. 2019, Špadiči (5. r.) od 10. 

9. do 14. 9. 2018, Hočko Pohorje (6. r.) od 14. 1. do 18. 1. 2019, Planica ali Bohinj (7. r.) od 23. 4. do 26. 4. 2019 (4-

dnevni termin zaradi velikonočnega ponedeljka), Ajda (8. r.) od 11. 3. do 15. 3. 2019, Burja (nadarjeni 6.-9. r.) od 19. 10. 

do 21. 10. 2018. 

- Predlog aktiva I. triade, da bi bil od 1. do 3. razreda le en tabor. Razlogi: v 1. in 3. razredu imajo že plavalne tečaje, 

največji problem pa so nadomeščanja in spremstva v primeru povečanih bolniških odsotnosti učiteljic. Ravnateljica je 

povedala, da se bodo pogovorili in o tem obvestili starše. 

 

Starši so se seznanili z okvirno organizacijo dela v naslednjem šolskem letu in soglasno je bil sprejet 

Sklep 4.: člani sveta staršev so seznanjeni z okvirno organizacijo dela v naslednjem šolskem letu. 

 

Ad4) 

Predsednik je povedal, da tu in tam pride pobuda iz kakšne šole, generalno gledano pa je vse skupaj nekoliko zamrlo. Šole se 

prenavljajo, vrtci so končani in predlagal je, da na župana naslovimo pobudo za ureditev šolskega igrišča. 

 

Ad5) 

1A) Brez posebnosti in ponovna pohvala vsem učiteljicam. Na v naprej zastavljena vprašanja je ravnateljica že odgovorila. 

Učiteljica Jordanova je pripomnila, da je v zapisnikih lepo prebrati tudi pohvale in ne samo graje. Predsednik je povedal, da 

pohvale vedno zapišemo in da smo jo na prejšnji seji žal preslišali. Oziroma tajnica, ki je pisala zapisnik (opomba tajnice). 

1B) Predstavnica je povedala, da so na roditeljskem sestanku že izrekli pohvalo in da so s celotno storitvijo v celem šolskem letu 

zelo zadovoljni. In še enkrat pohvala vsem štirim učiteljicam, ki delajo s 1. B razredom. 

 

Ravnateljica je pripomnila, da spregledamo pohvale naši svetovalni službi, ki se zelo trudi in pomaga učencem s posebnimi 

potrebami in vsi prisotni so se soglasno strinjali, da pohvala velja tudi njim. 

 

2A) Brez posebnosti in pohvala učiteljicam. 

2B) Brez posebnosti in pohvala učiteljicam in ostalim. 

3A) Na vprašanje o izobešenih seznamih učencev je ravnateljica že odgovorila. Ker je zakon zelo strog, zaradi varovanja osebnih 

podatkov seznami ne smejo biti izobešeni nikjer. Predstavnica je predlagala, da se izobesijo seznami po rojstnih datumih in bi 

starši na ta način prepoznali in izvedeli, v katerem razredu bo njihov otrok, a žal niti to ne sme biti objavljeno nikjer. 

Ravnateljica je povedala, da bomo počakali na eventualna navodila iz MIZŠ, bodo pa seznami dostopni zadnji teden v avgustu v 

dopoldanskem času. 

3B) Odgovor na v naprej zastavljeno vprašanje je ravnateljica že poslala. Potrjeni termin od 3. 9. do 7. 9. 2018 pa je prispel danes 

in na roditeljskem sestanku res ni bil dorečen. 

Pobuda, da bi starši sami uredili igrišče za odbojko (mivka in mreža); mrežo na šoli imamo, pomočnik pa je povedal, da bi se 

odzvali tudi učitelji in najverjetneje tudi krajani. 

4A) Predstavnica je povedala, da jim je učiteljica Istenič pojasnila vse v zvezi s šolo v naravi, ki bo septembra potekala v Špadičih. 

V vezi prehrane je ravnateljica že odgovorila. Predstavnica je izrekla pohvalo razredničarki v imenu večine staršev (ne vseh) v 

zvezi dobrega medsebojnega sodelovanja. 

4B) Brez posebnosti. 

5A) Brez posebnosti. 

5B) Večina staršev izreka pohvalo razredničarki. 

6A) Ni predstavnika. 

6B) Predstavnik je povedal, da so zadovoljni z razredničarko, da v razredu vlada harmonija in da se zavzema za vse učence. 

Pripomba na potrjevanje DZ: zdi se jim nesmiselno potrjevati nekaj, na kar nimajo vpliva. 

7A) Pripomba na potrjevanje DZ, sicer pa pohvala razredničarki ter ažurnosti celotnega sistema oziroma učiteljem. 

7B) Brez posebnosti. Namestnica predstavnice je povedala, da so starši zelo zadovoljni z razredničarko, osebno pa se je zahva lila 

vsem učiteljem in tudi razredničarki. 

8A) Sklicali so izredni roditeljski sestanek (vabljeni tudi učenci), poleg staršev se ga je udeležilo 9 otrok iz obeh razredov. Cilj 

sestanka je bil, da učenci povedo dejanske zgodbe in ne prirejenih. Starši so mnenja, da je to nesmiseln način reševanja zadev. 

Dana je bila pobuda, da se sestankov udeležujejo le starši z otroci vred, ki so v problem vpleteni, nikakor pa ne vsi – oba razreda. 

Sicer pa brez posebnosti. 

8B) Predstavnik ni imel dodatnih pripomb k zapisanemu pri 8. A razredu. 



Vprašanje glede varnostnika, njegovih nalog in obveznosti ter kdo bi plačeval varovanje: ravnateljica je pojasnila, da bomo z novim 

šolskim letom usposobili tudi domofon. O načinu uporabe in odpiranju vrat se bomo dogovorili z izvajalci. CSD Moste nam občasno 

pošlje koga, ki sedi na mestu receptorja in kontrolira obiskovalce, pomaga hišniku, kuharicam in miri situacije na hodnikih v času 

odmorov. Ravnateljica je tudi povedala, da je dolžnost vseh nas, da se z otroci pogovarjamo, jih ozaveščamo in da so določene 

zadeve stvar odraščanja. 

Predsednik je dal pobudo za anketo na temo plačljivega receptorja s strani staršev. 

Pohvala učitelju Danijelu Liscu, ki je nadomeščal pouk ANJ (bolniška odsotnost redne učiteljice Maroltove). 

9A) opravičeno odsotna predstavnica. 

9B) Priprave na valeto, težav v razredu ni več, zahvala celotnemu učiteljskemu zboru za sodelovanje, vrednote … Učenci so dobi li 

dobro podlago za naprej. 

Mi pa smo se zahvalili predstavnici, ki se je udeležila vseh sej! 

 

Predstavnica OPB, gospa Konjajeva je opozorila na maraton Franjo oziroma na prometne zamaške v okolici šole. Gospod Richter 

je obljubil, da bo obvestilo poslal vsem staršem I. triade po e-pošti. 

 

Seja je bila končana ob 18.15 

 

 

 

Zapisnik zapisala:        Predsednik sveta staršev: 

Rjabina Hočevar         Robert Richter 

 

 


