
2. sestanek Sveta staršev, 4. junij 2019 

1 

 
Številka: 900-2/2015-19 

 
 

ZAPISNIK   
 
2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 4. junija 2019, s pričetkom ob 18. uri 
v zbornici.   
Prisotni člani Sveta staršev: Klavdija Špolar, Roman Budna, Doroteja Umek, 
Jožica Kržišnik Jereb, Martina Krasnik, Lucija Legan, Andreja O. Iskra, Natalija 
Kogovšek, Matevž Mihelič, Tanja Trček, Urban Žnidaršič, Klara Plestenjak, Maja 
Križan, Maja Zupančič Justin, Simona Ogrin, Petra Garin, Jan Žitnik, Darinka 
Vrhovec, Ana Mrzlikar 
Svojo odsotnost sta opravičili: Teja Božič in Špela Mrzlikar 
Ostali prisotni: ravnateljica Darja Guzelj, pomočnica ravnateljice Maja Zobec, 
predsednica Sveta šole Mateja Glušič, predsednica sindikata Urška Zamejc, 
predsednica Šolskega sklada Tanja Trček 
Svojo odsotnost je opravičila: Tanja Žitko  
 
 
Dnevni  red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Pregled realizacije sklepov 1. sestanka SS  
3. Polletna evalvacija Letnega delovnega načrta  
4. Delovanje šolskega sklada  
5. Učbeniki, učna gradiva za šolsko leto 2019/20  
6. Nadstandardni program za šolsko leto 2019/20  
7. Poročilo o ključnih ugotovitvah ASSNOŠ ter nalogah SSAMS  
8. Komunikacija s starši/raziskava + predlog  
9. Razno  
 
K 1)  
1/1 Sklep: Ugotovi se sklepčnost, potrdi se dnevni red, ker prostovoljca za zapisnik ni, je 
ugotovljeni zapisnikar Petra Garin.  
 
K 2)  
2/1 Sklepi iz 1. sestanka so bili realizirani. 
 
K 3)  
 
Gospa ravnateljica je starše seznanila, da je bilo polletna evalvacija dela /poročilo/ sprejeto 
na seji sveta Zavoda dne 13. 3. 2019 in da je bilo delo opravljeno v skladu z načrtovanim.  
 
K 4)  
Gospa Tanja Trček, predsednica Šolskega sklada, je poročala o porabi sredstev sklada v 
tekočem šolskem letu. Sofinancirano je bilo: nakup klime, sobnih rastlin v novih prostorih, 
majice za devetošolce, za učilnico na prostem, sofinanciranje šole v naravi, Lego duplo, 
kinestetične mize, visoke grede, bidoni za 1. razrede.  
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Nekateri starši so podali nekaj vprašanj in delili svoje poglede o nakupu bidonov za 1. 
razrede.  
 
K 5)  
Ga. ravnateljica je predstavila načrtovane potrebščine za prihodnje leto ter obrazložila 
najvišje cenovne postavke za 7. razred ter  zmanjšan obseg potrebnih nakupov na seznamu 
(glasba) v primerjavi s preteklim letom. V 7. do 8. razredu je dodan delovni zvezek Tehnika in 
tehnologija. V 8. razredu je fizika malenkost spremenjena, delovni zvezek za kemijo pa se 
uporablja 2 leti. 

G. Žitnik je izpostavil opažanje, da je matematičnih delovnih zvezkov za 7. razrede preveč, 
predlaga, da se namesto delovnih zvezkov piše snov v zvezke. Ga Zobec je pojasnila, da so 
boljše razlage in boljši vir za učenje dejansko delovni zvezki, ki jih učbeniki ne morejo 
nadomestiti. Učbenike imajo v šoli. 

G. Žnidaršič je delil izkušnje iz dveh drugih osnovnih šol, kjer so se dogovorili za ukinitev 
delovnih zvezkov, opažajo, da so se rezultati po tej spremembi NPZ izboljšali. Ker ima 
ukinitev del. zvezkov bistven vpliv na izboljšanje grafomotoričnih veščin otrok spodbujamo 
razmišljanja v smer, da se v prihodnje poizkusi zmanjšati delov. zvezkov pri določenih 
predmetih v določeni starosti s ciljem izboljševanja grafomotoričnih veščin.  

5/1 Sklep: Soglasno je potrjen seznam šolskih potrebščin za šolsko leto 2019/2020 s 
17 veljavnimi glasovi ZA. 
 
K 6) 
Za nadstrandardni program je predvidena šola v naravi v 3. razredih (tudi Drenov Grič), 
trenutni 6. razredi naj bi po potrebnem % soglasnih  zimska šola v naravi odpadla, izzivi so z 
namestitvijo, ki še ni pod streho.  

Pozivamo starše, da spodbudijo k udeležbi otroke, šolo, da omogoči smučarski tek ali druge 
vsebine, če je smučanje preveč specializirano, da se ne preloži odločilna odgovornost 
enemu posamezniku, ki po procentih lahko odvzel pravico do zimske šole v naravi vsem.  
Šolski sklad bo pomagal finančno šibkejšim, da se zagotovi in omogoči izvedba zimske šole 
v naravi. Starši spodbujamo, da se program šole v naravi ohranja in spodbuja. 
 
Ga. ravnateljica je starše seznanila, da bo OŠ AMS v prihodnjem šolskem letu dvignil ceno 
prehrane na ceno 2,20 € za nižje razrede in 2,55 € od 5. razreda naprej. 

Težave so dvig tržnih cen svinjine. Nekateri predstavniki staršev so pozvali vodstvo, da se 
ukinejo morski sadeži oz. konkretno školjke iz jedilnika OŠ, saj naj bi bilo preveč neješčih oz. 
naj bi ta hrana bistveno ostajala. Po informaciji ge. ravnateljice naj školjk ne bi bilo na 
jedilniku.  
 
K 7) 
G. Žnidaršič je poročal, da na Aktivu svetov staršev notranjskih osnovnih šol zavzemajo, da 
se cene učbenikov in delov. zvezkov ne povečujejo. Izvedeni so bili 4 sestanki, na OŠ Ivan 
Cankar, Borovnica, Logatec. Zahvale staršem za sodelovanje v anketi, ki je pokazala, da 
smo starši s šolo zadovoljni. Premalo smo konkretni pri predajanju odgovornosti otrokom.  
V imenu sveta staršev se je ga. Garin zahvalila g. Žnidaršiču za  udeležbo na sestankih 
aktivov. 
 
K 8)  
Izvedena je bila anketa o komunikaciji s starši. Odzvalo se je 75 % staršev. Starši si želijo 
dobre komunikacije s šolo, odziv je motiv za dobro medsebojno komuniciranje tudi za 
vodstvo šole.  
 
K 9)  
 

-  Vpr: zakaj ni jutranjega varstva kot na drugih šolah? 
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Odg: Jutranje varstvo je po celi državi sistemizirano samo za 1. razrede. Ni prostora in 
kadrov za varstvo do 5. razreda. Tudi na naši šoli imamo izjemoma organizirano varstvo 
učencev za I. triado (ostali le izjemoma). Vlogo oddajo starši na obrazcu.  

 
- Vpr: Kako je z zračenjem učilnic? 

Odg: Ob vročih dnevih se odpira le zjutraj, senčenje v dopoldanskih urah. 

- Vpr.: Zakaj alarm hrupa v jedilnici? 
Odg: Alarm je bil samo 1 teden in se je izkazal za neučinkovitega, saj je ves čas tulil 
zaradi previsokega hrupa, ni vplival na zmanjšanje hrupa.  

- Vpr: Kakšne so informacije šole pri kraji skirojev? 
Odg. Policija prevzema primere in daje podatke in komunicira s starši neposredno. 
Težava morebitne kolesarnice je, kdo bo hodil odklepat vrata.  

- Pred.: Predlagamo, da bi se učenci udeleževali tekmovanja za logično pošast, ki se šteje 
za Zoisovo štipendijo 
Odg.: Tekmovanj v mat. je zelo veliko, predlog bo proučen s strani pristojnih za 
matematiko.  

- Vpr: Kako se vzgaja higiena v 1. razredu, saj sanitarije izjemno zaudarjajo? 
Odg.: V 2. razredu se začnejo predavanja o higieni s strani Zdr. doma, v 1. razredu pa se 
naproša starše, da aktivneje pomagajo premostiti navade iz vrtca v šolske odgovornosti.  

- Vpr.: Zakaj so preverjali znanje plavanja v Atlantisu v zunanjem bazenu, kljub temu, da je 
bila temperatura zraka le 12 stopinj C in smo mi hodili zunaj v bundah ali jaknah?  
Odg: Urška Zamejc pove, da ima Atlantis ogrevano vodo nad 29 stopinj.  

- Razpravlja se o različnih ukrepih za umirjanje otrok v višjih razredih. Starši verjamejo, da 
so sedanje generacije otrok drugačne in zahtevajo drugačno pozornost. 
 

- Vpr: Ali se zadnji šolski dan lahko nadomešča oz. manjka? 
Odg.: Po šolskem koledarju se 1. in zadnji dan ne sme črtati, taka je regulativa. Spričevala 
se lahko prevzame v tednu od zaključka šole v tajništvu, potem šele ob začetku novega 
šol. leta.  

- Vpr : kako je z delitvijo razredov? 
Odg.: Deveta razreda bosta dva, osmi razredi bodo trije. Taka je trenutna situacija. Učenci 
bodo obveščeni konec avgusta po pošti. 
 
 
 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev 
Petra Garin       Petra Garin   

                                                        

 


