
OŠ JANKA KERSNIKA BRDO 

Brdo 5, 1225 Lukovica 

 

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV V š. l. 2019-2020 

 

Dopisna seja je bila sklicana zaradi epidemije COVID-19, ki je onemogočile normalno 

izvedbo redne seje.  

Seja je potekala od četrtka, 21. maja do ponedeljka, 25. maja 2020 do 22. ure na spletni 

povezavi https://www.1ka.si/a/285015. 

 

Na dnevnem redu so bile tri točke.  

 

1. Soglasje k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv  

2. Soglasje k predlogu nadstandardnega programa za šolsko leto 2020/2021 

3. Razno 

  

Gradivo za 1. in 2. točko je bilo poslano v priponki z vabilom.  

 

Predlog sklepov: 

 

1. Svet staršev OŠ Janka Kersnika Brdo soglaša s predlagano skupno nabavno ceno 

delovnih zvezkov, predstavljeno v priloženem gradivu. 

2. Svet staršev OŠ Janka Kersnika Brdo soglaša s predlaganim nadstandardnim 

programom, predstavljenim v priloženem gradivu. 

Veljavne glasovnice je oddalo 37 predstavnikov staršev oddelkov (Pikapolonice, Zajčki, 

Metulji, Miške, Palčki, Polhki, Sovice, Lisičke, Ježki, Medvedki, Lunice, Zvezdice, Sončki, 

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 5.b, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 8.a, 

8.b in 9.a). 

 

1. sklep je bil sprejet s 33 glasovi ZA in 4 vzdržanimi glasovi. 

 

2. sklep je bil sprejet z 34 glasovi ZA in 3 vzdržanimi glasovi. 

 

Pri 3. točki je bilo podanih 10 sporočil, ki so navedena spodaj. Poleg so z modro barvo 

zapisani tudi odgovori šole in v treh primerih komentar predsednika sveta staršev. 

 

Podana je bila pritožba na delo ene od učiteljic v podaljšanem bivanju na Brdu pred COVID-

19. Več staršev je od otrok dobilo pritožbe o neprimernem vedenju učiteljice, ki je otroke 

izpostavljala pred celim razredom (sramotitve).  

Ravnateljica je zagotovila, da  bo primer obravnavala resno in se z učiteljico pogovorila, 

skupaj s predlagateljem pa smo se dogovorili, da oddelka, iz katerega je prišla pritožba in 

imena učiteljice ne navajamo v zapisniku, ki bo javno objavljen, saj ni namen poimensko 

izpostavljanje posameznikov ampak rešitev problema. O rešitvi pa bo predstavnik oddelka 

obveščen neposredno. 

 

Preostale pripombe so podane po oddelkih. 

 

https://www.1ka.si/a/285015


Zajčki: Drugič prosim daljši rok za oddajo. Vikend je zame vikend in ne berem stvari, ki bi 

me lahko vznemirile. 

Kar se tiče drugih predlogov pa bi izpostavila, da člani sveta nismo tajnice vrtca, zato naj 

drugič vodje postopajo drugače. Ni moja dolžnost, da take stvari javljam drugim staršem in 

zato tudi ne odgovarjam, če sporočilo koga ne bi doseglo. Pohvalila pa bi Moniko in Tino od 

zajčkov, da smo kljub takim razmeram ostali vsaj preko neta skupaj. To nam je res veliko 

pomenilo. 

Odgovor predsednika sveta staršev: Dopisna seja je bila sklicana v četrtek nekaj minut po 

8. uri in je trajala do ponedeljka zvečer do 22. ure. Za odgovor so bil tako na voljo trije 

delovni dnevi, za tiste, ki imajo v delovnih dneh preveč službenih obveznosti pa še konec 

tedna. Menim, da je bilo po vseh merilih za podobne seje časa za odziv dovolj in se 

zahvaljujem vsem, ki ste na seji sodelovali.  

Odgovor šole: Na sestanku DSS smo se dogovorili, da predstavniki staršev posredujejo 

informacije staršem iz svojega oddelka. Predstavniki so se s tem strinjali. V ta namen so jim 

starši iz oddelka  napisali elektronske naslove na 1. roditeljskem sestanku v tem šolskem letu.  

Med epidemijo sem predstavnikom  staršev posredovala nujne informacije o delovanju vrtca, 

ki sem jih pridobila s strani državnih institucij. Da so informacije najhitreje dosegle vse, je 

bila ta pot vsekakor najboljša. Vse informacije pa so bile objavljene tudi na spletni strani 

vrtca.  

 

Lisičke: Ena od mamic že vrnjenih otrok v vrtec sporoča: 

"Lahko samo pohvalim ponovno odprtje vrtca brez kompliciranja. Dobili smo eno elektronsko 

pošto z vsemi informacijami. Ko smo prišli v vrtec so bili vsi ukrepi jasni in enostavni. Zelo 

dobro izpeljano. Pohvala ravnateljici Cveti in njeni celotni ekipi." 

Postavljena pa so enaka vprašanja tistih, ki otrok še niso dali v vrtec:  

- kdaj bo le ta odprt za vse? 

- ali lahko do torka do 12h prijavijo otroka za naslednji teden tudi tisti, ki ga do sedaj nimajo 

v vrtcu? 

Odgovor šole: Ravnateljica s celotno ekipo vodstva šole in vrtca se zahvaljuje za pohvale v 

zvezi z organizacijo in delom obeh zavodov v času izrednih razmer. Vrtec je z 18. 5. odprl 

vrata in se postopoma z vedno večjim številom otrok vračamo v ustaljene tire. 

 

3.b: Menim, da bi morali biti vsi  delovni zvezki plačani s strani ministrstva.  

Komentar predsednika sveta staršev: Z mnenjem se strinjam in v Zvezi aktivov svetov 

staršev na to ob različnih priložnostih opozarjamo tudi ministrstvo. Pozitivni premiki so, so pa 

počasni.  

Odgovor šole: Ministrstvo za šolstvo financira nakup delovnih zvezkov za učence 1., 2.  in 3. 

razreda. 

 

4.b: Pohvala učiteljicam in šoli za trud pri pouku na daljavo. Je za vse težka situacija in smo 

se morali vsi potruditi. Dobro je, da so navodila enkrat na teden in vsa na istem mestu. 

 

5.d: Ker zaključujemo šolanje v Blagovici se zahvaljujemo celotnemu kolektivu za trud in 

prijaznost. Posebej pa bi pohvalili razredničarko 5.d in njen trud pri plesnem krožku. 

Skupni odgovor šole za 4.b in 5.d: Zahval in pohval učiteljem in delu celotne šole smo 

veseli in se zanje zahvaljujemo. 

 

6.a: Prosim, da upoštevate predlog, ki ga je na prvem roditeljskem sestanku dala gospe 

Lederer in ga je razredničarka gospa Petra Hudnik podala gospe ravnateljici. Gre za to, da bi 



bil seznam šolskih učbenikov, zvezkov in ostalih pripomočkov, ki ga dobimo starši bolj 

pregleden, tako, kot imajo to druge šole (npr. Moravče, Dob). 

Odgovor šole s pojasnilom skrbnice učbeniškega sklada : Na naši šoli že od vsega začetka 

sezname za nabavo učnih gradiv oblikujemo po predmetih, in sicer tako, da pri posameznem 

predmetu navedemo vsa učna gradiva in potrebščine, ki jih potrebujejo učenci. Način nabave 

gradiv je za starše označen  pred vsakim gradivom posebej. Pomen teh oznak pa je naveden v 

zgornjem delu lista, pred začetkom seznama (legenda), da se lahko starši orientirate, kaj 

morate kupiti, kaj pa otrok dobi v šoli. 

Ob vsakem delovnem zvezku navedemo EAN kodo, s čimer je zagotovljen izbor točno 

določene izdaje. 

 Menimo, da je na takšen način oblikovan seznam za starše razumljiv in pregleden. Že hiter 

pregled seznama pa staršu ponuja tudi ločen vpogled v gradiva obveznih in izbirnih 

predmetov. 

Vsa leta so bili starši s takšnim načinom predstavitve potrebnih gradiv zadovoljni. Tudi 

nekatere knjigarne, v katerih kupujete starši naših učencev, so izrazile zadovoljstvo in celo 

pohvalo nad preglednostjo. Zaradi vsega zgoraj omenjenega bomo tudi v seznamu gradiv za 

naslednje šolsko leto obdržali obstoječi način predstavitve. 

 

 

6.b: Predlog/vprašanje/prošnja: Zakaj učenci (višjih) razredov ne obiščejo sadovnjaka ali 

Čebelarskega doma? Izhajam iz svojih otrok (ki sta prišla s podružnice) in še nikoli nista bila 

s šolo v sadovnjaku in kolikor vem (morda nimam pravih podatkov) to velja tudi za učence 

matične šole. Sadovnjak je v neposredni bližini šole, pripravijo pa odlično brezplačno 

predstavitev. Prav tako šestošolci (iz Blagovice, za druge enote ne vem) niso še obiskali 

Čebelarskega centra. Zdi se mi škoda, da ne izkoristite lokacij v neposredni bližini, ki 

ponujajo kvaliteten in aktualen program in so pomembno vpete v lokalno okolje. 

Odgovor šole: Predlog obiska sadovnjaka in Čebelarskega centra bo posredovan aktivu 

naravoslovja, ki ga bo po presoji umestil v svoj letni delovni načrt. 

 

6.c: Glede na epidemijo, ki smo jo preživljali v zadnjih mesecih, in otroci niso obiskovali 

pouka, se mi poraja vprašanje, kako bo z povračilom stroškov za nadstandardni prevoz, ki ga 

sofinanciramo starši, prevoznika Gerčarja. 

Odgovor šole: Za obdobje COVID -19, ko se prevozi Gerčar niso izvajali, bo narejen 

poračun. 

 

8.b: Posebej bi pohvalil vodenje sveta staršev in angažiranje g. Medena. Dopisna in 

elektronska seja v smeri nemotenega izvajanja aktivnosti omenjenega odbora je nekaj, kar je 

dodatne pohvale vredno in pomeni prilagoditev razmeram. 

Glede nadstandardnega programa bi zadržano pohvalil vodstvo šole za majhen napredek oz. 

pripravo večjega nabora nadstandardnih "storitev", kot so bile v programu lansko leto. Glede 

na situacijo (Covid-19) in plane je verjetno nekaj programa prenesenega v nov nadstandarden 

program (plavanje 2.razred), nekaj pa razumljivo in "previdno" ni prenesenega, kot npr. 

Erazmus (brez poznavanja ozadja trenutnim situacijam sem mnenja, da bi se le-ta lahko 

vseeno vključil). 

Odgovor predsednika sveta staršev: Vesel sem pohvale, hvala zanjo. Mislim pa, da si 

pohvalo za ravnanje v epidemiji zaslužite tudi starši, ki ste v mnogih primerih v dobrobit 

svojih otrok opravili dvojno ali trojno delo (poleg službe in skrbi za družino še pomoč 

otrokom  pri pouku na daljavo) in tako dokazali, da zmoremo veliko, če stopimo skupaj. 

 

Odgovor šole: Tudi s stani šole se zahvaljujemo za pohvale, ko se zadeve umirijo bomo  



vsekakor nadoknadili določene izpadle aktivnosti, kjer bo le izvedljivo. Aktivnosti v okviru 

mednarodnih projektov Erasmus + bodo tako na projektu izmenjave s Kalabrijo, kot tudi na 

projektu s Finsko v celoti prenesla v šolsko leto 2020/21 in šolsko leto 2021/22. 

 

Tudi z moje strani se kot ravnateljica najprej zahvaljujem celotnemu kolektivu, da smo kljub 

nepredvideni situaciji uspešno izpeljali delo na daljavo in premostili vse ovire, ki so nam bile 

dane na tej zahtevni poti. Hvala vsem staršem, da ste podali svoja mnenja in predvsem 

številne pohvale našim učiteljem, da so svoje delo opravili po svojih najboljših močeh. Velika 

zahvala tudi vam staršem, izredne razmere v katerih smo se znašli, so še en dokaz, da le 

skupaj in v sodelovanju zmoremo več, v dobro vaših otrok, naših učencev.  

 

 

 

predsednik Sveta staršev  

Anton Meden 


