ZAPISNIK
4. seje sveta staršev OŠ FRS v š.l. 2020/2021, torek, 25.05 2021 ob 18h na OŠFRS
in https://meet.jit.si/VodstvoSvetaStarsevOsFRSStVId
Prisotni: 17 predstavnic in predstavnikov, ravnatelj in pomočnik
Opravičen: predstavnik 2.b (nesporazum pri poskusu sodelovanja na daljavo)

ravnatelja.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. seje.
2. Poročilo komisije za šolsko prehrano
3. Aktualno dogajanje na šoli.
4. Predstavitev analize ankete o šolanju na daljavo
5. Obravnava predloga cen delovnih zvezkov
6. Vprašanja in pobude staršev
7. Razno

Ad1/ SKLEP: Zapisnik 3. seje je potrjen soglasno.
Ad2/
Ga.Reya predstavi razloge in sklepe za sestanek komisije, ki se je sestala aprila letos. Dodana
priloga oz. zapisnik.
Na dodatno vprašanje oz pobuda starša, pobuda, da se pripravi jedilnike, kjer se bo hrana dejansko
skuhala v šolski kuhinji in se ne kupuje predpripravljenih obrokov, vprašanje se zastavlja tudi o kvaliteti
mesa oziroma artiklov, ki jih kuhinja pridobiva za kuho. Pojasnilo vodje šolske prehrane v prilogi.

Predstavnica predlaga, da se mnenja, pobude in pritožbe glede prehrane od predstavnikov
naslavljajo direktno na predstavnico komisije v šolski prehrani iz vrst staršev, letos je bila to
ga. Kuzmanovski, ki bo to reševala direktno z vodjo prehrane, gospo Gašperlin in podala
odgovore in dogovore oz. prededujočemu, ta pa naprej Svetu. Tako skrajšamo pot informacije
in predolgim sejam. Ravnatelj se s tem strinja in nihče nima nič proti.

Ad3/
Trenutno v karanteni en razred (5.). Ob ugodni epidemiološki sliki, se sproščajo ukrepi, v šolo
v naravi gresta 1. in 5. razred
Šola je v fazi zaključnega ocenjevanja. NPZ izveden v 6. in 9. razredu na klasičen način.
Vpogled v rezultate bo mogoč preko QR kode ter gesla ki so ga prejeli učenci. Rezultate bodo
pregledali skupaj v šoli in seveda doma s straši.
Tekmovanja so zaključena. Na zastavljeno vprašanje o nerazumevanju kratic (DT) na spletni
strani ter očitku, da je veliko tekmovanj odpadlo s strani šole, kljub temu da je na državni ravni
bilo izvedeno, g. Virant pojasni da na spletni strani na koledarju ni neomejeno prostora za
pojasnevanje in da gre na tem mestu bolj za opomnik, otroci pa so v šoli seznanjeni tako z
vsebino in izvedbo tekmovanja
Tekmovanje Bober je prestavljeno, pojasnilo učitelja v prilogi.
Jutri, 26.5. dopoldan bo uradna otvoritev šolskega igrišča s povabljenimi gosti.

V sredo 25.5. se na šolskem igrišču snema ples za spot za Festival Igraj se z mano. Predvajalo
se bo na platnu na kongresnem trgu.
Začelo se bo samotestiranje učencev na virus Covid 19. Izvedena je bila posvetovalna anketa
med starši, zainteresirani se prijavijo v tajništvu. Učenci bodo dobili tedenski paket (5kom)
testov z navodili za uporabo. Testiranje je prostovoljno!
14. in 15.6. bo potekalo slovo od devetošolcev, potekal bo tudi kulturni program.
Organizacija pouka poteka normalno, kot lani septembra.
Ad4/ Predstavitev analize anketnega vprašalnika šolanja na daljavo
Anketi se je odzvalo 75% staršev (305 odgovorov), največ v prvi triadi (82%), drugi (80%) ter
tretji (66%).
Rezultati ankete bodo objavljeni na spletni strani šole.
Šola je pri izvajanju šolanja na daljavo sledila smernicam Zavoda za šolstvo. Dosti staršev je
med karanteno menilo, da je premalo video srečanj. Vendar kot pojasni ravnatelj je vprašanje,
koliko pa je primerno, iskal tudi na kompetentnih inštitucijah, vendar odgovora ni dobil.
Koliko je zares primerna količina ekranske dejavnosti, ali je bilo to, absolutno predolgo in
razvlečeno, šolanje na daljavo, eksperiment, katere posledice bodo vidne šele v prihodnosti.
Ad5/ Soglasje k ceni delovnim zvezkom.
Predsednik poda kratko zgodovino dogajanja v preteklih letih, trend gre v smeri zniževanja teh
stroškov. Ureditev, po kateri ne smemo razpravljati o vsebini, pristojni pa smo za soglasje k
ceni, ne ustreza nikomur, razlike med cenami po Sloveniji pa so nepravične. Izpostavi še
neljube dogodke v iskanju obvodov pri nabavah gradiv v zadnjih letih, ki so se po lanski
odločitvi stopnjevali celo v neprimerne poteze učiteljev napram otrokom.
Predstavnica 8.r pove za letošnji incident, ki se je zgodil pri pouku slovenščine, kjer je
učiteljica direktno preko učenke, ki je hči starša v Svetu staršev želela vplivati na odločitev
glasovanja v svetu, kar pojasni kot nedopusten pritisk in neprimerno pedagoško taktiko.
Učiteljica se je učenki opravičila, materi pa, kljub pozivu, da je Svet staršev vedno pripravljen
slišati argumente aktiva učiteljev za izbor gradiv, ni odgovorila.
Odpre se daljša razprava, v kateri sodelujejo predstavnice in predstavniki več oddelkov.
Pred sejo so vsi predstavniki prejeli predlog seznama delovnih zvezkov. Fizično prisotni na seji
prejmejo v pregled še seznam učbenikov. Sodelujoči na daljavo so to gradivo prejeli po seji. V
primerjavi z lanskim predlogom je dodan delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu. Hkrati pa
je v seznamu učbenikov še vedno delovni učbenik, ki naj bi bil po lanskih pojasnilih
enakovreden del. zvezku, torej sklepamo, da gre za podvajanje.
Po izčrpni razpravi predsedujoči predlaga naslednji sklep:
Svet staršev ne podaja soglasja k cenam delovnih zvezkov.
Sklep je sprejet. (9/2/5)
Ravnatelj prosi za novo ceno, s katero se bo svet strinjal. Predsednik bo speljal korespondenčno
sejo z dogovorom.

Ad6/
Pobude staršev:

•

Ločeno, kljub vsem aktivnostim, se znajo dogodki lanskega in letošnjega leta ponoviti
tudi v prihodnjih obdobjih, ali se razmišlja:

1. O dokupu računalniške opreme za posojo socialno šibkejšim učencem
2. O nabavi tehnične opreme za učitelje, ki bi lahko v učilnicah ali doma imeli npr. kamere
z ozvočenjem (prenosnim ali fiksnim)
Pojasnilo ravnatelja: Imamo, nekaj naročenega še pričakujemo.
•

Ali bo šola za prihodnje leto le prešla na sistem e-redovalnice? Glede na to, da smo se
letos dobro digitalizirali, res nima več smisla, da s tem zavlačujemo, saj je tudi dostop
do učiteljev in redovalnic otežkočen.

Ravnatelj sicer ni naklonjen temu načinu, saj zagovarja, da je šola odgovornost otroka in ne
toliko starša, zato je prav da vzgajamo otroke v odgovorne posameznike vredne zaupanja.
Verjetno pa bo moral popustiti pod pritiskom.
•

Tako kot sem že 1x na roditeljskem omenila, me zanima, zakaj je šolsko igrišče med
vikendi zaprto.
Kakor sem zdaj gledala, je čez dan odprto tam nekje do 19ih, vikend pa zaprto, kljub temu,
da na tabli od MOL piše, da naj bi bilo igrišče zaprto samo v večernih urah, ne glede na dan
v tednu.
Da je med vikendi zaprto, je tam ločen napis, ki pa ne zgleda, da bi bil ob MOL-a.
Ravnatelj pove, da se bo igrišče odprlo, ko bo vzpostavljen nadzor.
•

Tekmovanja - zdi se mi, kot da si šola ne želi da bi se otroci vključevali v tekmovanja.
Glede na to kako težko je izbrskati kakršnokoli informacijo o njih (piše recimo v
koledarju "DT" Matematika (mimogrede kaj sploh pomeni DT?) - gre za Tekmovanje
Matematike http://www.osfrslj.si/events/event/dt-matematika-2/ brez kakršnekoli
informacije komu namenjeno, kdo je mentor, nič, zgolj po kategoriji lahko ugibam da
gre za Tekmovanje iz matematike) - sem skoraj prepričana da bi tako pripravljena in
predstavljena informacija dobila en velik cvek v redovalnici, če bi jo ocenjevala po
njihovih kriterijih ;)

•

Pavšalna ocena je, da je ca. 23% otrok nadarjenih na različnih področjih. Nimam
občutka, da se je letos naša šola kaj dosti skušala proaktivno ukvarjati s tem, da
identificira ter spodbujala otroke v smer nadarjenosti.

•

Vidim, da je računalništvo letos bilo povsem zanemarjeno. Dve tekmovanji sta potekali
prek spleta in ga OŠFRS ni izvedel za svoje učence, kar se mi zdi škoda, konkretno
namreč sin se je v preteklem letu obeh udeležil in užival v njih in našel zagon in
zanimanje na tem področju.
Bober je potekal v Marcu. Niti ni bilo novice o tem, da šola ne bo organizirala in zakaj
ni organizirala. V letnem delovnem načrtu je Bober bil.
Pišek, se je izvajal Januarja prek spleta. Tega v planu ni bilo za letošnje leto, ampak bi
predlagala da se ga v prihodnjem letu planira

•
•

•

Recimo, če pogledam OŠFRS spletno stran Tekmovanja, je bila nazadnje osvežena
2016 https://www.osfrslj.si/events/category/tek/

•

Skratka: Pogrešam kakršnokoli informacijo na šolski spletni strani o tekmovanjih.

•

Predlog:

•

Predlagam, bi Mentorji pripravili in objavili podstrani za posamezna tekmovanja ter
promovirali otrokom ter dali staršem v vpogled katera tekmovanja so na voljo, saj tudi
s tem spodbujajo k sodelovanju in odkrivanju nadarjenosti.
- kdaj bo kakšno tekmovanje (ne zgolj v koledarju ampak tudi najava, podstran
posameznega tekmovanja),
- kdo je mentor oz kontaktna oseba,
- do kdaj se lahko učenec prijavi
- kako bodo organizirane priprave za tekmovanje oz katero gradivo se naj predela (npr
vem da se kdaj zmenijo, potem pa zadnji hip odpade ali pa se prestavi in nikoli ne
izvede... pa je škoda ker bi morda tista ena ura prinesla bistveno razliko)
- povezave na spletne strani organizatorjev tekmovanj (kjer si lahko otrok več prebere,
pobrska za primeri nalog .

•
•
•
•
•

Glede tekmovanj je ravnatelj pojasnil že na začetku seje (Ad3).
Delo z nadarjenimi učenci – otroci so nadarjeni na različnih področjih in šola jih usmerja
v tekmovanja, želja je, da bi se tekmovanj udeleževalo več učencev.
Veliko pozornosti pa se usmerja tudi v učence, ki potrebujejo več pomoči.
Ravnatelj pojasni, da so bili učenci višjih razredov povabljeni k obiskovanju dodatnega
in dopolnilnega pouka.
Ad7/

V zvezi s šolanjem na daljavo je bila podana pohvala za drugi, krajši čas, ko je bilo več
kontakta preko zooma in predlog, da se za morebitne nove situacije takšnega šolanja
predvidi tudi ustrezen načine preverjanja znanja in še posebej utrjevanja snovi. Podana
je bila pohvala glede izvedbe mladinskih delavnic v 8. razredu.

Predstavnica 8.a pohvali predavanje, ki so ga bili deležni starši 8.r glede poklicnega
usmerjanja s strani zunanjega predavatelja. Predavanje bi bilo zelo koristno tudi in
predvsem za učence. Ker je storitev plačljiva, bo ravnatelj skušal predavanje vseeno
izvesti.
Zaključek seje ob 19.30.

Zapisnikarica: Barbara Reya
Stanislav Rozman, predsednik

Priloge
Odgovor za 3. točko:
Tekmovanje Bober z veseljem organiziram in koordiniram na šoli že več let. Šolsko tekmovanje
običajno poteka meseca novembra. Vsako leto obvestim učence pri pouku, na oglasni deski in tudi
med novicami na spletni strani. V preteklem letu je bil namen enak. A smo se zopet znašli v
nepredvidljivi situaciji in smo del pouka delali od doma.
24. 10. 2020 so organizatorji objavili naslednje sporočilo:
Spoštovani tekmovalci in mentorji,
šolsko tekmovanje Bober je v letošnjem šolskem letu predvideno med 9. in 20. novembrom 2020. Ker se situacija
v državi zaradi epidemije COVID-19, ki vpliva tudi na delovanje šol, neprestano spreminja, jo budno spremljamo
tudi mi in razmišljamo o različnih možnostih za izvedbo tekmovanja. Ker se ukrepi spreminjajo iz tedna v teden,
težko napovemo, kakšna bo situacija v šolah v predvidenem terminu tekmovanja, zato bomo več informacij o
izvedbi letošnjega tekmovanja Bober sporočili šele po koncu jesenskih počitnic.
Hvala za razumevanje in veliko zdravja, programski svet tekmovanja Bober

Iz tega je bilo razvidno, da se še nič ne ve, kako in kaj bo s tekmovanjem.
2. 11. 2020 so objavili tole:
Spoštovani,
po tehtnem premisleku smo se odločili, da bomo tekmovanje ACM Bober zaradi trenutne epidemološke situacije v
državi in nepredvidljivih razmer v šolah prestavili na kasnejši termin. V trenutni situaciji namreč ne moremo
zagotoviti regularne izvedbe tekmovanja, prav tako pa se nam ne zdi prav, da bi s to odločitvijo čakali na zadnji
dan. Nov termin že usklajujemo in vam ga bomo sporočili v najkrajšem možnem času.
Hvala za razumevanje in ostanite zdravi, programski svet tekmovanja ACM Bober

Nato so 19. 1. 2021 predvideli nov datum v mesecu marcu. Povedali pa so tudi, da zaradi situacije
ne morejo legalno organizirati državnega tekmovanja in da ga ne bo, bo le šolsko.
Mi pa smo vmes delali na daljavo. Ko smo prišli v šolo, smo bili učitelji obremenjeni z ponavljanjem in
utrjevanjem snovi, kar se na daljavo ni dalo. Nato je prišlo na vrsto ocenjevanje, ki je bilo stresno tako
za učence, kot tudi za nas učitelje. Zato sem se zaradi vseh omenjenih zapletov odločil, da
tekmovanja v letu 2020/21 ne izvedemo. Prav tako so bila odpovedana in okrnjena nekatera druga
tekmovanja. Odpadlo je tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav in še mnoga druga.
Menim, da so bile prioritete v takšni situaciji drugje.
Z veseljem pa bomo letos zopet izvedli omenjeno tekmovanje, če bo vse potekalo normalno.

Simon Kurinčič

Odgovori na zastavljena vprašanja staršev o šolska prehrana
1. Predpripravljena živila so testenine za lazanje, cmoki in štruklji, tortelini
in palačinke.
Glede na število obrokov in osebja v kuhinji drugače ni izvedljivo.
2. Pri nabavi živil imamo določene kriterije, ki se jih morajo dobavitelji
držati.
V primeru odstopanj, nimajo ustreznega certifikata, pri njih ne
nabavljamo več.
Meso: vse je slovenskega porekla, po možnosti – izbrana kakovost
Slovenije.
Ribe. Postrvi iz ribogojnice Goričar, pri ostalih je pogoj, da niso kemijsko
tretitane.

Vodja šolske prehrane, Tjaša Gašperlin

