Zapisnik potrjen preko foruma Sveta staršev dne 6.6.2016.
ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV,
ki je bil dne 17. 5. 2016
ob 17. uri v učilnici 25, OŠ Zalog, Cerutova 7
Prisotni člani sveta:
- priložen seznam
Odsotni:
- priložen seznam
Opravičeno odsotni:
- priložen seznam
Ostali prisotni/povabljeni:
- priložen seznam
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev seznama učnih gradiv za š. l. 2016/2017
Aktivnosti v zvezi z ASSLOŠ in ZASSS
Poročilo o delovanju šolskega sklada
Poročilo o izvajanju Vzgojnega načrta šole v š. l. 2015/2016
Razno

Predsednik Sveta staršev, g. G. vse prisotne pozdravi in predlaga zamenjavo dveh točk
dnevnega reda, da bi povabljeni članici lahko podali svoja poročila in morebitne odgovore na
vprašanja članov Sveta staršev ter potem zapustili sestanek. Zamenjali bi točko 2 in točko 3,
tako da bi bil nov dnevni red naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev seznama učnih gradiv za š. l. 2016/2017
Poročilo o delovanju šolskega sklada
Aktivnosti v zvezi z ASSLOŠ in ZASSS
Poročilo o izvajanju Vzgojnega načrta šole v š. l. 2015/2016
Razno

Vsi prisotni člani se z novim vrstnim redom dnevnega reda soglasno strinjajo.
Prisotnih je 11 članov.
K 1.
G. G. na kratko pojasni, da mora Svet staršev vsako leto dati pisno soglasje za skupno
nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik
šole. Na kratko povzame komentarje in pripombe članov Sveta staršev na seznam delovnih
zvezkov in potrebščin za š. l. 2016/2017, ki je bil članom posredovan preko spletne učilnice
Sveta staršev. Povpraša prisotne še po kakšnem komentarju, vprašanju …
Eno od članic Sveta staršev zanima, če je kolesarski izpit del obveznega predmeta,
glede na to, da je v seznamu obveznih gradiv naveden delovni zvezek za to aktivnost.
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Na to vprašanje ji odgovori g. K., ki pove, da je kolesarski izpit sestavni del predmeta
Naravoslovje.
G. P. ob tem pove, da Svet staršev zgolj potrjuje skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za
posamezen razred, nima pa pravice posegati v samo vsebinsko izbiro učnega gradiva, ki ga
predlaga posamezen učitelj.
G. G. doda, da je bila skupna nabavna cena delovnih zvezkov na OŠ Zalog, ob zadnji
primerjavi ZASSS, za 10 % nižja od slovenskega poprečja skupne nabavne cene delovnih
zvezkov na osnovnih šolah in da to kaže na to, da učitelji skrbijo za racionalno izbiro gradiv.
Omeni, da na ASSLOŠ-ju predlagajo, da se na šolah ustanovijo delovne skupine, ki bi tudi
skozi leto in ne le ob koncu šolskega leta spremljale aktivnosti v zvezi z delovnimi zvezki na
šolah.
Člani Sveta staršev izoblikujejo naslednji sklep:
Sklep 1 – Svet staršev potrjuje seznam delovnih zvezkov, delovnih učbenikov in drugih
potrebščin za šol. leto 2016/2017.
Prisotnih članov: 11
Glasovalo: 11
ZA: 11

K 2.
G. G. najprej pojasni, da se na sestanku Sveta staršev poroča o delovanju Šolskega sklada (v
nadaljevanju tudi: ŠS) zato, ker je tako zapisano v novem »Pravilniku o organizaciji in
delovanju Šolskega sklada OŠ Zalog«.
Povabljena podpredsednica UO ŠS (Upravni odbor Šolskega sklada), J. U. predstavi člane:
- predsednica: ga. R. A.;
- podpredsednica: ga. J, U.;
- predstavniki staršev: g. U. L., g. P. I., ga. M. D., ga. M.R;
- predstavniki šole: ga. R. A., ga. J. U., ga. D. G..
J. U. pove, da se je UO ŠS sestal štirikrat v tem šolskem letu in imel enkrat korespondenčno
sejo. Sprejeli so nov pravilnik in potrdili letni delovni načrt ŠS. Na sejah so obravnavali 22
prispelih vlog za pomoč pri plačilu naravoslovnih taborov, dnevov dejavnosti, dela z
nadarjenimi, zaključnega izleta, izbirnih predmetov in ogledov razstav.
Povzame še finančno stanje ŠS iz poročila o prihodkih in odhodkih ŠS računovodstva šole.
Saldo Šolskega sklada na dan 15. 5. 2016 je 5.886,63 €.
Za »učilnico na prostem« je na dan 15. 5. 2016 saldo 824,77€.
Šolski sklad pričakuje še nakazilo obljubljenih denarnih sredstev v znesku 4.000 € s strani
donatorja Spar d.d. Ljubljana.
Ga. U. še pripomni, da v ŠS sredstva ostajajo oz. se ne porabljajo v večjih zneskih, ker
predstavniki Sveta staršev o namenu ŠS premalo obveščajo ostale starše.
G. P. glede na povedano nato predlaga, da naj bo zato »Pravilnik o organizaciji in delovanju
Šolskega sklada OŠ Zalog« objavljen na spletnih straneh šole, s čimer so se odtali strinjali.
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Zanima ga tudi, če učitelji vedo, da lahko tudi sami za svoje dejavnosti, ki so nadstandardne,
vložijo vlogo za koriščenje sredstev iz ŠS.
Ga. U. odgovori, da je bilo na konferencah večkrat povedano, da lahko učitelji za svoje
nadstandardne programe na UO ŠS naslovijo vlogo za koriščenje sredstev iz ŠS. Učitelji se za
to odločajo različno, eni bolj, drugi manj.
G. G. je nato zanimalo, kako se lahko donira v Šolski sklad oz. kakšen je postopek za to?
G. L. kot član UO ŠS pove, da so na eni od sej sklenili, da se za namen donacije v ŠS dvakrat
letno na položnice vsake družine doda 1 €.
G. K. nato omeni, da bi se na pobudo staršev morda izstavila posebna položnica za
10 €–15 € enkrat do dvakrat na šolsko leto in bi poleg položnice dali staršem še pojasnilo, kaj
je Šolski sklad in čemu je namenjen ter za kaj se bodo oz. so se že sredstva porabila. Pove, da
je tako na šoli, ki jo trenutno obiskuje njegov sin.
Istega mnenja o izstavitvi take položnice je bil že na prejšnjem sestanku tudi g. P.
Eden od prisotnih je ob vsem povedanem dodal, da bi se sredstva morda lahko zbirala tudi
preko mobilnih telefonov s SMS-ji. Ga. P. na to pripombo odgovori, da je tak postopek zelo
zapleten, ker mora šola potem skleniti pogodbo z vsakim mobilnim operaterjem posebej.
G. G. predlaga, da naj UO ŠS do naslednje seje Sveta staršev, ki bo v mesecu septembru,
sestavi dopis, ki bo starše seznanjal z delovanjem in možnostmi doniranja ter koriščenja
sredstev iz Šolskega sklada. Ta dopis, ki se bo obravnaval na septembrski seji Sveta staršev,
se bo nato razdelil vsem staršem na roditeljskih sestankih, predstavniki v Svetu staršev pa naj
bi poskrbeli za njegovo propagiranje.
Ga. U. obljubi, da bo o tem poročala na naslednji seji UO ŠS in o vsem skupaj obvestila tudi
vse učitelje.
Ga. P. pove, da bi se sredstva iz šolskega sklada morda tudi porabila za nakup športnih
rekvizitov, za igro na dvorišču, ker žog, kolebnic ipd. učenci ne smejo nositi iz telovadnice na
zelenico, kjer se izvaja pouk podaljšanega bivanja. Obenem je začudena nad tem, da so
sredstva iz šolskega sklada namenjena tudi za nadstandardne dejavnosti, kar, kot poudari, sliši
prvič. Še kar nekaj predstavnikov Sveta staršev potrdi, da to slišijo prvič. Soglasni so, da bi
morala šola oz. Šolski sklad o tem bolj obveščati starše in učitelje.
Ga. R. predlaga, da se o tem obvesti že »bodoče prvošolčke« oz. starše na prvem roditeljskem
sestanku.
Ga. U. pove, da je bilo o tem že v preteklosti povedano, tudi učiteljem, g. K. pa doda, da bo
poskrbel za prenos informacij o delovanju Šolskega sklada na prvem roditeljskem sestanku
bodočih prvošolcev.
G. P. povzame razpravo s tremi konkretnimi predlogi, in sicer:
- v prvih razredih predstavniki Sveta staršev na roditeljskem sestanku povedo vse o Šolskem
skladu;
- da se o delovanju in možnostih razpolaganja s sredstvi iz ŠS pove na pedagoških
konferencah;
- da tudi učitelji o tem obveščajo starše svojih učencev.
Ga. L. zanima, kaj pomeni »učilnica na prostem«? Ali gre morda za isto zadevo, ki je bila že
nekajkrat izpostavljena na sestankih Sveta staršev, in torej gre za to, da učenci na dvorišču
nimajo mize ali stola, kjer bi lahko risali, pisali ali kako drugače ustvarjali, čeprav so zunaj,
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na zelenici. Ali je za šolo to velik finančni problem, če bi kupila oz. zunaj postavila mizo, stol
ipd., da otrokom ne bi bilo potrebno sedeti na tleh in risati? Ali ni dovolj, da o tem, o porabi
teh sredstev odloči Svet staršev?
Ga. U. na vprašanje ga. L. odgovori, da Svet staršev o tem ne odloča.
Odgovori ji tudi g. K. in sicer pojasni, da tukaj ne gre za postavitev šolske opreme za te
namene, kot sprašuje, ampak gre za postavitev morebitnih klopc, miz ipd. za izvajanje učne
ure na prostem, torej pouka.
Ostali člani Sveta staršev so prispevali še vsak svoj komentar glede tega, kako bi nabavili ali
celo sami naredili kakšno mizo, stol ipd., da otroci v času podaljšanega bivanja ne bi pri
igranju sedeli na tleh.
Tako g. K. kot g. G. na vse to pojasnita, da tukaj ne gre toliko za finančne težave šole, ampak
za to, da morajo biti igrala in šolsko pohištvo, postavljeno zunaj, zakonsko ustrezno in
izdelano po natančno določenih standardih. Zato šola ne more in ne sme nabaviti opreme, ki
temu ne bi ustrezala.
G. L. povpraša, če bi se lahko za zimsko šolo v naravi našla taka lokacija, kjer bi lahko imeli
učenci tudi možnost teka na smučeh, saj je ta šport cenejši in bi bil za starše in njihove otroke
cenovno dostopnejši kot pa alpsko smučanje.
G. K. pojasni, da se šola trudi najti čim bolj ugodne in za starše cenovno čim bolj dostopne
lokacije za zimsko šolo v naravi. Po navadi se zato izrabi možnosti preko CŠOD-ja. Če bi
hoteli učencem ponuditi še tek na smučeh, bi to pomenilo, da je za izvedbo potreben dodaten
učitelj, poleg tega pa bi bilo potrebno še iskati lokacijo s tekaškimi progami. To bi vse skupaj
najbrž kvečjemu podražilo in ne pocenilo.
Ga. P. K. povpraša, zakaj ni letna šola v naravi na morju, kot imajo to drugod po šolah?
G. K. pove, da gre pri izbiri, kje se bo izvajala letna šola v naravi, običajno tudi za vprašanje
vremenskih razmer v obdobju, ko naj bi potekala šola v naravi. Bolje je tam, kjer so bazeni,
drugače bi se lahko ravno zaradi vremena pripetilo, da učenci ne bi mogli izvesti plavalnega
tečaja. Cena je primerna tudi zaradi delnega financiranja s strani MIZŠ.
Ob 18.05 ga. S. in ga. U. zapustita sestanek.
K 3.
G. P. na kratko pojasni, da se na sestankih ASSLOŠ-ja pogovarjajo o novih pravilih
delovanja, saj do njih prihajajo pobude, ki se nato obravnavajo tudi na MIZŠ-ju. V povezavi s
tem je prišlo tudi do ideje, da bi ASSLOŠ kot organizacija lahko poskušala v nekaterih
primerih vplivati tudi na samo delovanje šol, vendar tako, da ne bi posegala v njihovo
avtonomijo. V zvezi z NPZ-ji starši opozarjajo na to, da se zdi, da nimajo pravega smisla, saj
nimajo nobene veljavne vrednosti. Prihajajo tudi pobude, da bi se učenčev dosežek na NPZ-ju
upošteval pri učenčevem vpisu v srednjo šolo.
G. K. pokomentira, da bi zadnji predlog, ki ga je izpostavil g. P. terjal spremembo zakona.
Pojasni, da so NPZ-ji opredeljeni s tremi cilji, in sicer:
1. šola preko NPZ-jev dobi informacijo, kje glede znanja svojih učencev stoji v državnem
povprečju;
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2. šola preko podatkov zazna, kje so problemi in jih nato poskuša reševati na tistem nivoju,
kjer je torej najbolj šibka;
3. NPZ-ji predstavljajo povratno informacijo za učenca in starše o pridobljenem znanju.
G. P. nato v zvezi z delovanjem in pobudami ASSLOŠ še pove, da obstaja nov predlog v
zvezi z učnim gradivom, ki bo verjetno sprejet, in sicer naj bi starši za izposojo šolskih
učbenikov plačali 50 €, razliko izposojevalnine pa naj bi pokril MIZŠ.

K 4.
G. G. prebere predloge in zaključke iz prejšnjega zapisnika oz. sestanka Sveta staršev z
namenom, da se člani seznanijo s tem, katere točke so bile realizirane in katere niso bile.
Najprej omeni »varno šolsko pot« in povpraša, kaj konkretno je bilo v zvezi s tem do sedaj
narejenega.
G. K. pove, da je o tem govoril z g. ravnateljem. Pojasnil je, da so g. ravnatelja na ustreznem
odseku MOL-a podučili, da ne gre za »varno šolsko pot«, temveč za »priporočljivo pot«. G.
ravnatelj je sicer v navezi z določenimi osebami z omenjenega odseka in bo z reševanjem
problematike nadaljeval takoj, ko se vrne z bolniške. Predlog ravnatelja sicer je, da bi za
namen pospešitve reševanja te problematike tudi kdo od staršev šel na MOL in o tem govoril
s pristojnimi osebami. To bi pripomoglo k hitrejšemu reševanju trenutne problematike.
G. G. pristavi, da je na PP Moste dobil kontakt osebe, ki bi lahko pripomogla k postavitvi
novega narisanega prehoda za pešce.
G. K. pojasni, kako napreduje izgradnja prizidka treh učilnic. Nadzorniki redno obveščajo g.
ravnatelja o delih na gradbišču, pošiljajo fotografije ipd., tako da je na tekočem z vsem. Tudi
g. hišnik se udeležuje sestankov z nadzornikom izgradnje prizidka in izvajalci, tako da gre
trenutno vse po načrtih. Obvestilo imajo še za vse starše, in sicer da bo večji poseg v zgradbo
iz hodnika mimo knjižnice, kjer bodo odstranili steno. Prosijo starše za razumevanje, ker
nekaj časa zato ne bo možno izvajati pouka športa v mali telovadnici .
V zvezi s pobudo, da bi se ob koncu šolskega leta naredilo družabno srečanje učiteljev,
staršev in učencev, zaenkrat ni bilo še nič dorečenega.
Seznam gradiv za prihodnje šolsko leto 2016/2017, ki ga je pripravila ga. S., bo v vednost
posredovan tudi Svetu šole na njegovi zadnji redni seji v mesecu juniju.
S strani članov je prišla pobuda, da naj se v prihodnje v Letnem delovnem načrtu OŠ Zalog
natančno opredeli oz. definira, kaj so nadstandardne dejavnosti.
G. P. je imel še nekaj informacij v zvezi z okrožnico ZASSS-ja. Pove, da starši nimajo
namena vplivati na vsebinsko izbiro delovnih zvezkov, ker to ni v njihovi pristojnosti, radi bi
le vplivali na njihovo boljše in večje izpolnjevanje. G. P. pohvali, da ima naša šola zelo dobro
prakso, kar se tiče potrjevanja skupne nabavne cene delovnih zvezkov, ker so seznami
delovnih zvezkov in potrebščin za posamezne razrede dovolj zgodaj predstavljeni staršem in
je zato dovolj časa, da jih starši pokomentirajo in zastavijo vprašanja v zvezi z njimi.
Ga. M. J. ni bila zadovoljna z enim od odgovorov ge. knjižničarke, ki je bil posredovan preko
foruma. Zdi se ji, da je bil odgovor neprofesionalen.
Stran 5 od 6

Zapisnik potrjen preko foruma Sveta staršev dne 6.6.2016.
G. P. in še nekaj članov meni, da bi o tem morala ga. J. spregovoriti, ko je bila ga. S. še
prisotna. Tudi sama se je strinjala s tem.
Za konec ena od članic Sveta staršev pokomentira, da se je nekdo od staršev preko e-pošte
poskusil povezati z g. ravnateljem v zvezi s kajenjem naših učencev pred poslopjem šole. Gre
za kajenje VIPER cigarete. Ravnatelj mu ni odgovoril, kar je verjetno posledica tega, ker je g.
ravnatelj na bolniški. Zato bo to isto pošto preposlala na šolski e-mail, da bo o tem seznanjen
tudi g. pomočnik, g. K..
G. K. pove, da je tudi sam videl te učence, kako so kadili to cigareto, in da jih je opozoril ter
ob tem celo dobil odgovor, da jim starši kajenje te cigarete dovolijo. Vsekakor pa ne more kaj
dosti ukrepati, ker so učenci kadili izven šolskih prostorov. Zunaj pa šola za take primere ni
pristojna, da ukrepa.

Priloge k zapisniku:
-

seznam delovnih zvezkov, delovnih učbenikov in drugih potrebščin za š. l.
2016/2017;
nabavna cena obveznih kompletov delovnih zvezkov po razredih po posameznih
šolskih letih (od 2010/2011 dalje);
okrožnica ZASSS 2-2014;
poročilo o delovanju šolskega sklada.

Sestanek se je zaključil ob 18.55.
Zapisnik zapisala:
Z.K.

Predsednik Sveta staršev
D. G.
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