
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 

z dne 24. 2. ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 

 

Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov 

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Sejo vodil: predsednik sveta staršev 

Zapisnikar: Danijela Žalik 

 

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

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Pobude, pripombe, mnenja staršev 

3. Poročilo o delu Aktiva 

4. Šolska prehrana 

5. Poročilo o vzgojno izobraževalnih rezultatih ob polletju v šol. letu 2013/14 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb.  

Sklep 1: dnevni red se potrdi. 

 

Ad1) 

Ravnateljica je dodala pojasnilo iz točke dnevnega reda prejšnje seje glede povprečnih ocen po predmetih (priloga 1). 

Sklep 2: zapisnik zadnje seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 

 

Predsednik je pohvalil gospo Mustafič za obdaritev otrok … prav tako pa tudi ravnateljico za odlično prireditev ob zaključku prejšnjega leta. 

 

Ad2) 

1A) 

 Starši opominjajo, da so garderobe v prizidku premajhne. Prav tako se ne strinjajo s premiki otrok v popoldanskem varstvu.  

o Ga. Barbara Pečnik je pojasnila o normativih v skupinah, ravnateljica pa pozvala starše, naj pravočasno vpišejo otroke v 

popoldansko varstvo. 

 Glede na obrazložitev, da zaradi čim manjše finančne obremenitve staršev šola ponuja večinoma dejavnosti, ki se lahko izvajajo v šoli, so 

starši predlagali, da bi sami znotraj razreda zbrali denar in s tem omogočili obisk tudi socialno šibkejšim.  

o Ravnateljica je pojasnila, da se tak sklep lahko sprejme v okviru posameznega razreda, ne pa tudi na celotni šoli, saj je čedalje 

več učencev iz socialno šibkih družin. Pojasnila je tudi, da v eni triadi učitelji planirajo dejavnosti tako, da je v učenec deležen 

treh različnih dejavnosti in se tako pokrije več področij. 

 

1B) Nobenih pripomb. 

 

2A)  

 Pohvala  za gospo Mojco Kirasič, za samoiniciativno prinešena darila za učence razreda − imeli so srečelov.  

 14. 2. 2014 starši niso imeli varstva za otroke ta dan. Del staršev, ki je imel osmo- oz. devetošolce, predlaga, da se prost dan, ki je bil letos 

14. 2. za naprej prestavi na drug termin, v kolikor bo tudi drug leto enak sistem, saj je bilo sedaj težko organizacijsko izpeljati hkratni obisk 

informativnih dnevov z varstvom otrok. 

o Ravnateljica pojasni, da je to izjemoma zaradi delovne sobote (Jarški tek v septembru).  

 Strinjajo se z 0,15 € dražjim kosilom iz OŠ Polje za novo šolsko leto. 

 Zelo so pohvalili projekt Poklici.  

 Želeli so, da se s peskom posuje bližnjica, čez veliko igrišče. 

o Ravnateljica pojasni, da ta bližnjica ni zaželjena, saj prečka nogometno igrišče. 

 Izrazijo nezadovoljstvo ob žledolomu, ko učenci niso smeli na igrišče.  

o Ravnateljica pojasni, da je bila taka direktiva s strani Ministrstva. 

 Želijo si, da bi se na spletni strani vsak dan objavila kakšna novica oz. fotografija. Zanima jih, ali je to zaradi težav s spletom, ki ga na 

Medvedjem Brdu trenutno naj ne bi imeli, oziroma kdaj lahko pričakujejo novice.  

 

2B) Nobenih pripomb 

 



 

 

3A)  

 Zadovoljni so  bili s taborom.  

 Nezadovoljni pa zaradi nadomeščanja odsotnih učiteljic, saj so imeli učenci vsak dan drugo in so bili po pričevanju staršev tudi oni že 

razburjeni.  

 Predlog staršev je, da ne bi imeli delovne sobote, če to ni potrebno, saj težko najdejo varstvo za dan, ko so učenci prosti (14. 2.).  

o Ravnateljica pojasni, da imamo Jarški tek namerno v soboto, saj se ga lahko le tako udeležijo tudi starši. 

 

3B)  

 Pohvale za gospo Živo Battelino, ki so jo učenci zelo dobro sprejeli. 

 Starše zanima, če smo zainteresirani za vrtičkarstvo - pozna »naše sosede«, ki so imeli vrtnarijo in se je pripravljen z njimi zmeniti, da 

zastonj oddajo zemljišče. Nato pa na »petkovih tržnih dneh« prodaja izdelkov staršem – denar v šolski sklad.  

o Ravnateljica pojasni, da je največ dela na vrtu julija in avgusta, ko je šola zaprta in ga noben ne bi oskrboval. 

 

4A) Nobenih pripomb. 

4B) Nobenih pripomb. 

5A) Nobenih pripomb. 

5B) Nobenih pripomb. 

 

6A)  

 Starši so imeli pripombe nad vedenjem zunanjega smučarskega učitelja v 3. skupini; do otrok je bil verbalno nasilen in žaljiv.  Zahtevajo 

opravičilo. Drugače pohvala zimske šole v naravi in odločitev vodstva šole, da zaradi vremenskih razmer odidejo na pot en dan kasneje. 

o Ravnateljica je povedala, da bodo starši prejeli pojasnilo po opravljeni evalvaciji.  

 Starše zanima, kdaj bodo imeli dostop do e-asistenta. 

o Ravnateljica je na vprašanje glede e-asistenta pojasnila, da bo dostopen za starše, ko bo v celoti služil svojemu namenu, saj se 

še vedno pojavljajo zapleti. V letošnjem šolskem letu tako dostop za starše še ne bo mogoč. 

 Starši predlagajo, da se pred vsakimi popoldanskimi GU na vidno mesto (npr. na vhodna vrata)  obesi seznam učiteljev, ki imajo GU (kdo, 

kje in kdo je odsoten). 

 

Sklep 3: seznam učiteljev, morebitna odsotnost in učilnica, v kateri bodo starši učitelja našli ob popoldanskih govorilnih urah, bo 

izobešen na vidno mesto. 

 

 Pohvala razredničarki in sorazredničarki za drugačne RS. 

 

6B)  

 Starši so mnenja, da bi morala šola plačati prevoz na tekmovanja, ko učenci zastopajo šolo.  

o Ravnateljica pojasni, da starši plačujejo vse prijavnine na tekmovanja iz znanja. Za udeležence državnih športnih tekmovanj do 5. 

mesta za tiste športe, v katerih tekmuje večina otrok in za navijačice, stroške krije šola. 

 

7A) Predstavnica pove, da ni prejela nobenih pripomb staršev, kljub vsemu pa ravnateljica izpostavi iz povzetka RS, da glede obvestil o uspehu 

razredničarka ne bo posebej obveščala staršev, kdaj so jih učenci prejeli, saj jih prejmejo v tednu po zaključku ocenjevalne konference. Prav 

tako učitelji ne bodo staršev obveščali o odvzetju mobitela, saj je to odgovornost učencev. 

 

7B)  

 Pohvala razredničarki za dobro organiziran RS. Predstavnica omeni, da je bila gneča zaradi RS v vseh triadah, ki so bili organizirani na isti 

dan.  

o Ravnateljica pojasni, da je to bilo izjemoma zaradi vremenskih razmer prejšnji teden. Obenem ravnateljica apelira na vse starše, 

da pridejo na RS peš, če so v bližini, saj je v nasprotnem primeru dostop do šole skoraj nemogoč. 

 Predstavnica je omenila, da so se na RS pogovarjali o vikend delavnici za učence na temo organiziranosti dela, planiranja…, ki jo je 

organizirala PRODUKCIJSKA ŠOLA.  

o Ravnateljica doda, da se lahko starši na Produkcijsko šolo obrnejo po  nasvet, tudi če nimajo otroka vpisanega na tamkajšnjo 

šolo. 

 

8A) Predstavnik ugotovi, da so ocene v oddelku padle in da se je kar nekaj staršev pritožilo nad učiteljico Marolt. Ali so ti starši pristopili do 

omenjene učiteljice, pa predstavnik ni znal pojasniti. 

 



 

8B) Predstavnik omeni pripombe mame učenke na odpovedane govorilne ure v novembru zaradi predavanja g. Juhanta, na dolžino 

matematičnega testa, razporeditev testov in plačevanje urbane za športna tekmovanja, predlog, da se pri matematiki dodajo dodatne naloge in 

več domačih nalog …  

o Ravnateljica je pojasnila, da so vse to rešili že na RS. 

 

9A) Razrednik omeni, da so se na RS pogovarjali o krajah na šoli (učencu je najprej iz torbe izginil nov telefon, nato še superge). Zato jih 

zanima, kako preprečiti oziroma ravnati v primeru kraj na šoli.  

o Ravnateljica pojasni, v katerem primeru in kaj je zavarovano. Zavarovalnica krije le odtujitev  stvari, ki so nujno potrebne za pouk 

(potrebščine, torba, oblačila in obutev primerno letnemu času) ob predložitvi računa o nakupu le-teh.  

Obenem omeni, da je o kraji telefona z nekaterimi vpletenimi že govorila. Za predmete, ki niso nujni za VIZ proces, šola ne odgovarja 

in policijo obveščajo starši.  

 

9B) Nobenih pripomb. 

9C) Nobenih pripomb. 

 

 

Ad3) 

Predstavnik ljubljanskega aktiva svetov staršev na kratko poroča o seji in predlaga, da pošlje zapisnik predstavniku sveta staršev in šoli, ta pa 

poročilo posreduje naprej. 

 

Sklep 4: Predstavnik Aktiva pošlje zapisnik sestanka predstavniku sveta staršev in šoli, ta pa poročilo posreduje naprej. 

 

Ravnateljica pojasni, da šola dela vsako leto samoevalvacijo in da razlogi za vpis otrok so ponavadi, ker so šolo obiskovali že starši, bratje, 

sestre … Nihče pa ne navaja podatka, zakaj svojega otroka ne bi vpisal na našo šolo ali zaradi tega, ker šola nima IQ certifikata. Ravnateljica 

pohvali starše za pismo Ministrstvu, saj je le-to odobrilo znesek, ki bo povrnjen šoli. 

 

Gospodu Grdadolniku bo ravnateljica posredovala stroške vključitve v projekt Etika in vrednote, ki so bili glavni razlog, da se šola vanj ni 

vključila. 

 

Ravnateljica poda pojasnilo glede razvrščanja šol na podlagi NPZ. Pojasnilo  in odgovor iz RIC-a bo objavljeno na šolski spletni strani. 

 

Ad4) 

Gospa Renate  Štrucelj Rugelj  poroča o sklepih sestanka za spremembo dobavitelja šolske prehrane. Ravnateljica doda, da bo vodja prehrane 

septembra sklicala sestanek z vsemi starši, ki imajo otroke s posebnimi dietami, da se dogovorijo o načinu posredovanja podatkov in odzivanja 

nanje v šolskem letu. Nekateri starši se namreč letos ne odzivajo na poslane jedilnike. Staši morajo poslati diete prvi šolski dan, nato pa ni 

potrebno pošiljati le-teh še posebej na Tabor. 

 

Predstavnik staršev omeni, zakaj nima šola svoje kuhinje in da vse okoliške šole vozijo hrano. Ravnateljica pojasni, da MOL ne načrtuje 

finančnih  sredstev za to in da niti nimamo prostora za tako kuhinjo. 

 

Ad5) 

G. Sepič poroča o rezultatih v prvem polletju 2013/14.  

Ravnateljica se odzove na vprašanje o razlogih za to: čedalje več je otrok z odločbami, tujcev, otrok s prilagoditvami, čustveno zanemarjenih 

otrok, otrok, katerih starši v prvi triadi ne pristanejo na ponavljanje razreda, razvajenih otrok … ter pridnih delovnih staršev. Pojasni še, da se 

starši težko sprijaznijo s predlogom o preusmeritvi otroka v programe z nižjo zahtevnostjo, kljub temu da bi to otroku omogočilo boljše 

napredovanje in pomenilo uspešen zaključek osnovnega šolanja. 

 

Specialna pedagoginja Monika Stojko pozove predstavnike staršev, da je zelo pomembno, da otroci vedo, da starši nadzorujejo njihovo delo v 

šoli. 

 

Seja se je zaključila ob 19. uri. 

 

 

Zapisala:           Predsednik sveta staršev: 

Danijela Žalik          Marjan Režek 

 

 


