OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV – 30. 9. 2020
Datum seje: 30. 9. 2020
Ura pričetka: 17.00
Ura zaključka: 18.35
Prisotni: 33
Odsotni: 2 (1 opravičil)
Lista navzočnosti se hrani v tajništvu šole.
Dnevni red:
1. Volitve predsednika, predsednice sveta staršev
2. Volitve novih predstavnikov v svet šole
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje
4. Kratka razlaga in potrditev navedenih dokumentov (glej vabilo)
5. Odgovori na vprašanja staršev, posredovanih na roditeljskih sestankih
6. Predlogi in pobude staršev

K 1. točki:
Svet staršev je potrdil Roberta Piščanca za predsednika sveta staršev za šolsko leto 2020/2021.
Vzdržanih ni bilo.
K 2. točki:
Predsednica sveta šole, gospa Nataša Žlindra, je člane sveta staršev seznanila s svojim potekom mandata
v mesecu decembru 2020 ter potekom mandata dveh članov v svetu šole. Enemu članu je že potekel,
drugemu poteče v mesecu decembru 2020, zato je bilo potrebno izvoliti dva nova predstavnika.
Nova člana sveta šole sta:
- Predstavnik 1. d, ki nastopi mandat takoj.
- Predstavnica 1. b, ki nastopi mandat decembra 2020.
Sklep: Svet staršev potrjuje oba člana.
K 3. točki:
Sklep: Vsi prisotni člani so potrdili zapisnik prejšnje seje.

K 4. točki:
Gospa ravnateljica je na kratko razložila dokumente, ki so jih člani sveta staršev prejeli skupaj z vabilom:
- Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020
- Letni delovni načrt za leto 2020/2021
- Načrt dejavnosti na OŠ Preserje pri Radomljah ob pojavu epidemije oz. nalezljive bolezni
- Hišni red in Pravila hišnega reda s protokoli:
o Protokol organizacije življenja in dela v šoli v razmerah, povezanih s Covid-19
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-

o Protokol za izvedbo šolskih taborov in šol v naravi …
o Protokol pri delu v kuhinji, protokol v šolski knjižnici
o Protokol za uporabo telovadnice
o Protokol za uporabo računalnice
Gospa ravnateljica je člane seznanila s spremembami:
V lanskem šolskem letu ni bil izveden tabor v Rim za osmošolce, zato bo letos, v mesecu oktobru
2020, izveden tabor v Posočje.
V lanskem šolskem letu ni bila izvedena šola v naravi za četrtošolce v Savudriji, zato je bila izvedena
v septembru 2020 v Portorožu.
Program je bil realiziran do 16. 3. 2020, nato so bile dejavnosti prilagojene zaradi znane situacije
in poteka učenja na daljavo.
Za čas, ko smo izvajali učenje na daljavo, smo se soočali z različnimi težavami in vprašanji. Ta čas
ni bil enostaven, zato se gospa ravnateljica posebej zahvaljuje vsem staršem za podporo in
razumevanje.
Gospa ravnateljica je predstavila trenutno aktualen B-model učenja, ki ga je šolam posredovalo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
V preteklem tednu smo imeli en razred v karanteni. Starše smo o tem obvestili, saj nismo želeli,
da pride informacija do njih od drugih. Razreda nismo navedli, saj tega podatka ne smemo
posredovati naprej. Razvila se je razprava o trenutni situaciji.
SKLEP: Starše naj se še naprej obvešča o morebitnih razredih, ki so v karanteni.

K 5. točki
Gospa ravnateljica je podala odgovore na vprašanja staršev, posredovanih na roditeljskih sestankih:
- Nekatere starše zanima, kje bodo otroci čakali na pričetek pouka, ko bo zunaj slabo vreme. Vsi
učenci, ki pridejo predčasno v šolo, lahko na pouk počakajo v jedilnici. Učenci, ki imajo predure,
gredo naravnost v učilnico. V lepem in toplem vremenu naj bodo zunaj, saj je iz zdravstvenih
razlogov varneje.
- Zakaj imajo razredi malico v jedilnici? Učenci malicajo v jedilnici, saj na dolgi rok ne moremo
zagotoviti nepakirane, raznovrstne malice.
- Za higieno prostora smo poskrbeli tako, da ima vsak razred v jedilnici označene svoje mize, vsak
otrok dodeljen svoj prostor. Po uporabi se vse mize pobrišejo in razkužijo.
- Izpostavljeno je bilo vprašanje glede velikosti porcije pri kosilu. Učenci, ki bi želeli določen dan
pojesti več ali so bolj lačni, naj to povedo kuharici. V primeru, da se zgodijo nevšečnosti pri obrokih,
vas prosimo, da takoj naslednji dan sporočite vodji šolske prehrane na prehrana@ospreserjeradomlje.si.
- Vsakodnevni prevoz učencev s kombijem je neprimeren, saj se v kombiju vozi preveč otrok, so
neprivezani, ne nosijo mask. Gospa ravnateljica je že govorila s prevoznikom. Prevoznik bo izvajal
nadzor. Učence bo opozarjal, da se bodo pripenjali, razkuževali roke in nosili maske.
- Starše zanima, zakaj šola izvaja pouk v heterogenih skupinah?
B-model predvideva izvajanje izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih premetov in interesnih
dejavnosti, kjer se otroci medgeneracijsko mešajo. Pouk v heterogenih skupinah pri slovenščini,
angleščini in matematiki poteka med učenci iste generacije. Predpisan je v predmetniku za vse
slovenske šole in to ni domena ravnateljice ali šole. Pri heterogenih skupinah se trije oddelki
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razdelijo v pet skupin. V osmem razredu bi jih lahko bilo šest, vendar zaradi stiske s prostorom tega
ne moremo omogočiti. Učilnice se ob vsakem mešanju skupin prezračijo, razkužijo se mize, stoli in
kljuke.
K 6. točki
Predlogi in pobude staršev:
- Predstavnik 5. c je prosil za zamik ur šolskega kombija. Od 5. 10. 2020 dalje se ure odhoda šolskega
kombija iz šole spremenijo, in sicer so odhodi ob 12.30, 13.20, 14.00 in 14.55.
- Izpostavljeno je bilo vprašanje glede hrupa v razredu. Gospa ravnateljica je pojasnila, da je sama
preverila, kakšen je hrup. Ugotovila je, da je do vključno tretje ure mirno, nato pa se hrup res
poveča, vendar je v mejah normale.
- Predstavnico 8. d zanima, kam bodo učenci odlagali svoja oblačila, glede na to da nimajo
garderobnih omaric. Gospa ravnateljica je pojasnila, da 8. razredi garderobnih omaric nimajo
zaradi priporočil NIJZ-a, saj bi bila gneča otrok v garderobah prevelika. Začasna rešitev so učilnice.
Trenutno so v fazi iskanja rešitev za prihodnost.
- Predstavnico 2. c zanima, zakaj imajo učenci 3-krat na teden preduro. Gospa ravnateljica je
razložila, da je to potrebno zaradi same organizacije in stiske s prostorom. Ta način omogoča lažjo
razporeditev telovadnice in organizacijo kosila.
- Predstavnico 8. c zanima, kakšna je organizacija, ko imajo učenci prosto uro. Za vse proste ure je
organizirano varstvo učencev v učilnici.
- Predstavnika 6. c zanima, kje lahko učenec počaka na popoldanski krožek (45 minut), da ne hodi
iz šole. Učenci lahko počakajo v knjižnici.
- Predstavnico 7. c zanima, kdaj se začnejo interesne dejavnosti. Interesne dejavnosti se začnejo v
mesecu oktobru.
- Predstavnico 6. a zanima, kje lahko učenci puščajo učbenike, da ne bi imeli tako težkih torb. Gospa
Jasmina Pogačnik je pojasnila, da kar se tiče slovenščine lahko pove, da berila puščajo v šoli, saj jih
učitelji pospravijo. Prav tako učitelji vsak dan povedo učencem, kaj naj prinesejo naslednjo uro,
ravno zato, da ne bi imeli pretežkih torb. Vsak razred posebej se lahko dogovori z razrednikom za
prostor v učilnici.
- Predstavnico 4. b zanima, zakaj imajo učenci za predelati tako veliko količino snovi. Gospa
ravnateljica je pojasnila, da gre za ponavljanje snovi.
- Predstavnik 1. c je opozoril, da se upošteva uredba o nošenju mask.

Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil za zaupanje ob ponovni izvolitvi in za sodelovanje.
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.35 uri.
Zapisala: Sabina Roglič

Predsednik sveta staršev:
Robert Piščanc

Pelechova cesta 83, 1235 Radomlje, Slovenija;  +386 1 7228 964,  +386 1 7227 771;  tajnistvo@os-preserjeradomlje.si;
 www.os-preserjeradomlje.si

