
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

4. seje Sveta staršev, z dne 18. 6. 2018, 
s pričetkom ob 18. uri, v zbornici OŠ prof. dr. Josipa Plemlja  

 

 
PRISOTNI ČLANI SVETA STARŠEV: poimenski seznam prisotnih članov Sveta staršev s podpisi (Glej 
prilogo arhivskega izvoda zapisnika.) 
PRISOTNI PREDSTAVNIKI ŠOLE: zapisnikarica Tatjana Urbančič. 
ODSOTNI: Simona Ferčej (3.a), Alenka Korošec (3.b), Boris Božič (8.a), Ana Antloga (9.a), Katarina 
Jarc (9.c), Urška Perko Ažman (3.e), Danijela Ambrožič (5.e) 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Alenka Hiti (6.a), Vesna Mežan (8.c), Mateja Ferjan (1.e), Katja Stušek 
(1.f) 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Potrditev sklepa dopisne seje v zvezi s soglasjem Sveta staršev k nabavni ceni 

delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv v šolskem letu 2018/19. 
3. Poročilo o šolskem delu v šolskem letu 2017/18. 
4. Smernice za pripravo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19. 
5. Razno. 

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
AD 1) 

 
Predsednica ga. Jasmina Đorđević je prebrala vse sklepe prejšnje seje.  Prva dva sklepa sta 
realizirana, za tretji sklep pa je ga. ravnateljica povedala, da bi v prihodnjem šolskem letu prvi 
odmor skrajšali za 5 minut, odmor za kosilo (med 6. in 7. šolsko uro) pa podaljšali za 5 minut, 
tako da bi bil 20 minuten, prav tako pa bi prestavili še odhod šolskih avtobusov za 5 minut, kar 
bi pomenilo, da bi učenci imeli za kosilo 10 minut več časa kot do sedaj. Ne smemo pa premikat 
začetka pouka na zgodnejši termin, ker se po zakonu pouk ne sme začeti pred 7.30 uro. 
Sklep št. 1: Odmor med 6. in 7. šolsko uro podaljšamo za 5 min. in premaknemo odhod 
avtobusov prav tako za 5 min., odmor med 1. in 2. šolsko uro pa skrajšamo za pet min. 
Sprememba urnika zvonenja in nov vozni red avtobusov začne veljati z novim šolskim letom. 
Sklep št. 2: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Sklep št. 4: Sklep iz dopisne seje je bil soglasno potrjen. 

 Glede pritožbe čez kvaliteto vezave pri delovnem zvezku Iksove zvezdice so nam iz 
založništva sporočili, da so zamenjali način vezave v tip brošurnega vezanja, kar pa zdrži 
uporabo nekaj let.  

 
 



AD 3) 
 
Ravnateljica je predstavila šolsko delo v letu 2017/18: 

- Ponovno smo prejeli naziv Kulturna šola (matična šola in obe podružnici). 
- Prejeli smo tudi naziv Simbioza šola. 

Pomočnica je predstavila učni uspeh v 9. razredih. Za rezultate NPZ v 6. in 9. razredih je 
povedala, da so bili učenci pri vseh predmetih preverjanja nad slovenskim povprečjem in 
sicer za: 

- 6. razredi:  SLO  - 3, 7 %            MA -  4,93 %         TJA -  8,01 % 
- 9. razredi:  SLO  - 5,53 %           MA -  7,56 %          KE -  5,81 % 

Nato je predstavila še dosežke na tekmovanjih (posebej je izpostavila zlata priznanja) in 
projekte ter akcije. 
S strani staršev je bilo postavljeno vprašanje,  zakaj se ne udeležujemo Cankarjevega 
tekmovanja za prvo triado OŠ. Ravnateljica je obljubila, da bo to preverila. 
Sklep št. 5: Poizvedeti zakaj se prva triada ne udeležuje Cankarjevega tekmovanja. 
 
 

AD 4) 
 

 Za naslednje šolsko leto smo dobili soglasje za tri oddelke prvih razredov: na POŠ 
Ribno bomo imeli skupno 4 oddelke (kombinacija bo le 2. in 3. razred), na POŠ Boh. 
Bela pa 3 oddelke. 

 Želeli smo se vključiti v izvajanje poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem 
programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v OŠ, vendar pa s strani 
staršev nismo dobili celotne podpore, zato se bomo vključili v poskus le delno in sicer 
le s področja gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje. 

 Nadaljevali bomo s Fit pedagogiko. 
 Še naprej se bomo trudili za dvig bralne pismenosti. 
 Vključili smo se v program Šole za ravnatelje: Uvajanje izboljšav in samoevalvacija. 
 Spreminjamo pravila Šolskega reda. 
 Naslednje šolsko leto bosta dve delovni soboti: 29. 9. 2018 in 11.5.2019, s katerima 

se nadomeščata delovna dneva. 
 Na POŠ Boh. Bela bomo zamenjali okna. 
 Obnovili bomo IKT. 

 
 

AD 5) 
 

 Jutranje varstvo za drugošolce; starši so pripravljeni plačat to varstvo. Ravnateljica je 
obljubila, da bo pripravila izračun stroška takega varstva za dve uri dnevno. 

 Podana je bila pobuda za postavitev semaforja na Seliški cesti pri prehodu za pešce 
na cesti med policijo in vrtcem, ker iz tistih koncev otroci prihajajo v šolo peš in pot ni 
varna. 

 Nasilje starejših nad mlajšimi: ravnateljica je poudarila, da o nasilju moramo biti 
najprej obveščeni, da ga sploh lahko rešujemo. Težko ukrepamo, če o tem ne vemo 
nič. Ko smo obveščeni, razrednik razišče okoliščine. Rešitev je odvisna od teže kršitve 
in otrokove starosti. Pri hudem nasilju pa to tudi prijavimo na CSD ali policijo. 



Ravnateljica je poudarila še, da pri reševanju vedno potrebujemo tudi podporo 
staršev. Le takrat smo uspešni. 

 Malice za izlete: ob skromnem sendviču je ponujena plastenka vode, ki jo skoraj nihče 
ne vzame.  
Sklep št. 6: Pijačo naj učenci prinesejo s seboj, malica pa naj bo na račun prihranka 
toliko bogatejša.  

 Garderobne omarice bodo v novem šolskem letu opremljene s ključavnicami. En ključ 
vsak dobi ob prevzemu omarice, rezervni pa ostane v šoli. Izgubo ključa je potrebno 
nadomestiti z novim.  

 Kartica za kosilo: uvedli bomo plačevanje dodatno izdanih kartic, ker se ugotavlja, da 
je nekaterim učencem izdanih veliko kartic tekom leta in da so le-ti brez pravega 
odnosa do njih.  

 Pred odhodom šole v naravi (5. razredi) je potrebno preverit pravilnost posredovanih 
podatkov staršem, ker se je letos zgodilo, da so dobili neveljaven naslov elektronske 
pošte in jim je sporočila zavračalo. Napaka je bila naknadno (tretji dan) odpravljena – 
objava pravilnega naslova na spletni strani šole. 

 Izpostavljeno je bilo, da je menjava utečenih učbenikov izjemno težko dosegljiva, ne 
glede na to, da je npr. v nekem drugem učbeniku vsebina boljša. 

 Podana je bila tudi pritožba čez plačevanje belih plomb v zobozdravniški ordinaciji: 
starši niso pravočasno obveščeni. Prisotni starši se s tem niso strinjali in so povedali, 
da je zobozdravnica pri tem zelo korektna in da vedno dobijo natančno specifikacijo 
opravljenega dela na računu, ter da zobozdravnica otroku popravi zob ne glede na to, 
da je tisti dan  pozabil prinesti s seboj naročeni denar. 

 Starše je zanimalo tudi, kako se oblikujejo na novo 6. razredi. Ravnateljica je 
povedala, da oddelke oblikuje šolska psihologinja v sodelovanju z razredniki 5. 
razredov. Morebitne težave se rešujejo individualno. 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
 
 
 Zapisnikarica:                       Predsednica Sveta staršev: 
Tatjana Urbančič                             Jasmina Đorđević  


