2. seja sveta staršev OŠ FRS v š.l. 2020/2021, četrtek, 4. marca 2021 ob 18h na
https://meet.jit.si/VodstvoSvetaStarsevOsFRSStVId
Prisotni: Anže Mihovec (5.b), Katarina Kladnik (3.b), Teodora Voršič Leskošek (1.a), Metoda
Šoba (7.a), Barbara Reya (6.a), Andreja Markovič (8.b), Dejan Namjesnik (2.a), Andrej
Eterovič (9.b), Petra Vignjevič Kovjanič (5.a), Renato Podmenik (7.a), Peter Hazler (4.a),
Vanja Blaznik (1.b), Doris Duh (6.b), Ajda Eiselt Čreslovnik (4.b), Jelka Košir (3.a),
Stanislav Rozman (8.a) , Pavel Virant (pomočnik ravnatelja), Božo Starašinič (ravnatelj).
Opravičeni: Maja Drev Ovnič (2.b)
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje.
2. Aktualno dogajanje na šoli.
3. Vprašanja in pobude staršev.
4. Sprejem programa dela sveta staršev.
5. Razno.
Ad1/ SKLEP: Zapisnik 1. seje je potrjen (13/0/3)
Ad2/
Ravnatelj je predstavil dogajanje na šoli, navedel dejavnosti, ki jih (še) ne izvajajo in opisal
potek dela.
10% učencev je trenutno odsotnih, kar ni slabo.
...
Subvencija za ŠVN bo lahko prenešena v naslednje leto, tako da bo v vsaki generaciji
izkoriščena.
Ravnatelj je pozdravil prisotne in povedal, da so na šoli veseli, da lahko učenci in učitelji
ponovno obiskujejo šolo. Povedal je še, da so na šoli v času šolanja na daljavo poskušali
spoštovati priporočila in navodila Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport. Čas šolanja na daljavo je bil dolg in naporen in se zahvaljuje staršem za trud. Pove
še, da se šolanje na daljavo ne more primerjati s šolanjem v šoli.
Ko so se učenci vrnili v šolo, na šoli spoštujejo higienske in druge ukrepe pristojnih. Nekatere
dejavnosti so okrnjene, nekaterih pa v skladu z navodili MIZŠ-ja ne izvajajo.
Na šoli trenutno ne izvajajo: interesnih dejavnosti (razen francoščine in delno pevskega
zbora), kolesarskega izpita, tečajev plavanja, dnevov dejavnosti izven šole, medšolskih
športnih tekmovanj, prireditev, šol v naravi. Ker je subvencija za šolo v naravi namenjena eni
generaciji učencev, bo ta namenjena učencem, ko bo šolo v naravi možno izvesti. Trenutno se
tudi ne izvaja ekskurzij, govorilnih ur v prostorih šole (razen izjemnih primerov), pouka v
manjših učnih skupinah, dejavnosti z zunanjimi izvajalci.
Ravnatelj opiše, kako na šoli potekajo dejavnosti. Jutranje varstvo poteka od 6. ure naprej,
učenci so v svojih učilnicah. Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, učitelji preverjajo znanje in
prehajajo na ocenjevanje znanja. Učenci bodo do zaključka šolskega leta morali pridobiti
najmanj tri ocene, če je pouk na urniku trikrat tedensko ali več. Če pouk poteka manj kot tri
ure tedensko pa bodo morali učenci pridobiti najmanj tri ocene.
Učenci imajo malico v učilnicah, ki jo dostavlja osebje kuhinje, kosilo pa po razporedu v
jedilnicah. Učenci so v jedilnici v okviru skupine svojega oddelka. V naslednjih dneh se bodo

pričela šolska tekmovanja v znanju (angleščina, biologija, kemija, vesela šola …), učencem
višjih razredov bodo v naslednjem tednu na šoli ponudili še dodatne ure za odpravo
primanjkljajev v znanju slovenščine in angleščine. Učenci bodo dobili odločbe za status
športnika in status umetnika, ki ga ne bodo mogli izkoristiti, če ne bodo imeli treningov.
Letos je predvideno nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu. Na šoli bodo omogočili
prakso študentov pedagoške fakultete. Podaljšano bivanje poteka v okviru matičnega oddelka.
Ravnatelj pove, da na šoli učence spodbujajo k spoštovanju preventivnih ukrepov. Šolo naj
obiskujejo le zdravi učenci.
Ravnatelj še pove, da je je trenutno število odsotnih učencev nižje od 10%.

Ad3/
Ali je pripravljen načrt za morebitno nadaljevanje pouka na daljavo / šolanja na domu ?
Kaj se zgodi, če gre eden od oddelkov v karanteno - ali imajo učitelji dvojno delo ? Za
oddelek, ki je v karanteni se izvaja pouk na daljavo.
Kaj narediti v primeru, če otrok smrka? Ali lahko šola pripravi točna navodila staršem?
Starši se obrnejo na zdravnika, ki presodi. Velja navodilo, da gredo v šolo le zdravi otroci.
Igrišča so popoldne razdeljena na dele po oddelkih/razredih, da se otroci ne mešajo, vendar je
vsakokrat isti razred na istem mestu. Ali je mogoče urediti, da bi dele igrišča menjavali
(rotirali) med oddelki? Ravnatelj se strinja.
Ali je možno zagotoviti izvajanje akrobatike? Ravnatelj pojasni, da iščejo načine, da bi
čimveč dejavnosti ponovno vključili čimprej ... ... Za akrobatiko bo možno pripraviti prostor
ob toplejšem vremenu na zunanjih igriščih.
Nošenje mask v šoli: če bo obveljal predpis, da morajo otroci nositi maske cel dan, ali ne
bodo preveč izrabljene in s tem ne več varne? Kako zagotoviti pravilno uporabo in
menjavanje? Ali ima šola sredstva za zalogo mask za tiste, ki jih ne premorejo (dovolj) ?
Predsedujoči opozori, da je jesenska pretirana in zgrešena diskusija, ter spreminjanje pravil,
okoli (ne)uporabe mask v šolah preusmerila pozornost (premalo poudarka razkuževanju in
umivanju rok ter zračenju) in pomenila le izgubo energije. Starši nismo pristojni, da določamo
ali popravljamo vsakokratna pravila, pa če bi bili še tako strokovno podkovani, saj je tudi šola
tu brez moči in mora ravnati po navodilih, ki jih prejme.
Ravnatelj pojasni, da učenci, ki pridejo v šolo brez mask, te dobijo.
Daljša diskusija o poteku, količini in kakovosti šolanja na daljavo, več razpravljalcev.
Starši so tudi med trajanjem epidemije vzpostavljali stik z učitelji in ravnateljem, ter podajali
pripombe na izvajanje pouka na daljavo. Nekateri so primerjali količino stikov in način
izvedbe pouka na drugih šolah in ugotavljajo, da je bilo vsebin na naši šoli manj. Posebej so
pohvalili nekatere učitelje, opozorili pa tudi na primere dobrih praks iz drugih šol. Pri
nekaterih učiteljih je bila količina in kakovost pouka pod pričakovanji, kar je zaskrbljujoče
zdaj, ko pouk poteka spet v šoli. Glede na lanske izkušnje pride lahko do razhajanj med
podanimi vsebinami v času šolanja na domu ter zahtevanim znanjem sedaj v šoli, in zato do
precejšnjega nezadovoljstva in nesoglasij. Težave bodo toliko bolj pereče, če bo spet prišlo do
zapiranja šol.

Po e-pošti smo pred sejo prejeli še:
- šola se naj pripravi na morebitni 3. val ali karanteno posameznih razredov
- če je manjko sredstev, se naj predstavi, katera sredstva manjkajo in kakšen bi bil
potreben znesek sredstev za delo od doma
- morebiti se organizira zbiralno akcijo samoprispevkov za pokritje manjka sredstev
(šolski sklad ipd), (so pa nekatere družbe darovale IT opremo v ta namen, morda se
da dogovoriti tudi kaj s Telekomom za kakšne izpostavljene skupine).
V primeru, da se ponovi pouk na daljavo, bi bilo nujno zagotoviti več stika učencev z
učiteljem, predvsem pri urah jezikovnih predmetov (slovenščina, angleščina). Zaželeno bi bilo
tudi delo v manjših skupinah.
Ravnatelj pojasni, da načrtujejo dopolnilni pouk za učence, ki so izgubili stik med epidemijo
ali imajo manjko pri jezikovnih predmetih, potrebno pa bo zagotoviti udeležbo.
Kviz Kahoot je zaradi svoje zasnove neprimeren za ocenjevanje.
Pisno ocenjenvanje je možno z exam.net (plačljivo) ali preko spletne učilnice.
Kaj se zgodi z otroci, ki nimajo mask, ker jim starši ne dovolijo uporabe? Predhodno že
povedano vse na to temo, pojasnila o upoštevanju in izvajanju navodil s strani pristojnih
institucij so tudi na spletni strani šole.
Pripomba glede šolske prehrane: najstarejši učenci ugotavljajo, da so porcije zanje premajhne
ter da ne morejo prejeti niti dodatka.
Pri kosilu prihaja do vrste oz. gneče, zato se predlaga, da bi za izvedbo kosil imeli urnik, lahko
tudi med uro. Ravnatelj je pojasnil, da kosilo že poteka po urniku, ki pa ga niso delali med
urami, čeprav je bil to tudi njegov predlog. Učitelji pomagajo pri prevzemanju kosil z
namenom, da bi čim hitreje vse skupaj potekalo. Jedilnico so povečali v malo telovadnico.
Ali se v šoli namešča 5G tehnolgija? Ravnatelj pojasni, da ne.
So računaniki priključeni na kable ali brezžične povezave? Računalniki na kable, tablice na
WiFi.
Je prevzem kosil še vedno možen v primeru prvega dne bolezni učenca? Še vedno velja enako
kot smo opredelili v pravilniku za dan, ko ni možno pravočasno odjaviti prehrane, s tem, da se
prevzem sporoči, v kuhinji pripravijo in spakirajo obrok, ki ga starš prevzame pri receptorju.
Ad4/
SKLEP: Program dela (osnutek v priponki) je sprejet (14/0/2)
Ad5/
Naslednja seja predvidoma v torek, 23. marca, verjetno tudi na daljavo.
Ravnatelj pojasni, da formalnih ovir za sestajanje sveta na šoli ni, obstaja pa priporočilo za
videoposvet na daljavo.

Seja zaključena ob 19:35

Stanislav Rozman, predsednik.

