OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova ulica 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV

Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/18,
torek, 26.9.2017 ob 18:00 v učilnici št. 7.
Prisotni: Peter Hazler (1.a), Rok Bojanc (1.b), Jožica Zalaznik Papež (2.a), Anže Mihovec
(2.b), Marjana Cedilnik (3.a), Marjetka Ulčar (3.b), Renato Podmenik (4.a), Barbara Reya
(5.a), Andreja Markovič (5.b), Jože Podpecnik (6.a), Urška Stankovič Elesini (6.b), Maja Kiš
(7.a), Sonja Hurčak Šubic (7.b), Stanislav Rozman, Benjamin Gregorinčič (8.a), Mira
Ljubisavljevič (8.b), Metoda Šoba (9.a), Marin Knežević (9.b) ter Božo Starašinič, ravnatelj.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev.
Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2016/17.
Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2016/17.
Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2017/18 in pridobitev soglasja.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 in pridobitev mnenja.
Organizacija pouka v šolskem letu 2017/18.
Vprašanja in pobude.

Po uvodnem pozdravu ravnatelja, ki je tudi vodil sejo do izvolitve predsednika sveta staršev,
je ta predstavil možne načine glasovanja za predsednika in namestnika.
Sklep: volitve predsednika in namestnikov se izvedejo javno z dvigom rok. Sklep je bil
sprejet soglasno.
Za namestnici predsednika sveta staršev sta bili predlagani gospa Barbara Reya in gospa Mira
Ljubisavljević, za predsednika sveta staršev pa gospod Stanislav Rozman. Vsi trije so bili
soglasno izvoljeni (17/0/0).
Sklep: gospod Stanislav Rozman je v šolskem letu 2017/18 predsednik sveta staršev OŠ
Franca Rozmana Staneta, namestnici pa sta
gospa Barbara Reya in gospa Mira
Ljubisavljević.
2. Predsedujoči predstavi osnutek poročila.
Sprejet je sklep: Letošnja zasedba sveta staršev je seznanjena s poročilom lanske sestave o
delu v šolskem letu 2016/17 (17/0/0).
3. Ravnatelj poroča o učnem uspehu in realizaciji letnega delovnega načrta.

Ravnatelj je predstavil poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto
2016/17: 6 učencev od skupno 381 učencev ni uspešno opravilo razreda (98,4 % uspešnost).
Uspeh je nekoliko boljši kot v preteklem letu.
Realizacija pouka je bila v okviru predpisanih zahtev po količini in vsebini. Dnevi dejavnosti
so bili opravljeni v skladu z načrtom z določenimi spremembami, ki so jih narekovali različni
razlogi.
Šole v naravi so bile izvedene v osmih razredih, udeležba je bila v poprečju 87,8 %. To je
bolje kot v preteklem letu. Najslabša udeležba je bila v 7. razredu. Razpon cene šole v naravi
je bil od 85 do 165 EUR. Prispevek MIZŠ za subvencijo šole v naravi je bil namenjen izvedbi
šole v naravi v 3. razredu. Izvedeni so bili tečaji drsanja, plavanja, rolanja za učence, ki so bili
vključeni v podaljšano bivanje.
Učenci so bili uspešno tekmovali na tekmovanjih iz znanja različnih predmetov (4 zlata
priznanja) in na športnih tekmovanjih. Ravnatelj posebej izpostavi drugo mesto na državnem
tekmovanju v akrobatiki za mlajše dečke in sedmo mesto med ljubljanskimi šolami v
tekmovanju za najuspešnejšo športno šolo.
Na NPZ so bili učenci nad slovenskim povprečjem pri vseh predmetih, razen pri angleščini v
šestem razredu. Predstavnik staršev povpraša o razlogih za podpovprečen izid NPZ pri TJA.
Ravnatelj pove, da so učenci dosegli slabši rezultat pri angleščini pri nalogah poslušanja in
pri daljših zahtevnejših besedilih. Pove še, da so do sedaj učenci vedno presegli slovensko
poprečje, v zadnjih sedmih letih so bili rezultati preseženi od ene do desetih odstotnih točk.
Pojasni še, da angleščino poučujeta isti učiteljici in da ocenjuje, da je poprečen rezultat
posledica nekoliko slabših rezultatov posameznikov, kar pri nižjemu številu učencev vpliva
na poprečje.
V okviru zdravstvenega stanja na šoli, ravnatelj pove, da so se na šoli zopet pojavile uši in da
je v primerih pojava uši potrebno dosledno ukrepati v skladu z navodili, ki so tudi objavljena
na spletni strani šol, kjer je tudi spletna povezava do Nacionalne ga inštituta za javno zdravje.
http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi
Ravnatelj je še povedal, da so med šolskim letom učenci sodelovali pri številnih aktivnostih, s
katerimi so bili starši sproti seznanjeni preko spletne strani.
Vprašanje predstavnice: Zakaj otroci preko ŠVN ne hodijo na morje? Ravnatelj pojasni, da v
okviru razpisa CŠOD, kjer so šole v naravi cenovno tudi najbolj ugodne, šola ne dobi vsako
leto termina ob morju, da imajo pri dodelitvi termina za učenje plavanja v domovih CŠOD
prednost šole, ki v okolici nimajo bazena, da pa so letos bili učenci 7. razreda na začetku
septembra v šoli v naravi ob morju, niso pa imeli sreče z vremenom.
Sprejet je sklep: Svet staršev se je seznanil s poročilom (17/0/0).
4. Nadstandardne dejavnosti: Lani smo tako po oddelkih kot tudi na svetu staršev dobili
pritrdilno mnenje, tudi na letošnjih prvih roditeljskih sestankih starši po oddelkih soglašajo.
Vprašanje predstavnika: bi bilo možno dogovoriti oddajo otrok predčasno, da ne bi bilo gneče
ali otroške stiske ob poslavljanju? Razprava pokaže, da je do neke mere to možno, v nižjih
razredih pa je vseeno dobro rešiti tudi natovarjanje prtljage. Primerno rešitev bo našel vsak
oddelek sam.
Sprejet je sklep o soglasju z nadstandardnimi dejavnostmi (17/0/0), ki so: šole v naravi od 1.
do 8. razreda in plačljiv tečaj drsanja (najem drsališča, prevoz in morebitna izposoja drsalk),
ter brezplačni tečaj plavanja za prvi in tretji razred.
5. Letni delovni načrt - predstavniki in namestniki so bili že seznanjeni po elektronski pošti v
ponedeljek.

Opozorilo: pravi datum za delovno soboto je 9, decembra !
Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto
2017/18 (17/0/0).
6. Priprave na prenovo šole: organizacija razširjenega programa bo drugačna, kakšna vsebina
bo lahko tudi odpadla. Pričnemo že pred počitnicami, v januarju!
Oddelki predmetne stopnje bodo gostovali v Zavodih sv. Stanislava, razredna stopnja pa po en
oddelek na OŠ Vita Kraigherja, Poljane, Ketteja in Murna Valentina Vodnika, 2 oddelka v
glasbeni šoli Moste Polje (OPB bosta nato imela v OŠ Šentvid). En oddelek bo v gasilskem
domu Št.Vid in trije v domu Sv.Vida. Četrti in peti razredi bodo v Št.Vidu, najmlajši nekoliko
dlje, a blizu, ostali pa žal malo dlje. Prevoz zjutraj izpred šole na lokacije pouka bo urejen in
organiziran, do 15. ure bodo vsi otroci nazaj. Popoldansko varstvo na OŠ Šentvid.
Ravnatelj še pove, da bodo pred izvedbo adaptacije in posledično spremenjenih lokacij pouka,
opravljeni roditeljski sestanki.
Na vprašanje o predurah ravnatelj odgovori, da bo urnik spremenjen.
7. Pobude in vprašanja, razno
Predstavniki in namestniki oddelkov se bodo morali skupaj z razredniki angažirati, da bo
šolski administrator prejel čimbolj ažurne sezname za obveščanje po elektronski pošti.
Sklep:
Predstavnica staršev v komisiji za šolsko prehrano je ga. Urška Brodnik. (15/0/0)
Predstavnik povpraša, zakaj se nekatere interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci,
niso pričele tako kot ostale. Torej v tem tednu. Ravnatelj pravi, da mora en primer še
preveriti, pri enem pa je prišlo do šuma v komunikaciji med izvajalcem in šolo, za težave šola
ve in je v vmesnem času za otroke ustrezno poskrbela.
Predstavnica pripomni, da otroci niso dovolj seznanjeni s tem, kaj kakšna interesna dejavnosti
pravzaprav je? Po krajši razpravi ravnatelj pove, da bodo v kratkem posredovali opise na
oglasni deski, spletni strani in tudi sicer.
Vprašanje glede otrok, ki niso v podaljšanem bivanju, ali se lahko priključijo do časa, ko
prično z dejavnostmi: lahko, a mora biti razrednik obveščen. Ali je možno vključiti v pod.
bivanje? Posamezniki, ki bi ga tudi sicer potrebovali, da. Sicer bomo oblikovali dod. skupino,
ali pa bo možno počakati v knjižnici.
Po razpravi se dogovorimo, da bo šola strnila poizvedbo.
Svet staršev daje pohvala glede obveščanja o prvem šolskem dnevu, pravočasna in popolna
informacija tako po e-pošti kot tudi na spletu!
Pritožba glede prehrane: kuhar je pri strežbi nefleksibilen za prošnje otrok, ki ne jedo
nekaterih prilog in zaradi tega, ker je vse servirano skupaj, mešano, nato ne jedo ničesar. Sledi
pobuda, da bi za take primere našli kompromisno rešitev. Sledi daljša razprava in predlog, da
se zainteresirani lahko povežejo s predstavnico v komisiji in se tudi osebno seznanijo z
razmerami v jedilnici.

Otroci menda hodijo na stranišče pit vodo, a bi morali imeti umivalnik v razredu? Po nam
znanih podatkih ga imajo vsi, v nekaterih oddelkih uporabljajo bidone. Ravnatelj bo preveril.
Dogovoriti se moramo glede števila in terminov saj sveta staršev. Vsi predstavniki in
namestniki so vljudno vabljeni, da prispevajo k programu dela. Dosedanje aktivnosti sveta
staršev so vidne na spletnih straneh šole v posebni rubriki. Predstavnike in namestnike
naprošamo, da pregledajo pravila sveta staršev in ocenijo, ali so potrebne spremembe.
Seja zaključena 20:25, zapisal Stanislav R.

