Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana Šentvid
Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ FRS v šolskem letu 2021/2022, torek, 28.9.2021, ob 17:30
uri prek spleta.
Prisotni člani sveta staršev: Tereza Serženta (1. a), Jana Brumec Erjavc (1. b), Vanja Blaznik
(2. b), Maja Drev Ovnič (3. b), Jelka Košir (4. a), Katarina Kladnik (4. b), Peter Hazler (5. a),
Mihelič Bekavac Mojca (5. b), Uroš Gomboc (6. a), Anže Mihovec (6. b), Urška Zimic (7. a),
Gregor Gorički (7. b), Renato Podmenik (8. a), Metoda Šoba (8. b), Stanislav Rozman (9. a),
Andreja Markovič (9. b)
Ostali prisotni: ravnatelj Božo Starašinič, pomočnik ravnatelja Pavel Virant, vodja
šolske prehrane Tjaša Gašperlin (pri 3. točki), organizator informacijske dejavnosti
Simon Kurinčič (pri 4. točki)
Odsotni Dejan Namjesnik (3. a), Teodora Voršič Leskošek (2. a) je opravičila odsotnost.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev,
2. Pojasnila ravnatelja in aktualnosti ob pričetku šolskega leta
3. Pojasnila vodje prehrane
4. Pojasnila šolskega OID (računalničar)
5. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2020/2021
6. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2021/2022 in pridobitev soglasja
7. Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 in pridobitev mnenja
8. Razno
9. Dodatno: Izvolitev člana komisije za šolsko prehrano
Do izvolitve predsednika sveta staršev je sejo vodil ravnatelj Božo Starašinič. Po izvolitvi
predsednika je ta prevzel vodenje seje.
Ad1/ Za predsednika sveta se poda predlog: Stanislav Rozman, predstavnik 9.a razreda.
Sklep: Svet staršev izvoli za predsednika sveta Stanislava Rozmana.
PROTI: 0
VZDRŽANI: 1
ZA:14
Za podpredsednika ni predlaganega kandidata. Predsednik ga bo izbral tekom predsedovanje,
ko bo imel priložnost spoznati nove predstavnike.
Novoizvoljeni predsednik se zahvali za zaupanje; zahvali se ravnatelju za dobro organizacijo.
Spodbuja čimveč pripomb zbranih vnaprej.
Ad2/
Ravnatelj pojasni nekaj operativnih stvari glede pričetka v novem šolskem letu in korona
ukrepov.
V veljavi je Model B. Izvaja se celoten in neokrnjen učni proces, vodi pa se evidenca o tem
kdo je s kom v kontaktu.
Interesne dejavnosti bodo, seznam v tednu sestanka. Manjše delavnice se lahko izvajajo ob
upoštevanju higienskih in drugih zahtev.

Športni dnevi se v izogib dolgemu zadrževanju v avtobusu preselijo v bližino šole.
Skrb je usmerjena predvsem v zmanjševanju pogojev za širjenje virusa. V primeru okužb to
pomeni karantena za vse, ki so bili v neposrednem stiku z okuženim (razred).
Ko obstaja visoko rizičen kontakt, stik z okuženim, šola obvesti starše preko elektronske pošte.
Karantena - 10 dni - se odredi od zadnjega dneva stika, zato je obdobje karantene odvisno od
tega kdaj je zadnji stik bil.
Za otroke prebolevnike in cepljene otroke do 5.razreda, ki jim karantena ne pripada, šola
organizira primerljivo obliko pouka kot bi bili otroci doma, le da so na šoli.
Vprašanje predstavnika - korona okužbe in stigmatizacija
da se zgodi da je bil otrok doma testiran in bil pozitiven, pa tega niso povedali. Otroci in starši
se bojijo stigmatizacije. Predstavnik prosi druge prisotne, da naj spregovorijo s starši svojih
razredov o problematiki in jih pozovejo naj bodo odkriti v zvezi z okužbami. Prav tako omeni,
da se dosti otrok ne drži ukrepa o obvezni nošnji mask. Sprašuje ali ima šola kakšen vzvod oz
kaj naredijo v teh primerih.
Ravnatelj pove, da se s korona pozitivno osebo opravi razgovor z epidemiologom. Starš mora
obvestiti šolo, otrok mora ostati doma. Šola mora narediti vse, da se morebitna okužba ne
prenese na druge otroke. Potrebno je ustvarjati pozitiven zgled, odgovornih ljudi ki se držijo
ukrepov.
Vprašanje predstavnika - uporaba garderob
Otroci se sezuvajo pred razredom. V drugi šoli otroci uporabljajo garderobe normalno.
Ravnatelj
Problem garderob je, da se v zelo kratkem času zvrsti 300 učencev. Zato je garderoba
prepovedana za uporabo v času konice 8-8:20 in predstavlja veliko tveganje.
Učenci 4-9R imajo možnost spraviti stvari / telovadne / ne morejo pa se vsi v konici zadrževati
spodaj. Ravnatelj bo preveril uporabo garderob v drugi šoli.
Vprašanje predstavnika - zakaj je šolsko igrišče je zaprto čez vikend

Ravnatelj pove da se zapira igrišče ob pojavi mraka. Čez vikend je igrišče zaprto ker
želijo nadzirati namensko uporabo igrišča. Vožnja s skiroji in rolkami je prepovedana.
Tudi zabave in pojedine na igrišču. Vsako jutro pred pričetkom opravi hišnik pregled
igrišča, pobriše mize. Prisotne so ureznine in poškodbe, ki nastajajo med vikendom, ko ni
nadzora nad igriščem.
V soboto, 11. 9., ko je bilo igrišče zaprto, so učenci naše šole strgali mrežo za odbojko,
poškodovani sta bili dve klopi. Uporaba WC je vprašljiva. Igrišče je v urbanem delu; sosedi bi
želeli imeti nočni mir, predvaja pa se tudi glasba.
V bližini je nekaj igrišč. Da je šolsko igrišče javni prostor, pove eden od staršev. Če bi se kdo
od staršev angažiral in ponudil v smislu varovanja, bi se lahko dogovorili tudi kaj med vikendi,
je dodal ravnatelj.
Vprašanje predstavnika - Predure
V 8. in 9. razredu so predure na 14 dni. Če ima kdo težavo zaradi prevoza je možnost, da se
otroka premesti v drugo skupino, ravnatelj pove da se take primere rešuje individualno in da
naj starši, ki imajo tovrstne probleme vzpostavijo kontakt z njim.
Vprašanje predstavnika - nezadovoljstvo s prehrano, premajhne porcije;
Se bo kasneje obravnavalo, ko bo prisotna učiteljica Gašperlin

Vprašanje, Termini šole v naravi - alternativni termini; prepozno prijavljanje CŠOD?
Ravnatelj pojasni, da se šola na program CŠOD prijavlja v skladu z razpisom in v predpisanem
razpisnem roku, da imajo za plavalne šole v naravi prednost imajo šole, v bližini nimajo
bazenov.
Zaradi karanten se dogajajo tudi odpovedi šol v naravi in se sproščajo termini v zadnjem hipu,
tako da možnosti za tiste, ki bi se hitro znali organizirati so.
Vprašanje, NPZ tehnika in tehnologija, ali je predvidena priprava
Ni posebej predvidena priprava za NPZ; Država si želi ugotavljati dolgoročne posledice
poučevanja in bi v primeru da bi izvajali posebno pripravo na NPZ delovali v nasprotju s
priporočili. Bo pa gradivo na voljo v spletni učilnici in si bodo učenci lahko pogledali in se
pripravili na NPZ.
Spletna stran in dnevi dejavnosti Učitelj Simon Kurinčič pove, da so na spletni strani res vsebine, ki so bile dodajane v nekem
trenutku v preteklosti, ko se je še ugotavljalo spletni sistem, pa se je kasneje tak način opustil,
zato so kakšne novice stare in brezpredmetne.
Vprašanje pobuda - nekateri učitelji izvajajo šikaniranje nad učenci, ki ne nosijo maske
Ravnatelj pove, da je potrebno v primeru da do tega pride reagirati.
Tudi ravnatelj pove, da je dobil neprimerno elektronsko sporočilo.
Ad3. Pojasnilo šolske prehrane
Gospa Gašperlin odgovarja na vprašanja:
1. Predpripravljeni izdelki
Se uporabljajo občasno, kadar bi bilo težko izvdeljivo za tako veliko številko obrokov:
palačinke (700kom), cmoki, testenine za lazanjo, vse ostalo se kuha
1. Kvaliteta mesa; javni razpis, poseben kriterij predvsem da gre za Slovensko meso;
deklaracija se preveri vsak dan, v uporabi so izdelki Blatnik mesnica - govedina;
Oblak salame; Perutnina Ptuj
1. Koliko časa imajo otroci da pojedo: mali 20min- do pol ure; veliki manj
Repete - Najkasneje 10 do 14; učiteljica se bo pogovorila z otroki
Izvajali bodo tudi letos Anketo o prehrani
Prošnja s strani staršev: Pri malici naj bo več zelenjave, če je možno, naprimer košček
paradižnika, paprika. Učiteljica pove, da paprika otroci že dobijo kadar je namaz.
Sklep: Predlog za potrditev člana komisije za prehrano: Barbara Kuzmanovski, 3.a, svet
staršev potrdi.
ZA: 15
Proti: 0

Vzdržani: 0
Ad4) Sistemski administrator Simon Kurinčič, pojasnila
Pojasni da se bo tekmovanja Bober letos izvajalo, na spletni strani je že Novica o tem. Sicer
pa otroci dobijo obvestila na oglasni deski.
Glede dnevov dejavnikov - 2016 se je namestil modul wordpress in poskusno se je vnašalo
članke, ki pa se jih kasneje ni več.
Učitelji so tisti, ki posredujejo vsebino za objavo, lahko pa tudi sami urejajo sistem.
Žal Arnes ne namešča dodatnih vtičnikov, zaradi varnostnih razlogiv, zato je sistem Newsletter
zastarel in skrajno neuporaben. Starši se ne morejo naročiti naprimer na objavo novih člankov.
Vprašanje -Oglasna deska 7.a
Otroci so v kleti LUM, oglasna deska pa v 2 nadstropje, spregledajo lahko novice.
Učitelj je že govoril z otroci 7.a, naj bi se veselili razloga da lahko gredo prebrat ovosti in se
ne pritožujejo zaradi tega.
Potrjevanje elektronskih pošt za AAI
Pri prijavi s epošlje potrditvena pošta, zato so otroci morali dobiti elektronski naslov. Naj vsi
potrdijo nepotrjene emaile, navodila so na voljo spletu. Razredničarke so dobile seznam otrok
poimensko, ki to še morajo storiti, naj to storijo sicer bodo epošte ukinjene.
NPZ tehnika, ni učbenikov in zvezkov. Učitelj bo naložil v spletna učilnica NPZ tehnike iz starih
učbenikov , za 9 razred.,
Ad5) Poročilo o učnem uspehu in realizaciji v lanskem šolskem letu
Ravnatelj je predstavil poročilo o učnem uspehu in realizaciji pouka v šolskem letu 2020/2021.
Pouk se je izvedel v predpisanem obsegu. Niso pa bili izvedeni vsi dnevi dejavnosti. Nekaj več
je bilo prostih dni zaradi podaljšanih počitnic.
Napredovanje:
• 8 učencev ni napredovalo v višji razred.
• Učni uspeh je bil 98% uspeh (od 404, 396 uspešnih napredovanj).
• Zaradi ukrepov sta bili izvedeni le dve šoli v naravi (1. in 5. razred).
• Izveden je bil plavalni tečaj učencev 4. razreda, ki je odpadel v preteklem šolskem letu.
• Izveden je bil kolesarski izpit učencev 6. razreda, ki je odpadel v prejšnjem šolskem
letu.
• Izvedena so bila nekatera tekmovanja v znanju (nekatera na daljavo): angleščina, logika, zgodovina, slovenščina, fizika, kemija, kresnička, biologija, matematika, vesela
šola.
Priznanja: 4 zlata priznanja in večje število srebrnih in bronastih priznanj.
Športna tekmovanja so bila zaradi Covid ukrepov odpovedana.
Nacionalno preverjanje znanja.
Ravnatelj predstavi dosežke in pove, da so učenci 6. razreda dosegli pri angleščini rezultat
visoko nad slovenskim poprečjem (+12,7 odstotnih točk), pri matematiki +4,4 in pri slovenščini
+3,9 odstotne točke.

V 9. razredu je bila nižja razlika v presežku rezultatov slovenskega poprečja. Matematika +1,5,
slovenščina + 2,2, pri zgodovini pa je bil rezultat nekoliko po slovenskim poprečjem
(en učenec je oddal prazno polo za preverjanje, kar je tudi vplivalo na končni poprečni rezultat)
Okrnjeno je bilo izvajanje dodatnih dejavnosti, so pa bile izvedene nekatere načrtovane
dejavnost. Nekatere so bile izvedene preko spleta.
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Živim ples - plesna delavnica za vse učence
Varni internet – preventivna delavnica za 3. razred
Medijska pismenost – delavnica za 6. razred
Problematika elektronskih cigaret – preventivna delavnica za 9.
razred
Hvala - preventivna delavnica za 3. razred
Odraščanje in mi - preventivna delavnica za 8. razred
Varni internet – preventivna delavnica za 2. razred
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Interaktivna predstava ob dnevu varne rabe interneta
Proslava v počastitev kulturnega praznika
Vpis v 1. razred
Prireditev ob slovesu devetošolcev
Otvoritev prenovljenega šolskega igrišča

Za učence, ki so se šolali na daljavo na daljavo je bila možnost prevzema toplega obroka

Ad6
Nadstandardna dejavnost - pridobitev soglasja
Vsako leto ena generacija učencev prejme subvencijo za sofinanciranje šole v naravi od
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Običajno šola nameni ta sredstva za šolo v
naravi v 3. razredu za smučanje, letos bodo sredstva namenjena učencem v 4. razredu, ki jim
je v preteklem šolskem letu šola v naravi odpadla.
Predlog nadstandardnih dejavnosti:
1. a in 1. b od 6. do 10. junij 2022

Planinski tabor, Kranjska Gora

2. a in 2. b

30. maj do 3. junij 2022

Terme Ptuj

3. a in 3. b

od 17. do 21. januarja

Kope

4. a in 4. b

od 31. januar do 4. februar 2022 Šport in naravoslovje, dom CŠOD Medved

5. a in 5. b

od 6. do 10. junij 2022

Šport in naravoslovje, dom CŠOD Radenci

6. a in 6. b

24. do 28. 1. 2022

Mariborsko Pohorje

7. a in 7. b

od 6. do 10. december 2021

Morje ali te poznam, dom CŠOD Burja

8. a in 8. b

od 18. do 22. oktober 2021

Naravoslovje, šport, dom CŠOD Vojsko

9. a in 9. b

Od 3. do 5. november 2021

Naravoslovje, šport, dom CŠOD Vojsko

6., 7., 8., 9.

25. do 27. marec 2022

Astronomija in ostalo – program za nadarjene
Dom CŠOD Medved

7., 8. in 9.

od 21. do 23. januar 2022

Vikend program – smučanje Kranjska Gora

Tečaj drsanja za učence od 1. do 3. razreda

Sklep: Svet staršev podaja soglasje k predlaganemu seznamu nadstandardnih dejavnosti za
šol leto
Za: 15
Proti: 0
Vzdržani: 0
Ad7
Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 in pridobitev mnenja
Ravnatelj predstavi vsebino letnega načrta.
V podaljšano bivanje je vključenih 186 učencev od 1. do 5. razreda.
Na šoli je zaposlenih 52 delavcev, od tega 36 strokovnih delavcev. V tem šolskem letu sta
zaposleni dve novi učiteljici za matematiko in glasbeno umetnost. Ravnatelj prestavi šolski
koledar (počitnice in proste dneve). Predstavi termin izvedbe NPZ in pove, da so informacije v
zvezi z NPZ-jem objavljene na spletni strani šole.
Ravnatelj predstavi obvezne izbirne predmete, ki se izvajajo in pove, da pa je za izvedbo
neobveznih izbirnih predmetov potrebno najmanj 12 učencev za oblikovanje skupine.
Pouk v manjših učnih skupinah se izvaja v 8. in 9. razredu pri slovenščini in angleščini.
Ravnatelj predstavi tekmovanja, ki se bodo izvajala v tem šolskem letu. Tudi tekmovanje Pišek
(Mojca Urbas mentorica). Ravnatelj še pove, da bo v tem šolskem letu šola pristopila k
izvajanju projekta MEPI.
Šola načrtuje prireditve za starše, krajane in učence ter pove, da se je cena šolska malice po
sklepu ministrice povišala na 90 centov.
V zvezi s šolskimi prevozi je ravnatelj povedal, da se občasno pojavljajo zamude, ki so
posledica obnove Celovške ceste.
Roditeljski sestanki bodo predvidoma v dveh različnih dnevih.
Starši se lahko udeležijo govorilnih ur v šoli po predhodnem dogovoru.
Šola bo izvajala preventivne programe in dajala še posebno pozornost programom s področja
- računalniške zasvojenosti.
Sklep: Svet staršev poda pritrdilno mnenje k letnim delovnem načrtu
Za: 14
Proti: 0
Vzdržani: 0
Vprašanja, pobude - Lopolis;
Predstavnik prosi, da se v elektronske pošte ki pridejo iz Lopolis sistema učitelji dodajo
natančna navodila, kaj naj naslovnik naredi in komu je bila elektronska pošta sploh namenjena,
namreč včasih ni jasno kdo mora kaj narediti.

Poučevanje prek zooma Ko učitelj vpraša učence če razumejo naj aktivno sodelujejo, poučevanje prek zooma je precej
težje in učitelj rabi povratno informacijo da lahko nadaljuje razlago naprej.
Debate s strani učiteljev o maskah in cepljenju Predstavnik pove, da Učiteljica Gašperlinova otrokom vsiljuje cepljenje; otroci ne smejo
povedati svojega mnenja oz jih pri tem ustavi; šikaniranje ni odobravano s strani učiteljice.
Starš zahteva da se pove v razredu da so maske škodljive, sprašuje če je šola dobila ukaze
da so maske dobre in da ščitijo
Ravnatelj
Pove da šola sledi odlokom s strani NIJZ in vlade ter o le teh ne more presojati, za to je
pristojno Ministrstvo za zdravje ; osnovani na nekaterih ugotovitvah. Ravnatelj težko odgovori
na sistemski ravni.
Zaključek seje: 20:04
Zapisala: Jelka Košir
Za zaključek še: Želja da se naprej organiziramo čim bolj učinkovito.

