3. seja sveta staršev, 20.4.
Prisotni: Alenka Fritz Kolbe (1.a), Mihovec Anže (1.b), Jelka Košir (2.a), Damjan Tavčar
(3.a), Simona Gruntar Balkovec (3.b), Stanislav Rozman (4.a), Andreja Markovič (4.b),
Aleksandra Lešnik (5.a), Rok Bojanc (5.b), Aleš Gros (7.a), Samo Kranjec ter Nataša Adlešič
Barba (7.b), Šoba Metoda (8.a), Marin Knežević (8.b), Petra Kaloh (9.a), ravnatelj Božo
Starašinič in Pavel Virant, pomočnik ravnatelja.
Opravičeni: predst. 6.a in 6.b

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Poročilo o delu šolskega sklada
3. Analiza ankete o prehrani
4. Aktualno dogajanje na šoli
5. Vprašanja in pobude staršev
6. Razno
Sprememba: 3. točko obravnavamo pred 2.

Ad 1/ Zapisnik 2. seje soglasno sprejet (12/0/0)
Ad 3/ Ravnatelj je predstavil analizo anonimne ankete o prehrani, ki je bila opravljena med
učenci od drugega do devetega razreda. Vprašanja so se nanašala na hrano, ki se pojavlja na
jedilniku šolske malice in kosila ter na pogostost zajtrkovanja pred prihodom v šolo. Anketo
in obdelavo rezultatov so opravili učenci osmega razreda v okviru dneva dejavnosti. Rezultati
ankete so priloga zapisnika, anketa bo objavljena na spletni strani šole.
Šolska komisija za prehrano se je sestala. Starši lahko sporočijo svoja vprašanja in pripombe
predstavnici staršev v komisiji za šolsko prehrano do naslednje seje sveta staršev, ko bo na
dnevnem redu posebna točka na to temo.
Ad 2/ Ga. Nataša Adlešič Barba predstavi: poročilo za leto 2015/16, delno poročilo za leto
2016/17 in načrt za 2017. Tudi letos so starši vljudno vabljeni k sodelovanju pri zaključni
prireditvi, spet bomo imeli licitacijo športnih in drugih artklov.
Svet staršev objavlja poziv kandidatkam in kandidatom za kandidiranje v Nadzorni svet
Šolskega sklada.
Na vprašanje, ali bi lahko pogosteje naročali kontejner za star papir, ravnatelj pojasni, da je
potrebno zagotoviti, da se kontejner napolni s papirjem, saj v primeru, da je v kontejnerju
premalo papirja, podjetje zaračuna prevozne stroške. Do konca leta bosta še dve zbiralni
akciji.
Ad 4/
Pouk in ostalo aktivnosti potekajo po predvidenem programu. Dva športna dneva (atletika) sta
bila zaradi hladnega vremena zamaknjena v prvo polovico maja. Nacionalno preverjanje
znanja bo potekalo 4., 8. in 10. maja v šestem in devetem razredu.
Roditeljski sestanki bodo v četrtek, 11. maja 2017.

Prvi, peti in sedmi razred bo izvedel šolo v naravi. Ritem na prostem bo 22. junija 2017.
Razpis za adaptacijo je objavljen, pričakujemo ponudnike za izvedbo. Izvedba adaptacije bo
potekala predvidoma med počitnicami. Od 1. septembra naprej bo pouk na šoli, po novem letu
pa selitev oz. nekaj mesecev izvajanja pouka izven šole (skupni rok za izvedbo je 5 mesecev,
vključena sta tudi dva meseca počitnic).
Na vrsti je še nekaj športnih tekmovanj in tekmovanj v znanju. Jutri bo preverjanje znanja
plavanja učencev 6. razreda.
V učilnici 2. a razreda je zamenjana talna obloga, predstavnica se je zahvalila za ukrepanje.
Nadalje so se starši spraševali, koliko lahko vplivajo na izbiro materiala in izvedeli, da
material predvidi projektant. V sredo, 26. aprila, bo opravljen ogled zamenjane obloge in
podana bo ocena, kako je zamenjava poda uspela.
ad 5/
Predstavnik 7. b posreduje vprašanje staršev, koliko točk je potrebnih za Zoisovo štipendijo,
koliko šteje srebrno in koliko zlato priznanje.
Število Zoisovih štipendij je omejeno z višino denarnega sklada, hkrati je višina štipendije
vnaprej določena. Število prosilcev se med leti spreminja in dosegajo različno število točk,
zato se prag s potrebnim številom točk za dodelitev štipendije vsako leto prilagodi tako, da se
razdeli znesek namenjen za štipendije. V zadnjih treh letih se zahtevnost za upravičenost do
štipendije dviguje in se je prag dvignil iz 1 na 4,7 točke. Za pridobitev štipendije sta odločilna
dva kriterija: učni uspeh in izjemni dosežki (tekmovanja in raziskovalne naloge v 8. in 9.
razredu). Zlato priznanje šteje 5, srebrno pa 2 točki. Pogoje in postopek za pridobitev Zoisove
štipendije ureja Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij.
Predlog staršev:
1. sistemsko pristopiti k pripravam na tekmovanja tudi na šolski ravni, saj so te ključne za
uvrstitev na regijsko in/ali državno tekmovanje, na katerem učenci lahko prejmejo srebrno oz.
zlato priznanje;
2. zajeti čim širši krog tekmovanj, ki omogočajo možnost visokih uvrstitev in doseganje
kriterijev za pridobitev zlatih in srebrnih priznanj tudi npr. tekmovanja iz sladkorne bolezni;
3. pripraviti seznam tekmovanj za nadarjene učence ter o tem seznaniti otroka in starše;
4. pojasniti otrokom in staršem, da so tekmovanja pomembna tudi za pridobitev Zoisove
štipendije.
Ravnatelj pove,da predvidevajo v naslednjem šolskem letu tabor in/ali delavnice v šoli oz. na
terenu za nadarjene učence. Zraven bodo povabili še ostale učence. Natančneje bo določeno z
letnim delovnim načrtom.

ad6/
Načrtujemo še dve seji, eno sredi maja in zadnjo v začetku junija.
V anketo o zadovoljstvu staršev bo vključeno tudi vprašanje o ustreznosti terminov
roditeljskih sestankov, da pridobimo povratno informacijo, kateri način od letos preizkušenih
se bolje obnese.
V tajništvu je na vpogled reklamna publikacija CŠOD. Če bi se za turistične namestitvene
kapacitete kdo zanimal, so podatki seveda tudi na spletni strani CŠOD.
Seja zaključena ob 19.25.
Zapisal Stanislav Rozman

