
Zapisnik 2. seje sveta staršev 2019/2020 3. 3. 2020 v učilnici P3 na OŠ JK Brdo 

 

Prisotni predstavniki staršev: 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2.c, 2d, 3a, 3b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 

6c, 6d, 7a, 8a, 8b, Zvezdice, Ježki, Polhki, Metulji, Zajčki, Lisičke, Lunice, Sončki, Sovice. 

S strani šole prisotni: Anja Podlesnik Fetih (ravnateljica), Urška Presečnik (pomočnica 

ravnateljice), Cveta Rošer (pomočnica ravnateljice in vodja vrtca), Jasenka Zupančič 

(svetovalna delavka). 

Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje, poročilo o realizaciji sklepov.  

2. Poročilo ravnateljice o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju.  

3. Posodabljanje vzgojnega načrta 

4. Kratka poročila in pobude:  

a. Aktiv svetov staršev domžalsko kamniške regije in Zveze aktivov svetov staršev 

Slovenije  

b. Svet šole  

c. Predstavniki razredov  

5. Razno 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

1. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje seje, poročilo o realizaciji sklepov.  

Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen. 

2. Poročilo ravnateljice o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju. 

Ravnateljica je podala primerjavo rezultatov ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja glede na 

pretekla leta. Trend je obrnjen navzgor (predvsem na predmetni stopnji) – število negativno 

ocenjenih učencev se zvišuje. Število učencev brez zabeleženih kršitev pada. Razloga za to 

sta bolj dosledno beleženje ter prostorska stiska (zaradi graditve prizidka). Vedno več je 

seljenja iz razreda v razred. Trend vzgojnih opominov (kršitve pripeljejo do opominov) strmo 

pada, le en opomin. Povprečno število ur odsotnosti na razredni stopnji raste, na predmetni pa 

pada. Povprečno 24 neopravičenih ur na učenca do 15. januarja. Povprečno število 

neopravičenih ur na učenca je v upadu – te ure »pridela« predvsem predmetna stopnja. Šola 

po novem o vsaki neupravičeni uri takoj obvesti starše. Obiskanost govorilnih ur ostaja v 

trendu preteklih let – povprečno okrog 41%. Roditeljski sestanki so dobro obiskani – v 

povprečju 77%. 

3. Posodabljanje vzgojnega načrta 

Šola je ustanovila delovno skupino, kjer deluje 10 učiteljev (strokovnih delavcev) in Jasenka 

Zupančič, ki skupino vodi. Skupina je najprej pregledala obstoječi vzgojni načrt ter začela 

zbirati predloge za posodobitve. Pregledali so načrte zadnjih 10 let po slovenskih OŠ ter 

primere dobrih praks. G. Šinkovec, ki se s tem področjem ukvarja, je dal nekaj nasvetov, 

kako nov VN oblikovati. Na šoli poteka izobraževanje učiteljev na tem področju. K staršem 

se je pristopilo z delavnico o vzgoji na roditeljskih sestankih. Tako je šola pridobila smernice 

in ideje, kaj starši pričakujemo od vzgoje na šoli. Šolska delovna skupina predlaga, da starši 

ustanovimo svojo delovno skupino za VN ali/in se kakšen od predstavnikov Sveta staršev 



pridruži šolski delovni skupini. Delavnica se bo izvedla tudi med učitelji in učenci, da vse tri 

skupine sodelujemo in prispevamo pri oblikovanju novega VN. 

Časovnica: Obstoječe stanje je že pregledano. Dokončno oblikovanje novega VN naj bi 

speljali v prihodnjem šolskem letu. 

Sklep: Zainteresiranih za sodelovanje je zaenkrat 5 staršev. Ti bi se pridružili šolski delovni 

skupini. Srečanja bi bila v popoldanskem času. Pri vsebinskem delu bi v delovno skupino 

vključili tudi učence. 

4. Kratka poročila in pobude:  

a. Aktiv svetov staršev domžalsko kamniške regije in Zveze aktivov svetov staršev 

Slovenije  

18. 3. ob 18h bo na OŠ Rodica redni letni seminar aktiva, kjer bo prisoten glavni šolski 

inšpektor. Predstavil naj bi delo inšpektorata v zadnjih letih ter problematiko v Domžalsko – 

kamniški regiji. Dobro bi bilo, da se seminarja udeležita vsaj dva predstavnika sveta staršev 

iz vsake šole. 

Šola je imela pred kratkim redni inšpekcijski pregled, ki je bil zelo pozitivna izkušnja. 

Redno letno posvetovanje Zveze aktivov bo 28. marca. Poudarek bo na kakovosti delovanja 

šol. 

b. Svet šole  

Prejšnji teden je bila seja Sveta šole. Ga. ravnateljica je podala evalvacijo dela. Podali so apel 

občinskim svetnikom glede zagotavljanja čim boljšega položaja šole v proračunu za prenovo. 

Občina je močno zakreditirana. Prenova stare telovadnice v učilnice bo potekala v 2 fazah 

(september 2021 in 2022). Problem bo v šolskem letu 2020/2021, ko bo potekala prenova 

stare telovadnice, ker bosta v tem času 2 učilnici manj. V prvi fazi bodo pridobljene 4 nove 

učilnice, v drugi fazi pa še 5 učilnic ter 2 manjši učilnici.  

Podan je bila pobuda glede nove telovadnice – ni pravega pristopa glede koriščenja 

telovadnice v popoldanskem času. Ta pobuda je šla tudi že na občino. Šola predlaga, da gre 

upravljanje v roke šole oz. da občina zagotovi dobrega upravnika. 

c. Predstavniki razredov  

3.b: Zimski športni dan – bil je samo pohod, pričakovali še druge dejavnosti. Športni dnevi – 

naj bodo vključeni tudi učitelji športa. OPB – zaželen je stalni učitelj za vse dni. Disciplina – 

dečki so zelo živahni; starši apelirajo na svetovalno službo, če se lahko s temi fanti pogovori, 

saj pogovor s starši ni povsem odpravil težave. Prihaja do manjših poškodb. 

Odgovor šole: Do konca 3. razreda športni učitelji ne smejo biti kadrovani v športne dneve. 

OPB-ja se žal drugače ne da organizirati, saj so tam kadrovani učitelji, ki dopolnjujejo svojo 

učno obveznost (predmeti, ki imajo manjše število ur). 

7. a, b, c (skupni roditeljski sestanek): Učenci si ne želijo popravljat prekrškov. 3. domače 

branje, knjiga Elvis Škorc (predlog JAK) – naj bi bila neprimerna; neprimerno besedišče. 

Šola po mnenju staršev ni primeren prostor, kjer se učenci srečujejo s tako literaturo.  



Odgovor Tone Meden: Pojasni projekt JAK »Rastem s knjigo«. Knjiga ni obvezna za domače 

branje, šola (učiteljice slovenščine) se je sama odločila, da jo uporabi za domače branje. 

6.b: Pohvala prenovitvi vzgojnega načrta. Nejasnosti ob odpovedi smučarskega športnega dne 

(alarm zaradi vetra). 

Odgovor šole: Strinjajo se s pobudo, da se športni in drugi dnevi ne organizirajo ob 

ponedeljkih zaradi oteženega obveščanja. 

5.e: Šolske omarice – generalni ključ v tajništvu? Šola v naravi Debeli rtič – glede na bližino 

meje z Italijo in situacijo s COVID-19. Plezanje: razdeljeni v skupine – problem z neustrezno 

dodelitvijo termina imajo vozači ter tisti, ki obiskujejo NGL v glasbeni šoli. 

Odgovor šole: Učenec lahko, če je pozabil ključ, v tajništvu dobil generalni ključ. Po novem 

zaradi zlorab generalni ključ dobi le dežurni učitelj, ki učencu odklene omarico, ki tisti dan 

ostane odklenjena. Debeli rtič – šola je v navezi s pristojnim ministrstvom in deluje po 

navodilih. 

8.b: Športni dan v Hiši na Travniku – pobuda, saj objekt ponuja dobre možnosti. 

6.c: Pripomba, da učitelji telesne vzgoje veliko uporabljajo svoje telefone. 

Odgovor: V prostorih nove telovadnice učitelji še nimajo ustreznega prostora (kabineta) z 

računalnikom, kjer bi vpisovali odsotnosti itd. Zato za vpisovanje uporabljajo pametne 

telefone. 

4.d: Ko odpadejo ure, ni obveščanja na spletni strani (npr. pevski zbor). To je zdaj urejeno. 

Odločbe: dosledno izvajanje DSP – glede na kadrovske navedbe. 

2.b: Otroci med OPB-jem niso skoraj nič zunaj (tudi v primerjavi z oddelkom 2.a se opaža 

razliko). Vprašanje: Se je kaj ukrenilo glede zapiranja dvorišča pred šolo za vozila? 

8.a: Izguba očeta učenke je razred in starše zelo povezala. Zelo dobro sodelovanje z 

razredničarko (ter z razredničarko 6.a, kjer je njena sestra). Nemščina ves čas odpada – kdaj 

se vrne prof. Gomzi Anja? Fizika – otroci ne razumejo razlage oz. razlaga ni strukturirana 

(otroci ne vedo, kaj je pomembno in kaj ni); posledično so ocene slabe. 

Odgovor šole: Učiteljica je na daljši bolniški, verjetno večmesečni. Sklenili so pogodbo o 

zaposlitvi z novo kandidatko, ki v ponedeljek začne z delom. Glede tragedije v družini: šola 

bi ponudila logistiko za zbiranje denarja (npr. skrinjica v tajništvu ali med govorilnimi 

urami). Svet staršev bi v sodelovanju z vodstvom šole  napisal dopis, ki ga predstavniki nato 

posredujemo staršem. 

5. Razno 

Ena od mam se je zahvalila za dobro sodelovanje šole v Krašnji s kulturnim društvom – 

dobili so darilo Mohorjeve družbe, knjige v rednosti 500€. 

Učenci s posebnimi potrebami – predsednik predlaga anketo med starši takih otrok o 

dosedanjih izkušnjah in zadovoljstvu.  

Predlog so prisotni soglasno podpri. 



Nekaj staršev iz Blagovice se je glede prevoza srečalo z županjo. Nekaj naj bi uredila občina, 

nekaj pa naj bi uredila šola. Ob podpisu nove pogodbe s Kambusom naj se vztraja, da bi 

avtobus, ki ne vozi na redni liniji, otroke pripeljal do šole. Zakaj se ne izvajajo pregledi 

kombijev zjutraj (vozijo se prazni kombiji)? 

Odgovor šole: Pregled se je opravljal v enomesečnem obdobju in ni bilo veliko odstopanj 

glede na sezname vozačev. 

Zakaj morajo otroci vozači kosilo tako hitro pojesti? Vozniki naj bi se ne držali voznega reda 

in prehitro odpeljejo (cca 10 minut pred predvidenim odhodom). Učitelje naj se opozori, da 

otrok ne priganjajo na kosilu, če je do odhoda še dovolj časa. 

Šola bo to preverila in posredovala. 

Predlog: več strehe pred šolo (med dežjem premalo prostora). 

Odgovor šole: otroci čakajo vsepovsod, tudi okrog župnišča. 

Šola rocka – očitno je prišlo do zastoja v izvedbi in na naši šoli ne bo potekala. 

 

Seja je bila končana ob 8:15  

 

Zapisala Martina Skrzypiec Hajdinjak    Predsednik sveta staršev  

Tone Meden  

 

 

 

Ravnateljica  

dr. Anja Podlesnik Fetih 


