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ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ FRANJA GLOBA PREVALJE

2. korespondenčna seja Sveta staršev OŠ Franja Goloba Prevalje je bila izvedena v elektronski
obliki do četrtka, 24. 3. 2022.
Prisotni: Tjaša Slatinšek, Simona Grenko, Darja Polajner, Andreja Marin, Polona Lodrant ,
Nataša Ketiš , Simon Pšeničnik, Darja Valenci, Ana Sirk Prislan, Ingrid Meh, Mojca Šušel,
Mojca Hrvatin , Maja Debelak, Barbara Gostenčnik, Franja Hočevar, Senad Karić, Davorin
Rogina, Katja Stopar, Milena Potočnik, Martina Sušec Valentar, Urška Poberžnik, Tadej
Pačnik, Ivan Backović.
Opravičeno odsotni: Svetlana Močilnik, Matej Šipek, Vesna Verdnik, Lara Podržavnik, Marko
Kac, Sonja Koroš, Ana Ovnič Verdnik, Karmen Tomaž, Jasmina Pušnik, Anja Kerec.
DNEVNI RED:
1.Ugotovitev sklepčnosti.
2.Potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
4. Seznanitev z učnim uspehom učencev OŠ Franja Goloba Prevalje v 1. polletju.
5. Predstavitev anketa Vpliv COVID-19 na VIP OŠ Franja Goloba Prevalje.
6. Seznanitev s Pravilnikom o subvencioniranju šole v naravi.
7. Seznanitev z Razvojnim načrtom šole.
8. Predlogi in pobude.
9. Razno.
Gospa ravnateljica Andreja Tinta, je pozvala vse člane Sveta staršev, da na mail gospoda Ivana
Backoviča sporočijo, da so seznanjeni s predlaganim dnevnim redom.

Točka 1:
Predsednik sveta staršev, ugotovi sklepčnost članov Sveta staršev, glede na prejeta
elektronska sporočila.

Točka 2:
Člani sveta staršev, smo se zaradi nesklepčnosti 2. redne seje, sestali na korespondenčni seji
preko elektronske pošte. Tako smo bili seznanjeni z dnevnim redom 2. korespondenčne seja
Sveta staršev OŠ Franja Goloba Prevalje.
SKLEP: Predlagan sklep je bil sprejet, saj je večina predstavnikov Sveta staršev OŠ Franja
Goloba Prevalje, potrdila predlagani dnevni red 2. korespondenčne seja Sveta staršev OŠ
Franja Goloba Prevalje.
Točka 3:
Člani Sveta staršev smo si prebrali zapisnik zadnje seje Sveta staršev, z dne 28. 9. 2021, z
vsebino katerega smo soglašali.
SKLEP: Člani Sveta staršev smo potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 28. 9. 2021.
Točka 4:
SKLEP: Člani Sveta staršev smo bili seznanjeni z učnim uspehom učencev OŠ Franja Goloba
Prevalje v 1. polletju.
Točka 5:
SKLEP: Člani Sveta staršev smo bili seznanjeni s predstavitvijo ankete Vpliv COVID-19 na VIP
OŠ Franja Goloba Prevalje.
Točka 6:
SKLEP: Člani Sveta staršev smo bili seznanjeni s Pravilnikom o subvencioniranju šole v naravi.
Točka 7:
SKLEP: Člani Sveta staršev smo bili seznanjeni z Razvojnim načrtom šole.
Točka 8:
Predlagane so bile naslednje pobude:
- »Interesne dejavnosti. Zakaj ni objavljeno na začetku šolskega leta katere interesne
dejavnosti potekajo, krajši opis in kdaj potekajo, da si otrok lahko lažje poišče in izbere
interesno dejavnost? Potem sem jih zasledila v publikacij ( ne vem točno kateri mesec
je bila izdana publikacija, mislim da je že 2 meseca potekal pouk) in ko sva skupaj z
otrokom pogledala dejavnosti, si je želel obiskovati First lego. Vprašal je učitelja kdaj
poteka in če se lahko pridruži, ampak jih nekdo izbere, da lahko hodiš (mi ni znal
povedati kdo te izbere). Mislim, da otroci niso dovolj seznanjeni kaj bi lahko obiskovali,
če bi bili urniki in opisi dejavnosti na spletni strani bi si lahko otroci lažje umestili kakšno
dejavnost v svoj urnik«.
-

OD: Interesne dejavnosti so v tem in preteklem letu potekale v okrnjeni obliki. To
pomeni, da je učitelj izvajal dejavnost po mehurčkih – malih skupinicah. Te so se
prilagajale prostim učilnicam in urnikom ostalih dejavnosti. Verjamemo, da bomo
ID v naslednjem šolskem letu lahko izvajali kot pred epidemijo.

-

»Otrok je tudi prejšnjo leto obiskoval eno interesno dejavnost, kjer so bili učenci večino
časa sami v razredu oz. je učitelj delal druge stvari, ne pa se posvetil njim«.

-

OD: Kot pravite je vaš otrok povedal, da so »bili učenci večino časa sami v razredu
oz. je učitelj delal druge stvari, ne pa se posvetil njim.« Da bi razjasnili okoliščine
tega kar ste zapisali, bi potrebovali več informacij.

-

»Zanima me kako je s tekmovanji na šoli oz. koliko se jih organizira? Na spletni strani
pod rubriko Tekmovanja je samo tabela tekmovanja v šolskem letu 2020/21 (staro) in
naštete: angleščina, slovenščina- Cankarjevo tekmovanje in matematika. Pa mislim, da
je ogromno drugih tekmovanj še. Ker nekateri otroci potrebujejo točke od tekmovanj«.

-

OD: Učenci potrebujejo točke s področja tekmovanj v 8. in 9. razredu. Učenci, ki
obiskujejo dodatni pouk in /ali so učno zelo uspešni se na tekmovanja posebej
pripravljajo. O terminih tekmovanj učitelj obvesti učence. Ti so zapisani v LDN, ki
ste ga potrdili na septembrski seji Sveta staršev.

-

»Imam samo vprašanje- kaj boste na šoli naredili, da se septembra spet ne pojavijo
maske in samotestiranje? Boste nabavili pleksi stekla, morda uredili prezračevanje? Kdaj
boste iz hišnega reda odstranili aneks, ki zapoveduje maske in samotestiranje (za maske
vemo, da so protiustavne,....)? Prosim še za obrazložitev na kakšen način se na naši šoli
sprejema, spreminja Hišni red«?

-

OD.: Nošenje mask/samotestiranje v v-i zavodih ni domena kolektiva oz. odločitev
ravnatelja, ampak je to vladna odločitev. Kolikor sredstev smo imeli na razpolago,
smo jih tudi vložili v prezračevanje v velikih prostorih (knjižnica, jedilnica). Hišni
red določijo učitelji, lahko ravnatelj sam.

-

»Zanima me, ali bodo naši otroci, ki niso bili v zimski šoli v naravi, imeli kdaj to
možnost, da to nadoknadijo, ker od drugih šol slišim in dobivam informacije, da so vse
to letos nadoknadili. Obstaja mogoče kakšna druga možnost, da jim zadostimo te
izpadle dni zimske šole kako drugače? Starše sem seznanila s tem vprašanjem in mislim,
da se jih velik procent strinja, da jim realiziramo njihov teden«.

-

OD.: V naslednjem šolskem letu bomo nadoknadili vse izpuščene šole v naravi.

-

»Zanima me, kako bo glede zaključnih ekskurzij. Lansko leto, kljub temu, da so
epidemiološke razmere že dopuščale podobne stvari, naši učenci niso bili deležni
končnega izleta oziroma ekskurzije, kako bo letos s tem«.

-

OD.: Letos bodo ekskurzije potekale v mesecu maju in juniju.

-

»Trajanje pouka, z rednimi urami in obvezne izbirne vsebine. Zdi se mi nesprejemljivo,
da je otrok v sedmem razredu OŠ pri pouku od 8.20 do 15.30, pa v šoli nima nikakršnih
težav, prav tako odlično usklajuje treninge in šolo, ampak ali ne bo mogli uskladiti
urnikov nekako tako, da bo za otroke manj naporno«. (torek, elektronika z robotiko)

-

OD.: Če pogledamo tujino, so otroci v šoli z rednim poukom od 9. 00 do 17.00 in to
že mlajši otroci. Urnik učencev na predmetni stopnji vsebuje izbirne predmete in
skoraj nemogoče je v dneh od ponedeljka do petka sestaviti urnik, kjer bi otroci
imeli pouk od 8.20 do 13.30. Tako se lahko v tedenskem urniku otroka oblikuje
tudi daljši delovni dan.

-

»Ali je možno, da učenci puščajo učbenike in/ali zvezke v šoli oz. ali jim lahko učitelji
sproti povedo kdaj potrebujejo berilo in druge potrebščine in kdaj ne. Vsakodnevna teža
torbe je namreč za učence v 2. triadi občutno previsoka«.

-

OD.: Učiteljem sem predstavila vašo pobudo/predlog in bodo bolj pozorni na to.
Učiteljice mlajših učencev so povedale, da otroci v torbici nosijo še druge
»nepotrebne« stvari, ki torbice dodatno obtežijo.

-

»Zakaj v tednih karantene (govorimo o času pred zimskimi počitnicami) učitelji (z izjemo
učiteljice za matematiko) niso podali snovi na e-učilnico, prav tako niso odgovorili na
poslane maile. Glede na to, da naj bi bilo jasno, kako naj bi se izvajal pouk, ko je bil otrok
v karanteni, se zdi takšno ravnanje neodgovorno«.
OD.: V času od 15. 1. 2022 do začetka zimskih počitnic so razmere na šoli bile
takšne, da smo res komaj zagotavljali pouk v živo. Tako kot so masovno zbolevali
otroci, so bili bolni tudi učitelji. To pomeni, da smo imeli ogromno nadomeščanj.
Učitelji, ki so bili na bolniški, seveda niso mogli delati na daljavo. Za nadomeščanja
pa se včasih izve zadnji trenutek in nemogoče je, da bi se nadomeščanja izvajala
na 3 ravneh – v razredu – prek zooma in še z nalaganjem snovi v spletne učilnice.
Sicer pa bi prosila za konkretnejše informacije, da lahko pri dotičnih učiteljih
preverim, kako so navezovali stik z učenci.

-

»Kdaj so predvideni roditeljski sestanki - v živo«?

-

OD.: Od marca dalje.

-

Prehrana v šoli?
»Poslabšanje in vprašljivost kvalitete, ter zmanjšanje količine glede na prejšnja leta«.
»Zakaj prihaja do sprememb pri kosilu, kar je pisano na meniju in kaj dejansko dobijo«.
»Preveri naj se vsebina na jedilniku za malice! Veliko otrok namreč ne malica v šoli.

-

OD.: Jedilnike šolske prehrane pregledujejo na NIJZ, kjer upoštevajo Smernice
zdravega prehranjevanja. Glede količine hrane –nikoli ni problem, če je učenec po
zaužitem obroku še lačen – vedno lahko dobi »repete«. Zadnje čase imamo težave
z dobavljanjem določenih artiklov. Ob dostavi hrane, določenih naročenih artiklov
ne pripeljejo in morajo kuharice v zadnjem trenutku spremeniti jedilnike. Ti so se
spreminjali tudi zaradi bolniških odsotnosti kuharic v tem šolskem letu.

-

Vprašanje staršev pa je, kot sem že omenila na sestanku, glede uporabe lesenih žlic pri
malici. Ali se lahko začnejo uporabljati navadne kovinske žlice, ker pri lesenih je okus
hrane popolnoma spremenjen«.

-

OD.: Lesenih žlic ne bomo več uporabljali.

Točka 9:
- »Še ena pozna pohvala in pobuda za izvedbo Triglavinga v času šolanja na daljavo. Smo
z otroki takrat spoznali nove vrhove, nekatere tudi s pomočjo navigacije. Zanima me
zakaj skoraj vsako leto ( v vsakem razredu) ima otrok pohod na Brinjevo goro, na
seznamu za Triglaving je bilo predlaganih okrog 10 vrhov (ne vem točno), zakaj se ne
gre na kateri od teh drugih vrhov na pohod ne pa vedno na Brinjevo goro«.

OD.: V zadnjih dveh letih smo bili zelo omejeni zaradi korone in potrudili se bomo,
da bomo svoje dejavnosti čim prej vrnili v stare tirnice oz. širili področje delovanja.

-

-

»Vprašanje, za katerega pa ne vem, ali je primerno za to sejo, ali ga morebiti raje
izpostavim na seji v vrtcu? Zjutraj, ko pripeljem mlajši dve v vrtčevsko enoto na šoli, je
zelo nerodno, da je pred stranskim vhodom v šolo vse zaparkirano s strani uslužbencev
šole. Nisem edina, tudi starši prvošolčkov, ki jih pospremijo do vrat, morajo nekje
parkirati. In zjutraj, ko se vsem mudi, ko je po možnosti še slabo vreme, težke torbe,
rezervna oblačila, celo več otrok hkrati,.. je zoprno parkirat pri Lesni...menim, da bi
ravnateljica lahko poskrbela, da se par parkirnih mest pred stranskim vhodom sprosti.
Tudi na parkirišču pred vrtcem uslužbenci ne smejo parkirati, kolikor mi je znano«.
OD.: Od 21. 3. 2022 dalje je vedno na voljo vsaj 8 parkirišč, kjer lahko starši
parkirajo svoj avto.

Priloga:





Učni uspeh učencev OŠ Franja Goloba Prevalje v 1. polletju.
Vpliv COVID-19 na VIP OŠ Franja Goloba Prevalje.
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi.
Razvojni načrt šole.

Zapisnik zapisala:
Darja Valenci

Predsednik Sveta staršev:
Ivan Backović

