
3. seja sveta staršev OŠ FRS v š.l. 2020/2021, torek, 30. marec 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), Maja Drev Ovnič (2.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) , Jože Podpečnik (9.a), Božo Starašinič (ravnatelj). 

Opravičeni: 8.b 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 2. seje.  

2. Aktualno dogajanje na šoli. 

3. Samoevalvacijsko poročilo ravnatelja 

4. Sprejem programa dela sveta staršev. 

5. Razno. 

 

Ad1/ SKLEP: Zapisnik 2. seje je potrjen (12/0/3)  

Ad2/ 

Aktualno dogajanje na šoli je povezano z dogajanjem v naslednjih dneh. Učitelji so se sicer 

pripravljali na t. i. model C1. Vendar s 1. 4. 2021 izobraževanje ponovno prehaja na t.i. pouk 

na daljavo; predvidoma do 11. 4. 2021. V višjih razredih (6. do 9. r.) načrtujejo bistveno več 

stika preko video povezav. 

Pričetek pouka bo ob 8:20, po urniku preko povezave, z navodili za delo. Pouk na daljavo za 

učence od 1. do 5. razreda bo potekal podobno kot do sedaj (z učiteljem predelajo navodila, v 

dopoldanskem času je učitelj na voljo preko e-maila). Od 1. do 3. razreda bo organizirano 

nujno varstvo otrok.  

Šola ima za učence na razpolago še nekaj tablic/ računalnikov. V času šolanja na daljavo bo 

šola nudila otrokom od 1. do 9. razreda en topel obrok (kosilo). Prevzem kosila bo možen 

med  12:30 in 13:30 uro. Za učence, ki imajo subvencionirano kosilo, bo to brezplačno. Cena 

obroka za ostale učence pa bo enaka kot cena kosila v šoli, vendar  z doplačilom 18 centov 

zaradi stroška prevzemne embalaže. Obvestilo za prijavo za kosilo je objavljena na spletni 

strani šole, med novicami. 

 

Vršijo se priprave na naslednje šolsko leto, interes je, da se učenci udeležijo šole v naravi; 

tudi v 9.r. Letos šole v naravi ne bo. 

 

V 8. a in 8. b. so starši in učenci zelo zainteresirani, da bi se v 9. razredu izpeljala šola v 

naravi. 

 

Trenutno sta v karanteni 2 oddelka, učenci se izobražujejo na daljavo. Pretekli teden so bili v  

karanteni učenci 8. razreda.  

Učenci so zadovoljni, da se pouk prične ob 8:20, so motivirani, delajo. 

Ravnatelj si želi, da se po velikonočnih praznikih pouk nadaljuje v šoli. 

 

Ad3/ 

V samoevalvacijskem poročilu je ravnatelj predstavil analizo anketnega vprašalnika v zvezi z 

uporabo delovnih zvezkov v osnovnih šolah v Ljubljani. Cilj raziskave je bil  uspešen 

postopek podajanja soglasja sveta staršev k skupni nabavni ceni učnih gradiv v OŠ. Metoda 

https://meet.jit.si/VodstvoSvetaStarsevOsFRSStVId


raziskave je bila anketni vprašalnik s petimi vprašanji, ki so bila razdeljena ravnateljem 

osnovnih šol v Ljubljani. Na vprašalnik se je odzvalo 39 ravnateljev. 

 

Vprašanja:  

• Kakšna je nabavna cena delovnih zvezkov? 

• Kdo je svetu staršev predstavil komplet delovnih zvezkov? 

• Ali je svet staršev potrdil nabavno ceno? 

• Kakšen je trend gibanja cen kompleta DZ? 

• Ali je to delo stresno? 

 

Povzetek ankete: 

• Vzorec je zajel blizu 85% ljubljanskih OŠ 

• Velike so razlike med cenami DZ na ljubljanskih OŠ 

• Cena kompleta DZ se na OŠ FRS od šolskega leta 2010/2011 znižuje 

• Cena kompleta DZ na OŠ FRS v rangu, ki je nižji od povprečja cen na ljubljanskih OŠ 

• V večini primerov svetu staršev predstavijo komplet DZ za naslednje šolsko leto 

ravnatelji OŠ 

• Na dveh OŠ svet staršev ni soglašal s predlogom šole 

• V dveh tretjinah ljubljanskih OŠ je cena DZ več let približno enaka 

• Več kot polovici ravnateljem postopek potrjevanja DZ predstavlja stres 

 

Analiza ankete je bila 17. 3. 2021 predstavljena na svetu zavoda 

 

Razprava na temo: 

Zakaj je postopek za ravnatelje stresen? (vprašanje ni imelo podvprašanj). Pohvalno, da se 

pred pobudami staršev dotikamo teme nabave DZ za naslednje leto. Cene kompletov DZ so 

razpršene, finančne zmožnosti staršev različne; otroci obiskujejo enako šolo. Ne glede na 

ceno DZ, učenci različnih šol, šolanje zaključijo, cena ni merilo o uspešnosti v življenju… 

 

Ad4/ 

• Dokler se epidemiološka situacija ne izboljša je najvarneje, da se ponovno sestanemo 

preko ZOOMa. Predvidoma bi bila naslednja seja sveta staršev pred 1. majem. 

Poskušamo delovati po e-pošti, korespondenčno, osebno šele ko bo varno. 

• Prehrana – ustreznost porcij (predviden sestanek Kuzmanovski – Gašperlin, težava z 

uskladitvijo termina sestanka zaradi karantene…) 

 

Ad5/ 

• Še vedno pritožbe, da so premajhne porcije kosil. 

• Vprašanja varnosti in zasebnosti na ZOOMih. 

 

 

Zaključek seje ob 19:05. 

 

Zapisnikarica: Maja Drev Ovnič   

Stanislav Rozman, predsednik  

 


