
Zapisnik sestanka predstavnikov staršev oddelkov OŠ Janka Kersnika, 

ki je bil 30. marca 2021 v spletnem okolju Zoom 

 

Prisotni predstavniki staršev: 

Urška Hribar, Tomaž Jager, Barbara Toplek, Gregor Žun, Mojca Avbelj Korošec, Tina Kralj, Urška Kos, 

Mateja Prelc, Romana močnik Žavbi, Katja Savernik, Alenka Kovač, Damjan Javernik, Tomaž Prohinar, 

Monika Juvan, Brigita Šum Razpotnik, Marta Barišić Pevec, Majda Cajhen, Marta Slatinek, Simona 

Šinkovec. 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo ravnateljice, pomočnic ravnateljice in svetovalne službe o:  

a) poteku pouka na daljavo,  

b) prvih ugotovitvah o posledicah epidemije na znanje učencev, 

c) načrtih/predvidevanjih za naprej.  

2. Kratka poročila in pobude  

   a) Aktiv svetov staršev domžalsko kamniške regije, Zveza aktivov svetov staršev Slovenije  

   b) Svet šole  

   c) Predstavniki razredov  

3. Razno 

 

Točka 1.)Poročilo predstavnic šole:  

Ravnateljica:  

Prispelo je veliko vprašanj.  

Evalvacija dela od doma je bila predstavljena najprej učiteljem, razredniki so jo predstavili na 

roditeljskih sestnkih.  

Ga. Jasenka Zupančič predstavi rezultate evalvacije dela na daljavo z učitelji: 

- realizacija učnih ciljev (razredna in predmetna stopnja 80% ciljev), 

- preverjanje je bilo predvsem ustno, 

- reševanje nalog v delovnem zvezku, 

- pogostost stikov z učenci - predmetna stopnja (dnevni nivo), razredna stopnja 

enako. 

- naloge so učenci opravljali redno (80-90%). 

Evalvacija analize s strani staršev: 

- starši so bili načeloma zadovoljni s komunikacijo, 

- učenci na razredni stopnji so odvisni od pomoči staršev, na predmetni stopnji so 

starši bolj spodbujevalci pri delu, 

- količina snovi naj bi bila primerna, 

- nekaj je bilo predlogov za več vidokonferenc s strani staršev. 

Ravnateljica razloži, da so se avgusta septembra intezivno pripravljali na delo od doma(razna 

izobraževanja). Po zadnjih informacijah naj bi bila priporočila da naj bo 1/3 ur videokonferenc. So tudi 



učitelji ugotovili, da je prisotnost vidokonferenc eden od načinov, kako otroke aktivirati (prisotnost 

otroka za šolsko delo).  

Dober je dnevni stik z učencev z razrednikom, da se ohrani dnevni ritem/rutina. Polovica ur za učitelje 

predmetne stopnje. 

Sprememba bo tudi dnevno objavljena gradiva za naslednji dan. Kar je bolj pregledno s strani staršev 

in učencev. 

Socialne stiske so se povečale ob vrnitvi v šolo. Potrebno je pristopati čimbolj življensko - ogromno 

dejavnikov, ki vplivajo na to. Šola skuša delovati vzgojno. 

Torej ena plat je znanje, druga pa učinkovito vzgojno delovati. 

Komentar staršev: na splošno je mnenje, da je pomembno, da se otroci z učitelji pogosto vidijo preko 

videokonferenc. 

Načrtovanja, predvidevanja: z občino se pripravlja rekonstrukcija stare telovadnice. Gradnja prve 

etaže se začne z mesecem majem. Prostorsko to pomeni, da s v tem obdobju zaprejo določene 

učilnice. Z novim šolskem letom naj bi bilo že možno uporabljati učilnice, vendar ne še septembra. 

Bodoči prvi razred kljub vsemu ostaja naslednjem šolskem letu na Prevojah. Predviden končni 

zaključek je 1.9.2022. 

Ogromen porast učencev na obeh podružnicah. V Krašnji se razdružuje še en oddelek. Prostorska 

stiska je velika. Tudi v Blagovici so vsi oddelki polni. Planira se še ena učilnica. 

 

Točka 2.) Kratka poročila in pobude 

a.) A. Meden: zaradi covida je bilo prestavljeno posvetovanje Zveze in izvedli so samo zasedanje 

skupščine, predvidenega posvetovanja o kakovosti pa ne. Na zasedanju Skupščine ZASSS bo 

predvidoma izvoljeno novo vodstvo A. Meden ne bo več kandidiral. Obeta se spreminjanje 

učnih načrtov, pri čemer želi tudi ZASSS sodelovati oziroma zastopati poglede staršev, 

predvsem z zagovarjanjem osredotočenosti vseh razmislekov na dobrobit učenca, ne na 

predmet ali stroko. 

b.) Ravnateljica: svet šole je zasedal ob zaključku leta. Diskusija je tekla okrog investicijskih 

korakov. Lansko leto se je zaključilo s prihodki, ki bodo usmerjeni v opremo, predvsem 

posodobitev zunanjih naprav.  

Izpade zimskih/letnih šol v naravi naj bi nadomestili po epidemiji. Za zdaj je še vse možno 

nadoknaditi. 

 

c.) POBUDE:  

a. Prevozi- Ariva KAMBUS; OB 7. URI naj bi bila prevelika gneča. Opozorjeni so bili s 

strani prevoznika. Zjutraj gresta 2 avtobusa. Učenci gredo rajši na tega, ker gre do 

šole. Prosili starše iz naselje Trnjave, da gredo na avtobus, ki odpelje prej. Od 12. 

aprila se bo učence in starše iz tega naselja poprosilo, da izberejo ta avtobus. 

b. Po 5. šolski uri 2 avtobusa. Na prevoz ob 12.55 morajo iti učenci,ki zaključijo ob 12.45 

in  ki niso naročeni na kosilo, s tem se težavi s prevozom izognejo. 

c. Neprimeren odnos voznika; naj bi šlo za enkratni dogodek. V nasprotnem primeru, 

naj starši takoj pokličejo in sporočijo težave. 

d. USTAVLJANJE AVTOBUSA NA KVEDRČKOVI ULICI - z avtobusom naj voznik ne bi 

mogel obračati. Je priravljen na ideje in jih prediskutirati s starši.  



e. 9. razred- kako se bo zaključilo šolsko leto; valeta? Glede na to, da je še nekaj časa do 

junija, še ni nič dorečeno. Odvisno od situacije. 

f. Prometna ureditev glede novega vhoda prvošolcev. Planira se dolgoročna krožna 

ureditev.  

g. Kolesarski izpit 6. razreda; naj bi se začelo ta teden, trenutno je 6A v karanteni. Ostali 

imajo obnovitveno vožnjo. V planu za 6. in 5. razred. 

h. Pregled dela na daljavo - kvota ur za videokonference se povečuje 

i. Pilotno testiranje NPZ - za primer če bi bili pred dejsvtom da se NPZ izvaja na daljavo. 

Zaenkrat naj bi se izvajalo klasično 

j. Počitniško varstvo – naj bi bilo organizirano skupaj za domžalsko regijo. Skupaj z 

Zvezo prijateljev mladine. Projekti trenutno niso najbolj živi. 

k. Dodatni likovni material - naj ga letos ne bi porabili in bo ostal še za naslednje leto. 

l. Vzgojni problem v Blagovici - Najbolj učinkovito, če gre za individualni problem, je, če 

se ga rešuje direktno z udeleženci. 

m. Pot reševanja, ko so težave v razredu - če se težave ne razrešijo s učiteljem, gre do 

razrednika, potem pa na svetovalno službo. 

n. Pohvala, da šola zagotavlja prehrano v času dela od doma. 

o. Pohvala učiteljici Kseniji iz 3.c. Starši in otroci so zelo zadovoljni. 

 

Zapisala:       Predsednik 

Katja Savernik       Sveta staršev OŠ Janka Kersnika 

       Anton Meden 

                        

         

                Ravnateljica 

       OŠ Janka Kersnika 

       dr. Anja Podlesnik Fetih 

 

 


