OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova ulica 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV
Zapisnik 5. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/18,
Torek, 5. junij 2018, ob 18.00 v prostorih Zavoda sv. Stanislava
Seja se prične nekaj minut čez 18. uro
Prisotnih 16 predstavnikov sveta staršev.
Prisotni: Peter Hazler (1.a), Rok Bojanc (1.b), Alenka Fritz Kolbe (2.a), Anže Mihovec (2.b),
Jelka Košir (3.a), Marjetka Ulčar (3.b), Renato Podmenik (4.a), Bojan Bataković (4.b), Barbara
Reya (5.a), Andreja Markovič (5.b),. Jože Podpečnik (6.a), Urška Stankovič Elesini (6.b), Maja
Kiš (7.a), Stanislav Rozman (8.a), Metoda Šoba (9.a), Marin Knežević (9.b), Božo Starašinič
(ravnatelj) in Pavel Virant (pomočnik ravnatelja)
Opravičeni: 7.b
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. Seje sveta staršev.
2. Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/19.
3. Seznanitev s postopkom izposoje učbenikov in nakupom delovnih zvezkov za šolsko
leto 2018/19.
4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2018/19.
5. Aktualni dogodki, poročilo šole in priprava na šolsko leto 2018/19.
6. Delovne skupine in priprava poročila o delu Sveta staršev.
7. Razno.
8. Oblikovanje mnenja o kandidatih za ravnatelja/ravnateljico.
Ad1/ Potrditev zapisnika 4. Seje sveta staršev.
Sklep: Zapisnik 4. seje je sprejet. (15/0/0)
Pripomba na zadnjo točko - Pojav uši v 4.b - šlo je za en potrjen primer. Zapisnik ostaja
nespremenjen.
Ad2/ Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/19
Ravnatelj odpre debato na temo potrjevanja cen učbenikov in delovnih zvezkov z obrazložitvijo,
da se je od leta 2010 cena za nabavo le-teh prepolovila. Drugo izhodišče, ki ga poudari, je, da
so predvidene cene seznama v okviru Slovenskega povprečja, glede na podatke vsebovane v
okrožnici ZASSS z 2. Marca 2018.
Svet staršev je izoblikoval delovno skupino, da podrobneje razišče vidike ter poda mnenje k
cenam delovnih zvezkov. Vodja skupine, Marin Knežević, pojasni, da so pri razpravi upoštevali
naslednje dejavnike:
- Teža šolskih torbic

-

Izpolnjevanje delovnih zvezkov je v nekaterih primerih kampanjsko, pritisk na koncu
šolskega leta, domnevno na račun tega da se upraviči nakup.
- Cene delovnih zvezkov so nad slovenskim povprečjem
In se zaradi zgoraj omenjenih vidikov odločili predlagati znižanje cen za petino oz. 20%.
Nekatera gradiva se je na podlagi priporočila izločilo, ni pa učiteljski kolektiv dosegel želenega
cilja v nekaterih razredih.
Ravnatelj meni, da je razlika zaradi primerjave brez cen Atlasa. Atlas ni nujen, je pa priporočljiv
pripomoček, da se učenec lahko uči iz njega tudi doma. Atlase sicer učenci imajo na voljo v šoli.
Eden od predstavnikov pripomni, da bi lahko namesto celotnih kompletov imeli le nekatere
delovne zvezke, vsak delovni zvezek ima napisano ceno. Ravnatelj o tem vidiku doslej ni
razmišljal.
Predstavnik 6.a pove, da je 8 od 18 staršev razreda izpolnilo anketo o delovnih zvezkih, kjer
večina staršev izpostavlja previsoke cene, da sicer menijo da so delovni zvezki do neke mere
nujni, da pa so premalo da bi zagotovili dober učni uspeh in je potrebno posegati po dodatnih
gradivih.
Na 2. Seji sveta staršev so člani sveta staršev že izpostavil neugoden položaj, saj naj bi skupaj
z učitelji skrbeli za kakovost in primeren obseg učnih gradiv, hkrati pa staršem zakonodaja zgolj
daje “varovalko” v obliki soglasja za ceno, ne pa tudi posegov v vsebino delovnih zvezkov.
Prof. Virant, učitelj matematike, pove, da se je iz izkušenj izkazalo, da v 6 in 7 razredu pri
matematiki veliko lažje uporabljati delovne zvezke kot biti brez, da pa v 8. In 9. razredu uspešno
dosegajo učne cilje zgolj z učbeniki. Razlog, ki ga izpostavi, je hitrost pisanja. Učenci višjih
razredov so bolj spretni in hitreje prepisujejo tudi daljše besedilne naloge.
Marin Knežević predstavi članke in izjave, ki osvetlijo določene poglede na uporabo učnega
gradiva in vloge sveta staršev pri potrjevanju gradiv. Intervju iz sobotne priloge, kjer dr. Anton
Meden, predsednik Zveze Sveta aktivov staršev poziva, da naj starši vprašajo učitelje, zakaj
uporabljajo določene delovne zvezke.
Svež intervju s predsednikom ZASS, dr. Anton Meden:
https://www.dnevnik.si/1042824226/slovenija/anton-meden-ocenam-zato-pripisujemo-velikovecjo-tezo-kot-bi-bilo-prav
Izjava dr.Musek Lešnika o tem, da uporaba delovnih zvezkov nima pozitivne korelacije z boljšim
uspehom na NPZ:
https://www.dnevnik.si/1042560814/slovenija/vec-delovnih-zvezkov-ne-pomeni-tudi-vec-znanjaOpažanja učiteljev sodelujočih v TIMSS 2011
http://timsspei.splet.arnes.si/?page_id=20

Ravnateljeva replika na izpostavljeno problematiko:
Teža šolskih torb - večina delovnih zvezkov je sestavljena iz več delov in tako zmanjša težo,
prav tako meni, da je že prazna šolska torba dandanes težka 2kg.
Šolske torbice so ob nekaterih dnevih zelo težke (npr 7.r ponedeljek 7.5kg). Predlog staršev je,
da bi se tudi več uporabljalo blok ur in na ta način zmanjšalo količino različnih gradiv, ki jih mora
učenec imeti s seboj. Ravnatelj pojasni, da je iz vidika utrjevanja to manj smiselno.
Poraja se tudi vprašanje, ali je soglasje cen sploh primeren mehanizem za dosego skupnega
cilja - kakovost pouka. Predstavnica staršev omeni, da se je po pozivu zmanjšanja cen gradiv
črtalo tista, ki se ji zdijo primerna (fizika, kemija kjer je na voljo veliko dodatnih nalog, ki
poglobijo znanje in jih sedaj starši nekako morajo iskati drugod) ostajajo pa gradiva kjer je
manjša smiselnost (naprimer cene delovnih zvezkov za slovenski jezik od 4. - 9. r., kjer bi se
učenci morali osredotočiti na izpopolnjevanje veščin pisanja, obvladovanje daljših besedil in se
izogibati “izpolnjevanja manjkajočih besed”, presega 116€ ).
Predstavnik 4. razreda predlaga, da bi lahko eno leto ukinili vse delovne zvezke in videli, če kaj
vpliva na znanje. Predsedujoči meni, da bi bilo tovrstno eksperimentiranje lahko tvegano,
pravega odgovora pa ne bi pridobili.
Ravnatelj doda, da je cilj vseh to, da bodo otroci glede znanja konkurenčni, da se izkoristi
optimum. Hkrati omeni, da so učenci OŠFRS v 6. razredu presegli za 8% slovensko povprečje
pri SLJ, pri TJA so malo pod poprečjem, pri matematiki pa 8% nad poprečjem. V 9. razredu so
učenci presegli slovensko poprečje za 7% pri angleščini, pri matematiki za 5%, pri slovenščini
pa za 0,5%.
Vprašanje je, kaj če svet staršev ne poda soglasja k predlaganim cenam. Ravnatelj pravi, da
zakonodaja ne predvideva usklajevanja cen, kaj se zgodi v tem primeru, ostaja nejasno. V
prejšnjih letih je veljalo, da šola pripravi nov seznam, zdaj pa to ni več nujno.
Ravnatelj pojasni, da planira v prihodnjem šolskem letu jeseni organizirati okroglo mizo, kjer
bodo lahko prisotni starši iz prve roke od učiteljev lahko izvedeli utemeljitve, zakaj so nekatera
gradiva bila izbrana oz. kaj učiteljem pomenijo ti delovni zvezki pri delu.
Poudari da imamo skupni cilj, konkurenčnost otrok, podpora staršev in primernih gradiv, ki bodo
v pomoč učnim procesom. Skupaj s trudom in vedoželjnostjo bomo to lahko dosegli.
Predstavnik 9.a citira tudi raziskavo Zavoda za šolstvo na to temo - vidik uporabnosti: delovni
zvezki gradijo neko srednje znanje, višje taksonomske ravni pa ne, kar se navezuje na že
predstavljeno stališče predstavnika 6.a, ki je tudi opravil raziskavo na to temo.
Predstavnica omeni dilemo, ali bi kot svet staršev, ki daje soglasje k ceni, bili pripravljeni
odobriti višjo ceno za bolj kvalitetna gradiva. Na kateri znesek bomo pristali in kako bomo
ugotovili, ali je cena upravičena?
Po zaključeni razpravi se glasuje.

Sklep: Svet staršev podaja soglasje k cenam delovnih zvezkov za leto 2018/2019.
(Za/Proti/Vzdržani: 11/5/0)
Ad3/ Seznanitev s postopkom izposoje učbenikov in nakupom delovnih zvezkov za
šolsko leto 2018/19.
Ravnatelj pojasni, da letos ne bodo razdeljevali prijavnic za gradiva. Prijavnica za izposojo
učbenikov iz učbeniškega sklada bo prišla zaradi prenove izjemoma prihodnje šolsko leto ob
začetku šolskega leta. Takrat bodo tudi izvedli vračila knjig ki so v uporabi v tekočem letu.
Predstavnik omeni, da lansko leto ni bilo dovolj knjig za 4. razred. Ravnatelj pove, da bodo vsi
dobili potrebno gradivo, da pa morda ne ravno prvi dan in istočasno.
Svet staršev meni, da smo se zadostno seznanili s postopkom izposoje in nakupa.
Ad4/ Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2018/19.
V zvezi z nadstandarnim dejavnostim so v oddelkih na roditeljskih sestankih že pozvale
učiteljice in dobile pozitivne odgovore v prid izvajanja načrtovanih aktivnosti.
Na tedenske ŠVN gredo vsi, razen 9. razredov:
1.r – Planinsko naravoslovni tabor v Kranjski Gori v počitniškem domu Vila Šumica
2.r – Plavalna šola v naravi v Osilnici
3.r - Smučanje na Pohorju (predvidoma, nepotrjeno)
4.r – Športno naravoslovna šola v naravi v domu CŠOD na Medvedjem Brdu
5.r - Športno naravoslovna šola v naravi v domu CŠOD Radenci, v marcu
6.r – Zaenkrat šola še nima termina. Na razpisu CŠOD šola ni dobila termina.
7.r - Športno naravoslovna šola v naravi v domu CŠOD Vojsko (nadomestni termin, prihodnje
leto kaj drugega)
8.r - Športno naravoslovna šola v naravi v domu CŠOD Vojsko.
Sklep: Svet staršev na podlagi pozitivnega mnenja iz oddelkov soglaša z nadstardnimi
dejavnostmi (15/0/0).
Predstavnik 1. razreda želi vedeti razlago zakaj je 9. razred izvzet. Ravnatelj pojasni, da se je
pred leti to izoblikovalo kot dobra praksa.
Ostale dejavnosti se izvajajo kot doslej: 1. do 3. razred rolanje, ter plavanje v 1. in 3. razredu.
Pripomba predstavnika staršev, da nekateri otroci obiskujejo izvenšolske dejavnosti, za katere
potekajo tekmovanja in bi ti otroci prav tako lahko sodelovali in zastopali šolo (npr. Košarka za
deklice, plezalci). Ravnatelj pojasni, da mora informacija priti s strani staršev in otroka, da bodo
trenerji lahko sploh vedeli koga obveščati in spodbujati, da se na tekmovanja prijavijo.
Ad5/ Aktualni dogodki, poročilo šole in priprava na šolsko leto 2018/19.
 Ravnatelj seznani prisotne z neuradnimi dosežki učencev na NPZ-ju. Rezultati NPZ 6 razred - ANG – v okviru povprečja; MAT in SLO 7 oz. 8% nad slovenskim povprečjem

9 razred - SLO – v okviru povprečno; MAT 5% nad povprečjem, ANGL 7% nad povprečjem













poteka preijava učencev za obiskovanje obveznih in neobveznih predmetov ter
usklajevanje s starši.
pridobivanje informacije o podaljšanjem bivanju za leto 2018/19
poteka šola v naravi za učence 1. razreda,
3.,4.r bo imel športni dnevi - pohod in plavanje.
12. junija bo skupna prireditev šol in društev iz Šentvida v počastitev 100 letnice smrti
Ivana Cankarja,
šola je izvedla medšolski likovni natečaj, izbrani izdelki so razstavljeni v Knjižnici
Šentvid,
zadnji šolski dan bo 22. junija, ko bo tudi prireditev za učence v počastitev dneva
državnosti in ob zaključku šolskega leta
nekateri učenci bodo imeli poravne izpite
prostore, kjer sedaj poteka pouk, bo potrebno ob zaključku pouka izprazniti in shraniti
opremo v skladišče, avgusta pa sledi selitev v prenovljeno šolo.
Pričetek pouka bo 3. septembra v prostorih Osnovne šole Franca Rozmana Staneta
Tradicionalna prireditev “Ritem na parketu” bo v septembru oziroma ob svečani otvoritvi
prenovljene šole.
V prihodnjem šolskem letu bo pouk pri SLO in ANG v 9. razredu organiziran v manjših
učnih skupinah (predvidoma 3 skupine pri vsakem predmetu).


Ad6/ Delovne skupine in poročilo dela sveta staršev
Predsedujoči pojasni, kako bo oblikovano poročilo o delu in povabi vse k prispevkom. Poročilo
bo oblikovano do konca šolskega leta in predano na 1.sejo novega sveta staršev. Že pred tem
pa predsedujoči šoli sporoči podatke o letošnji udeležbi na sejah. Delovne skupine so bile
nekoliko manj aktivne kot lani. Pisno bo o svojih ugotovitvah poročala delovna skupina za
spremembe pravil sveta staršev.
Ad7/ Razno
Predstavnica povpraša ravnatelja o terminih za roditeljske sestanke za prihodnje leto. Mnogi se
v tem šolskem letu niso mogli udeležiti vseh sestankov zaradi prekrivanja. Predlaga, da bi za
prihodnje leto ponovno imeli ločene ure.
Fotografiranje - glede ponudbe fotografov se svet staršev dogovori, da v prihodnjem letu
zastavimo spremembe: enostavnejša ponudba brez dodatnih slik, le 2 skupinski fotografiji z
namenom spomina.
Vprašanje: Kakšne bodo interesne športne dejavnosti, ali bo tudi košarka, nogomet, rokomet?
Predstavnica predlaga organizacija Karierni dan - kjer bi šolarji višjih razredov (8, 7) en dan
lahko šli pogledat delovno mesto, ki jih zanima.

Računalništvo: predstavnica predlaga dodatno spodbudo da bi se otroci računalniško
opismenili, organizacija dodatnih izbirnih predmetov kjer bi se otroci lahko učili obvladovanja
orodij, kot npr. Power Point.
Ravnatelj pojasni, da je računalniško opismenjevanje del vseh predmetov, da pa imajo učenci
možnost obiskovanja izbirnega predmeta v 5., 7., 8. in 9. razredu in da je bila za zainteresiranae
učence izvedena delavnica Power Pointa.
Kako je z mednarodnimi projekti Erasmus - ali želijo učitelji sodelovati, zakaj se ne prijavimo.
Ravnatelj pove, da se bodo vključili v mednarodno sodelovanje.
Več projektnih nalog: predstavnica meni, da če je preveč delovnih zvezkov, je več frontalnega
poučevanja, apelira na več projektnih nalog za popestritev dni v šoli.
Govorilne ure: ali se spodbuja da bi se govorilnih ur udeležil tudi učenec.
Ravnatelj pove, da je odvisno od teme, če gre za pripravo strategije, ni ovir.
Odmor na Vita Kraigherja: prišla je informacije o tem, da učenci med odmori sedijo v klopeh in
“ne koristijo” odmora ter delajo naprej. Predstavnica poziva, da je odmor pomemben za otroke,
še predvsem te, ki so na Vita Kraigherja prikrajšani telovadnih ur.
Za konec se ravnatelj zahvali svetu staršev za konstruktivne delovanje, pohvali dejstvo, da ni
prihajalo do izrednih sej, da so se težave reševale sproti in da predstavniki ravnajo v korist vseh
otrok nasploh. .
Sejo zapustita gospod ravnatelj in g. pomočnik ravnatelja.
Ad8/ Oblikovanje mnenj o kandidatih za ravnatelja
Na razpis sta se prijavila dva kandidata, gospa Angelca Mohorčič ter dosedanji ravnatelj g.
Božo Starašinič. Osebnih predstavitev kot v poprejšnjem krogu ni bilo.
1. Sklep:
O kandidatki Angelci Mohorič se ne bomo opredelili. (11/1/3)
Obrazložitev: kandidatka ima popolno vlogo, a se o njej samo na podlagi pisne vloge ne moremo opredeliti.
2. Sklep:
Kandidatu Božu Starašiniču dajemo pozitivno mnenje. (10/5/0)
Obrazložitev: kandidata že poznamo, z dosedanjim delom je deloval za dobro šole. Želimo si, da bi tudi v
prihodnje vplival na napredek vzgojnega procesa in vpeljevanje sodobnih interdisciplinarnih pristopov.

Seja zaključena ob 20.45 uri.
Zapisnikarica: Jelka Košir

