ZAPISNIK
3. redne seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 29. 05. 2018 ob 17.uri v zbornici šole
Prisotni: starši po listi prisotnosti: Tjaša Gjura Oražem (1.a), Mirjam Kurent (1.b), Marta Pižmoht
Šmajdek (2.a), Tina Brecelj (3.b), Aleš Kastelic (4.a), Benjamin Zagorc (5.a), nam. Nuša Tomšič
(5.b), nam. Maria Zlobec (6.a), Matjaž Stenovec (7.a), Sarah Fajs (7.b), Vesna Ponikvar (8.a), Iba
Živa Zupančič (8.b); pomočnica ravnatelja Anuška Vidmar Brezec, učiteljice Lilijana Šanca in
Helena Habič (predstavnici 1.triade) Simona Zdešar (predstavnica 2.triade), Tatjana Šeruga in
Tatjana Rupnik Hladnik (predstavnici 3.triade)
Opravičeno odsotni: Damjan Koren (2.b), Danijela Knap (3.a), Klemen Prešeren (4.b), Polona
Filipič (6.b), Maja Jančič Bogataj ( 9.a) in Tadej Žaucer (9.b); ravnatelj Žarko Tomšič.
Neopravičeno odsotni: /
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje in 1. dopisne seje
2. Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/19
3. Potrditev nadstandardnih dejavnosti
4. Poročila in pobude staršev
5. Razno
G. Zagorc, predsednik Sveta staršev je otvoril sejo in pozdravil prisotne.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki
POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE IN 1. DOPISNE SEJE
Predsednik je pojasnil, da zapisnik 1. redne seje Sveta staršev še ni bil objavljen zato, ker je bilo treba
preveriti poimensko izpostavljenost oseb. Predlaga, da se pišejo zapisniki, če se nanašajo na
obravnavo konkretnih oseb, v nevtralni obliki in se lahko objavijo v celoti (ne kršijo GDPR).
Člani so potrdili zapisnik 2. redne seje šolskega leta 2017/18 in zapisnik 1. dopisne seje brez
pripomb.

K 2. točki
POTRDITEV DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
Predsednik Sveta staršev je prisotne pozval k razpravi glede predlaganih delovnih zvezkov za
prihajajoče šolsko leto.
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Predstavnik 8.a razreda izpostavi uporabo delovnega zvezka Biologije. Predlaga učiteljem, da naj
presodijo kateri delovni zvezki so uporabni in kateri ne, ter naredijo selekcijo.
V 4. razredu delovne zvezke uporabljajo, prav tako v 5. razredu, v 7. razredu je nepotreben delovni
zvezek za predmet Državljanska vzgoja in etika.
Pomočnica ravnatelja pojasni, da delovni zvezki niso predpisani s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, zato so odločitve o uporabi delovnih zvezkov prepuščene predvsem učiteljem
posameznih predmetov.
Učiteljica 1. triade Lilijana Šanca pojasni, da morajo otroke opismeniti in zato opuščajo delovni
zvezek pri Spoznavanju okolja, naročajo manjši zvezek za pisanje. Učiteljica 2. triade Simona Zdešar
pojasni, da je komplet učbenikov in delovnih zvezkov Radovednih 5 po mnenju učiteljic 2. triade
dovolj dober in ne želijo sprememb.
SKLEP ŠT.1:
Člani Sveta staršev potrdijo predlagani seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/19.
/SOGLASNO/

K 3. točki
POTRDITEV NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI
Predsednik predstavi letni program nadstandardnih dejavnosti za naslednje šolsko leto. Šola ima
potrjene naslednje termine pri CŠOD:
2. r tabor Medvedje brdo od 4. 2. -8. 2. 2019
4. r tabor iščejo nadomestno lokacijo ( možna izbira Štrk)
5. r poletna šola v naravi Savudrija od 10. 9. -14. 9. 2018
6. r zimska šola v naravi Kranjska gora od 18. 2. – 22. 2. 2019
7. r tabor iščejo nadomestno lokacijo
9. r poletni tabor Kolpa- Osilnica v juniju 2019
Organizira se tečaj plavanja za 1. in 3. razred.
Ga. Šeruga izpostavi težavo, ko se oblikuje cena posamezne dejavnosti, ki se razdeli med vse
prijavljene, nato pa določeni odstopijo od prijave, kar posledično povzroči, da ostali plačajo višji
znesek. Predlaga, da naj se fiksni stroški delijo med vse prijavljene. Naj se preveri, v kolikšni meri se to
že izvaja.
Svet staršev je seznanjen z nadstandardnimi dejavnostni in ni pripomb.

K 4. točki
POROČILA IN POBUDE STARŠEV
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1A – brez pripomb,
1B – brez pripomb, starši želijo, da se objavi seznam šolskih potrebščin tudi pri drugih dobaviteljih,
ne samo pri Kopiji novi d.o.o.,
2A – pohvala učiteljicam, zasedeno parkirno mesto ves čas, ali obstaja možnost po dodatnem
parkirnem mestu, klančina ni urejena,
3B – zadovoljni z učiteljico, brez pripomb,
4A – brez pripomb,
4B – brez pripomb,
5A – brez pripomb,
5B – brez pripomb,
6A – situacija v razredu se umirja, učenje v času krize je bilo dobro organizirano, kar gre zahvala
predvsem razredničarki, opažajo pa, da so otroci v stresu zaradi spraševanj,
7A – brez pripomb, pohvala ge. Dvornik, ker zna učence umiriti in stimulirati za učenje,
7B – na roditeljskem sestanku so bili seznanjeni s preskokom učenca v njihov razred, zadržkov
zaenkrat ne izražajo,
8A – brez pripomb,
8B – brez pripomb, razen na dolžino testov (5-6 strani/45 minut je preveč), pojasnilo učiteljic, da
moderirajo teste na aktivu in vsebinsko niso predolgi.
K 5. točki
RAZNO
Predsednik Sveta staršev v imenu ravnatelja prosi, da se zaradi dodeljene sicer neformalne etikete
nasilna šola Svet staršev posvetuje in sprejme sklep oziroma pojasnilo glede varnosti in odnosov v
šoli. Predstavnik 7.a poudari, da konkretnega primera ni mogoče ločiti od trenutno splošnega
vzdušja. Njegovo mnenje je, da je šola neučinkovito in predolgo reševala nastale zaplete. Šola kot
celota ni nasilna, ampak presenetljivo tolerantna. Zaradi medijske odmevnosti primera ima
kompromitiran ugled, ki bo kompromitiran še dodatno v kolikor se bo predlagana rešitev izjalovila.
Predstavnica 3.b opozori, da predstavnik 7.a pri svojih stališčih izhaja iz zmotnega prepričanja, da so
vse navedbe staršev 6.a resnične in da temu ni tako, kar je bilo že večkrat poudarjeno, tudi s strani
vodstva šole.
Pomočnica ravnatelja pojasni, da je imela šola zaradi konkretnega primera inšpekcijski nadzor, kjer je
s strani inšpektorice dobila pozitivno mnenje ter samo dve pripombi, ki sta bili že rešeni. Predstavnik
MIZŠ v multidisciplinarnem timu je pojasnil, da smo v konkretnem primeru popolnoma povprečna
slovenska šola.
Predstavniki staršev se strinjajo, da razen primera v 6.a razredu ni zaznati posebnih težav in da ni
razloga, da bi bila šola etiketirana kot nasilna, kvečjemu nasprotno. Ni pa to stvar, o kateri bi Svet
staršev lahko posebej odločal, ampak predlaga šoli, naj postavi to vprašanje na letno anketo za starše
in učence.
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Pomočnica ravnatelja predstavi rezultate NPZ za 9. razred; šola je v vseh treh predmetih nad
povprečjem:
šolsko
slovensko
Slovenščina
54,5 %
51 %
Matematika
64,7 %
53 %
Angleščina
70,5 %
60 %

Obvestila je tudi vse prisotne, da zaradi uvedbe GDPR , ki je stopil v veljavo 25. 5. 2018, izjave, ki so
jih podpisovali starši v začetku šolskega leta, niso več veljavne, vendar jih bo šola popravljala ob
začetku novega šolskega leta.
Predsednik Sveta staršev se zahvali prisotnim in želi, da starši zaupajo učiteljem in vodstvu šole, še
zlasti pa svojim otrokom, da bodo postali samostojni, zato naj jim dajo bolj proste roke pri odločanju
in delu v šoli.
Redna seja sveta staršev se je zaključila ob 18:35 uri.

Zapisala:
Renata Vidic

predsednik Sveta staršev
Benjamin Zagorc
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