OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova ulica 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV
Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2018/19,
Četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18.00 v učilnici št. 7.

Prisotni:
Prisotni: Jelka Košir (1.a), Sandra Topić, (1.b), Peter Hazler (2.a), Mojca Mihelič Bekavac
(2.b), Aljaž Kussel (3.a), Anže Mihovec (3.b), Barbara Reya in Marjana Cedilnik (4.a), Maja
Drlje Govednik (4.b) Marko Črnivec (5.a), Bojan Bataković (5.b), Stanislav Rozman in Ana
Zdravje (6.a), Andreja Markovič (6.b), Jože Podpečnik (7.a), Urška Brodnik (7.b), Sonja
Hurčak Šubic (8.b), Benjamin Gregorinčič (9.a), Božo Starašinič (ravnatelj); Pavel Virant
(pomočnik ravnatelja)
Opravičeni:
8.a
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. Seje sveta staršev
2. Aktualno dogajanje
3. Vprašanja in pobude
4. Sprejem programa dela
5. Delovni zvezki
6. Razno
Ad1/ Potrditev zapisnika 1. Seje sveta staršev.
Sklep: Zapisnik 1. seje je sprejet. (15/0/0)
Ad2/ Aktualno dogajanje.
Ravnatelj predstavi aktualni dogajanje na šoli. Odvija se pedagoški proces po programu.
Končujejo se tudi dela po prenovi. Odvijale so se nekatere dnevne dejavnosti in tekmovanja.
Ravnatelj se zahvali vsem staršem in učencem za prihod in sodelovanje na prireditvi ob
prenovi šole.
Realizirane so bile šole v naravi za 2.,4. in 8. razred. Izvedena so bila šolska tekmovanja v
logiki, v poznavanju sladkorne bolezni, angleščini za učence 8. razreda in v znanju biologije.
Imeli smo delovno soboto, čakata nas še dve. Ravnatelj še pove, da so tekoče dejavnosti
šole objavljene na spletni strani šole v meniju »koledar aktivnosti« in »novice in obvestila.
Ad3/ Vprašanja in pobude.
Vprašanja staršev:
1. Voda ob kosilu
Predstavnik pove, da se v nekaterih oddelkih pogovarjali o tem, da v šoli ob kosilu otrokom ni
ponujena voda (oz. kozarci za vodo!). Predstavnik oddelka vpraša, če je to res.
Predstavnica pove, da je na spletni strani šole objavljeno, da so med kosilom učencem na
voljo vrči z vodo. Ravnatelj pove, da se bo z zadevo dodatno seznanil in naknadno
posredoval odgovor.
2. Ozvočenje

Predstavnica oddelka pove, da se je v času proslave zelo slabo slišalo iz zvočnika oziroma
da so bili prisotni odmevi. Pojasni tudi, da se nekateri starši spoznajo na ozvočenje prostorov
in bi lahko pomagali ozvočenje primernejše postaviti.
Ravnatelj pojasni, da so zvočniki res bili na proslavi drugače postavljeni kot je bilo planirano
oz. se ozvočenje ni postavilo na isto mesto kot je bilo v načrtih.
3. Odjava prehrane
Predstavnica pove za pobudo iz svojega razreda, da bi se lahko prehrano, ki se je ni dalo
odjaviti do 10h ure prejšnjega dne dalo prevzeti v kuhinji. Še posebej je problem, kadar do
bolezni pride nenadno ali prek vikenda. V preteklosti se prevzema neodjavljene hrane zaradi
omejitev takratne kuhinje ni dalo izvajati, zato starša zanima, če bi se lahko po prenovi
prevzem obroka lahko vzpostavilo.
Ravnatelj pojasni, da se lahko kosilo pride iskat pred pričetkom prvih kosil in sicer 11:3012:45. Način prevzema (embalaža) se bo naknadno določil in se zapisal v pravilnik prehrane.
4. Osnovna motorika
Predstavnica vpraša, če je od zadnjega sestanka že na voljo še kakšna dodatna gibalna
interesna dejavnost za 1. razred dečke.
Ravnatelj pojasni, da so že pričeli izvajati osnovno motoriko prav prejšnji petek, otroci so
prejeli obvestilo.
5. Ravnatelj ima nekaj novih pojasnil v zvezi z vprašanji prejšnjega sestanka sveta:
Pitniki za prvi razred:
Ravnatelj pojasni, da je v zvezi z predlogom pručk pri pitnikih za otroke prvega razreda
raziskal možnosti. Pručke, zaradi varnosti, ne pridejo v poštev. Obstajajo pa tudi pitniki,
primerni za manjše otroke in ravnatelj je poslal predlog MOLu da bi se enega od pitnikov v
pritličju zamenjalo s tem manjšim. Pisnega odgovora še ni prejel.
Solatni bar in začinjanje:
Ravnatelj pojasni, da so v procesu nakupa naprav za doziranje olja in kisa ter manjših
zajemalk za mešanico. Prav tako poudari, da je pomembno da starši otroke poučijo o
uporabi in pravilnem doziranju pri pripravi.
Ure na stenah - so nameščene.
6. Vaje za nastope in nadomeščanje zamujenega
Predstavnica razreda ravnatelja vpraša oziroma posreduje pobudo, da se otrokom, ki
sodelujejo na nastopih in zaradi tega zamudijo redni pouk, na nek način olajša nadoknaditi
zamujeno.
Ravnatelj pove, da je še posebej problem v času “konic”, na primer v maju. Se zaveda
problema, da otroci, ki sodelujejo na treningih, niso deležni enakega procesa pouka.
Zagotovi, da bodo v bodoče še bolj pozorni in da bodo delali na tem, da šola poskrbi, da se
manjko nadomesti.

Ad4/ Sprejem programa dela
Osnutek programa dela je bil pripravljen na zakonski osnovi, podoben kot prejšnja leta,
dodatnih predlogov ni bilo.
Ravnatelj omeni problem e-obveščanja in nove uredbe GDPR, zaradi katere šola ne sme več
zbirati in uporabljati seznamov elektronskih pošt staršev, saj ne morejo zagotoviti varnega
varovanja podatkov. Svet se dogovori, da se v namen ugotavljanja rešitev, sestavi delovno

skupino. Vodja skupine bo Mojca Mihelič Bekavac, do naslednje seje se pripravi stališče na
osnovi informacij, ki jih bo delovna skupina pridobila v času.
Problem je, da šola nima zakonske osnove podatkov o elektronski pošti pridobivati,
telefonske številke in naslovi pa so nujen podatek in le te je starš dolžan tudi sprotno
ažurirati.
Osnutek predloga dela je soglasno sprejet (16/0/0).
Predsednik sveta opozori, da se predstavniki letošnjega 9.b niso udeležili ali opravičili te in
prejšnje seje v letošnjem, ter kot lanski 8.b še nadaljnjih dveh sej v lanskem šolskem letu.
Ad5/ Delovni zvezki
Točka je bila dodana na dnevni red zaradi pomembne vloge sveta staršev pri potrjevanju k
cenam delovnih zvezkov. Ker gre za kompleksen in nekoliko problematičen vzvod (potrjuje
se cena, ni pa nadaljnjih navodil, kaj, če se cena ne potrdi) naj se sestavi delovna skupina, ki
naj deluje na tem področju še pred zadnjim svetom. Koordinatorica delovne skupine je
Barbara Reya.
Lansko leto je svet staršev predlagal znižanje cen za 20%. Cilj je, da se za nižjo ceno ohrani
nivo pouka. Ministrstvo o odločanju za delovne zvezke prepušča avtonomijo šolam.
Starši potrjujejo ceno, glede vsebine pa se ne morejo izreči, saj za to niso kvalificirani.
Ravnatelj je prejšnjo leto rekel, da so za vprašanja okrog vsebine delovnih zvezkov
pripravljeni pripraviti okroglo mizo, kjer bi se te delovne zvezke obravnavalo in bi bili učitelji
na voljo za nadaljnja vprašanja.
Pomembno je, da predstavniki staršev o potrjevanju cene delovnih zvezkov obvestimo
starše, da se le-ti zavedajo postopka in so z njim seznanjeni.
Ad6/ Razno
Ob točki razno se starši še enkrat zahvalimo za organizacijo proslave ter dobro organizacijo
lansko leto pri prenovi. Pozdravljamo tudi županovo obljubo, da se bodo še to šolsko leto
lotili prenove igrišča.
Seja zaključena ob 19:50.
Zapisnikarica:
Jelka Košir
Stanislav Rozman
predsednik

