ZAPISNIK
1. seje sveta staršev OŠ Božidarja Jakca, ki je bila v torek, 2. 10. 2012, ob 16.30 v zbornici
šole.
PRISOTNI: Vesna Stojanović, Alenka Gačnik, Tjaša Lindtner, Peter Preinfalk, Nina Pirnar,
Ana Špan Česen, Natalija Orlič, Maja Remškar, Janja Anžič, Darja Babnik,
Brigita Simšič, Marjeta Huško, Vera Grebenc Slanič, Urška Povšnar Tomić,
Matjaž Kovič, Maruška Flis, Nuša Lampe, Marijana Poznič, Natalija Čad,
Vojko Vidrih, Gordana Tesič, Franjo Filipović, Polona Stanič, Tina Rajsar,
Majda Bauman Jančar
ODSOTNI: opravičeno Andreja Sušnik

K1/
SPREJEM DNEVNEGA REDA
Predsednica sveta staršev, gospa Nuša Lampe, je člane seznanila, da se dopolni dnevni red in
sicer pri točki 2 se doda še izvolitev 3 predstavnikov sveta staršev za svet šole. Popravi oz.
dopolni se lista prisotnosti na zapisniku prejšnje seje sveta staršev. Člani sveta staršev so se z
dopolnitvijo dnevnega reda strinjali. Dodatnih vprašanj ali predlogov niso imeli.
SKLEP: Predlagani dnevni red so člani sveta staršev soglasno sprejeli.
DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev novega predsednika sveta staršev, namestnika in izvolitev 3 predstavnikov
sveta staršev v svet šole
3. Izvolitev članov pritožbene komisije
4. Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje sveta staršev in pregled uresničitve sklepov
5. Pobude, predlogi in vprašanja
6. Obravnava Poročila o realizaciji dela v šolskem letu 2011/2012
7. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013
8. Informacija o:
- letni šoli v naravi
- šolskem skladu
- cenah šolske prehrane
9. Razno

K2/
IZVOLITEV
NOVEGA
PREDSEDNIKA
SVETA
STARŠEV,
NAMESTNIKA IN IZVOLITEV 3 PREDSTAVNIKOV SVETA STARŠEV
V SVET ŠOLE
Dosedanja predsednica sveta staršev je člane sveta staršev seznanila, da ji je potekel 4 letni
mandat. Tako je potrebno izvoliti novega predsednika. Po razpravi so bili starši enotnega
mnenja, da še naprej ostane predsednica gospa Nuša Lampe.
Za namestnico predsednice sveta staršev se je javila gospa Vesna Stojanović. Prav tako so
funkcijo za predstavnika sveta šole sprejeli gospod Franjo Filipović – predstavnik PŠ
Hrušica, Natalija Orlič in Urška Povše Tomić – predstavnici centralne šole. Na podlagi
predlaganih kandidatov so člani sveta staršev sprejeli naslednji
SKLEP: Predsednica staršev je gospa Nuša Lampe, namestnica gospa Vesna Stojanović.
Predstavniki za svet šole so: gospod Franjo Filipović – predstavnik PŠ Hrušica,
gospa Urška Povšnar Tomić in Natalija Orlič –
predstavnici centralne šole.

K3/
IZVOLITEV PRITOŽBENE KOMISIJE
Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je nove člane sveta staršev seznanila, da je potrebno po
60. c členu Zakona o osnovni šoli imenovati pritožbeno komisijo. Ker je starim članom
potekel mandat je člane seznanila z novimi strokovnimi delavce šole in sicer so to:
Ivana Perme, Iztok Podbrežnik, Nadja Korelc, Marjetka Cigale, Maja Vovk, Brane Lužar,
Romana Šarec Rojc. Zunanja strokovna delavka je ravnateljica Sonja Šorli z OŠ Karla
Destovnika Kajuha.
Potrebno pa je izvoliti še dva predstavnika sveta staršev. Javili sta se gospa Ana Špan Česen
in Maruška Flis.
SKLEP: Člani sveta staršev so za pritožbeno komisijo imenovali gospo Maruško Flis in
Ano Špan Česen.

K 4/
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 14. SEJE SVETA STARŠEV
IN PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV
Točka 6/
Ravnateljica gospa Nataša Krajnčan je starše seznanila, da bomo nadstandard športne vzgoje
izvajali v 2. a na centralni šoli in v 2. c, 3. c in 3. č podružnične šole Hrušica.
1.
Gospa Ana Špan Česen je ravnateljico vprašala ali se bo glede nadstandarda športne vzgoje v
3. a razrešil. Vsi starši so bili konec drugega razreda za nadstandard, potrebovali bi le
posredovanje podatkov, ker za približno 5 otrok starši ne bi zmogli plačevati - tak je bil
dogovor s prejšnjo razredničarko. Zaradi šuma v komunikaciji strokovnih delavcev šole letos
niso dobili potrebnih podatkov, zato se niso mogli niti pogovoriti, kakšna cena bi potem prišla
na ostale, saj so razmišljali, da bi doplačevali... Zaključek: ostali smo brez nadstandarda.
Opozorila je na neprimeren način reševanja takih težav.
Ga. Špan Česen je posredovala tudi ogorčenje staršev zaradi načina menjave razredničarke.
Opozorila je na dejstvo, da je potrebno učilnice urediti pred začetkom šolskega leta, saj so bili

v podaljšanem bivanju učenci kar nekaj časa (cca 3 tedne) z nezadostnim številom miz in
stolov. Odsotnost hišnika pač ni sprejemljivo opravičilo.
Odgovor: Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je pojasnila, da je razlog nestrinjanja z
nadstandardom v plačilu. Pet učencev v 3. a razredu pomeni tretjino otrok, za
potrditev nadstandarda potrebujemo 100 % potrditev staršev.
2.
Predstavniki staršev 5. razreda (lanski 4. r.) so prosili, da se organizatorjem šole v naravi na
Tojzlovem vrhu napiše dopis zaradi neprimernih bivalnih razmer, ki so jih imeli učenci na
taboru. Prosijo za povračilo delnih stroškov.
Odgovor: Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je obljubila, da bo šola napisala dopis za delno
povračilo stroškov zaradi neprimernih bivalnih pogojev na taboru.
3.
Gospa Majda Bauman Jančar je izpostavila vprašanje, zakaj so vse šole v naravi , ki jih
organizira naša šola dražje kot na drugih osnovnih šolah. Če je za to kriva lokacija, zakaj ne
poiščemo drugo, cenejšo.
Odgovor: Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je povedala, da je število otrok na naši šoli,
ki se udeležijo šole v naravi večje, CŠOD pa imajo manjše kapacitete. Imamo tudi
večje število spremljevalcev. Zaradi tega so stroški višji.
4.
Starši so tudi prosili, da naj v naslednjem šolskem letu pripravimo bolj popolne sezname
za učbenike in delovne zvezke. Prosijo tudi, da se izbere samo tiste delovne zvezke, ki jih
bodo učenci res uporabili.
Odgovor: Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je odgovorila, da bo pripombe staršev podala
na konferenci učiteljskega zbora in zagotovila, da bodo pripombe upoštevali.
5.
Pripomba gospe Huško je bila, da se ji zdi neprimerno, da se daje založbi Kopija prednost in
je priporočena s strani učiteljev. To priporočilo so starši dobili v našem razredu in še nekaj
drugih. Poudarila je, da so dobili v roke tri ponudbe, vendar učitelj ne sme izdati priporočila,
kje naj starši kupujemo delovne zvezke.
Odgovor: Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je odgovorila, da je naročanje preko Kopija
stvar izbire staršev.
6.
Gospa Janja Anžič in še ostali predstavniki učencev, ki se vozijo z avtobusom št. 13 in
kombijem so imeli pripombo, zakaj je šola zaklenjena in morajo čakati pred šolo. Pravijo, da
morajo na avtobus pred 8.00 ker bi s kasnejšim zamudili pouk. Zato prosijo, da se jih spusti v
šolo, da ne bodo čakali na mrazu ali pa poskušamo z LPP uskladiti vozni red.
Odgovor: Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je odgovorila, da bomo skušali najti skupen
dogovor s prevoznikom LPP glede voznega reda avtobusa št. 13. Pregledali bomo
tudi kateri učenci se vozijo s tem avtobusom in pripravili seznam za receptorja, da
bo te učence spustil v šolo.
7.
Gospa Natalija Čad je vprašala, ali bo šola organizirala kakšen tabor tudi za učence 7. razreda.
Odgovor:Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je odgovorila, da za učence 7. razreda ne bomo
organizirali tabora. Letošnja novost je tabor za nadarjene učence.
Ravnateljica je tudi sporočila, da bomo na željo učencev na šoli organizirali šolski ples, ki bo
izveden za pusta v dopoldanskem času.
Povedala je tudi, da smo na željo staršev organizirali predavanje O varni rabi interneta. Starši
so izvedbo predavanja pohvalili.

Pred skupnimi govorilnimi urami pa bomo za starše organizirali predavanje o temi Problemi
odraščanja.
SKLEP: Šola napiše dopis v katerem prosi za delno povračilo stroškov učencev lanskega 4.
razreda , ki so se udeležili tabora na Tojzlovem vrhu.
Upošteva tudi dogovore, ki so navedeni v gornjih alinejah.

K 5/
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA
Starši sprašujejo, zakaj smo ponovno izbrali lokacijo za zimsko šolo v naravi v Kranjski gori
oz. bivanje v Železničarskem domu, ki je že dokaj dotrajan. Zakaj ne poiščemo druge
lokacije. Gospa Brigita Simšič je predlagala, da pridobimo 3 lokacije potem pa se odločimo
glede na ceno in primernost lokacije. Gospa Majda Bauman Jančar, ki poučuje tudi na eni
izmed osnovnih šol je povedala, da so bili v zimski šoli v naravi na Kopah. S ceno, ki je bila
znatno nižja od naše in bivanjem so bili zadovoljni. Gospod Vojko Vidrih je tudi predlagal, da
pridobimo informacije o zimski šoli v naravi na Kopah. Podatke pa staršem posredujmo na
naslednji seji.
Odgovor: ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je staršem obljubila, da bomo pridobili
informacijo o lokaciji za zimsko šolo v naravi na Kopah.
Starši so izpostavili kar nekaj problemov in sicer:
a) neurejen, tlakovan dostop do šole je na nekaterih mestih nevaren,
b) zakaj v garderobi nižje stopnje ni vrat,
c) v nekaterih razredih, kjer poteka podaljšano bivanje primanjkuje miz,
d) zakaj ni kosila 1. šolski dan,
e) zakaj starši niso bili obveščeni o novi učiteljici v 3. a,
f) predstavnica staršev 3. b, gospa Nina Pirnar sprašuje zakaj se združuje oddelke
podaljšanega bivanja - namreč pet učencev tega oddelka obiskuje podaljšano bivanje v
1. razredu, kar se staršem zdi ne primerno zato prosijo, da se učenci menjujejo.
g) predstavnici staršev 8. b in 8. c sta poročali, da se starši ne strinjajo z delitvijo skupin pri
MAT, SLO in TJA.
h) predstavnik staršev 2. b razreda je vprašal ali smo rešili problem ustrahovanja višjih
oddelkov; učenci se v jutranjem času ne upajo v garderobe,
i) predstavnica 7. b razreda je vprašala kako smo uredili glede kraje iz garderobne omarice,
j) predstavnica 8. b oddelka je vprašala zakaj v šoli ni možno dobiti vegetarijanske malice,
k) predstavnica 5. A oddelka je vprašala ali je res potrebno, da so učenci 5. A oddelka
razporejeni po nivojih,
Odgovori:
Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan je podala naslednje odgovore na zgoraj navedena
vprašanja, probleme:
a) povedala je, da naj bi bil del tlakovane poti že urejene. Ko bomo pridobili sredstva
MOL, bomo pot uredili do konca.
b) Vrata v garderobi so v izdelavi in jih bomo montirali v mesecu oktobru.
c) Težave z mizami v podaljšanem bivanju smo uredili.
d) Kosilo do sedaj 1. šolski dan nismo imeli, v kolikor pa je želja staršev, da je, bomo
to uredili z naslednjim šolskim letom.
e) Vzrok, za namestitev nove učiteljice v 3. a je daljša bolniška odsotnost strokovne
delavke.

f) Oddelke v podaljšanem bivanju smo morali združevati ker nam tako narekujejo
normativi pristojnega Ministrstva. Skupina, ki se oblikuje v okviru podaljšanega
bivanja mora biti stalna, da lahko vzgojno-izobraževalno delo nemoteno poteka.
g) Učenci 8. razreda so pri pouku SLO, TJA, MAT razporejeni v heterogene skupine.
Številčnost skupine določa normativ. Učenci 3 oddelkov 8. razredaso razporejeni v 4
skupine. Razporeditev učencev so predlagali učitelji, ki poučujejo SLO, TJA, MAT.
h) O problemih ustrahovanja otrok je bil učiteljski zbor obveščen na učiteljski
konferenci.
i) glede kraje iz garderobne omarice učenke 7. b smo kontaktirali s starši in zadevo
naslovili na Zavarovalnico, ki rešujejo zadeve za našo šolo,
j) vse zadeve v zvezi s šolsko prehrano naj starši rešujejo z vodjo šolske prehrane, gospo
Meto Cedilnik,
k) o fleksibilni diferenciaciji, ki bo potekala v 5. razredu pri predmetu slovenščine je bil
predlog potrjen s strani učiteljskega zbora na konferenci in sprejet sklep na seji sveta
šole v mesecu maju 2012.

K6/
OBRAVNAVA POROČILA O REALIZACIJI
LETU 2011/2012

DELA V ŠOLSKEM

Gradivo za Poročilo o realizaciji dela v šolskem letu 2011/2012 so člani prejeli z vabilom.
Dodatnih predlogov ali pripomb niso imeli.

K7/
INFORMACIJA O SPREJEMU LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA
ŠOLSKO LETO 2012/2013
Tudi to gradivo so člani sveta prejeli z vabilom. Dodatnih predlogov ali pripomb niso imeli.

K8/
INFORMACIJA O:
a) letni šoli v naravi za učence 5. razreda
b) šolskem skladu
c) cenah šolske prehrane
a) Izčrpno poročilo o letni šoli v naravi za učence 5. razreda je podala pomočnica
ravnateljice, gospa Lili Pesek.
Starši so realizacijo šole v naravi pohvalili, predvsem pa sprotno in izvirno obveščanje
na šolski spletni strani.
b) Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila, da bo v mesecu oktobru sestanek
upravnega odbor šolskega sklada. Sredstva se bodo še naprej zbirala po ustaljenem
redu. Dve položnici za prostovoljne prispevke po 10 € na šolsko leto ostajata.

c) O cenah šolske prehrane so bili starši že seznanjeni s pogodbami za šolsko prehrano.
Cene ostajajo na lanski ravni.
SKLEP: Z zgoraj podanimi informaciji se člani sveta staršev soglasno strinjajo.

K7/
RAZNO
Starši so vprašali, ali je v letošnjem šolskem letu porast števila učencev, ki imajo finančno
socialne probleme.
Odgovor ravnateljice je bil, da se s tovrstnimi problemi v šoli srečujemo že vrsto let in da je
mogoče letos zaznati večji porast. Tovrstne probleme pa rešujemo sproti, če le starši pridejo
in povedo v kakšni krizi se nahajajo.
Starši so tudi vprašali ali so z interesnimi dejavnostmi pričeli vsi, ki jih organizirajo.
Odgovor ravnateljice je bil, da se interesne dejavnosti, ki jih vodijo naši učitelji in zunanji
mentorji pričnejo v mesecu oktobru.
Starši so tudi predlagali, da bi na spletni strani šole uredili aplikacijo, kjer bi starši lahko
odjavljali šolsko prehrano.
Ob koncu seje so starši izreki tudi pohvalo učiteljicam PŠ Hrušica in specialni pedagoginji
Moniki Gracar Bajda.

Seja sveta staršev je bila končana ob 19. 30 uri.

MAJDA BABNIK
ZAPISNIKARICA

NUŠA LAMPE
PREDSEDNICA SVETA STARŠEV

