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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV – 8. 6. 2021  
 

 
Datum seje: 8. 6. 2021  
Ura pričetka: 17.00               
Ura zaključka: 18. 15 
Prisotni: 25 
Odsotni: 10 (9 predstavnikov se je opravičilo) 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022 
3. Kratko poročilo o šolskem letu 2020/2021 
4. Seznanitev s prostorsko stisko na OŠ Preserje pri Radomljah 
5. Predlogi in pobude staršev 

 
Gospod predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer se doda pod drugo točko 
kratko poročilo šolskega sklada. 
Sklep: Soglasno je bil sprejet spremenjen dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Poročilo šolskega sklada 
3. Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022 
4. Kratko poročilo o šolskem letu 2020/2021 
5. Seznanitev s prostorsko stisko na OŠ Preserje pri Radomljah 
6. Predlogi in pobude staršev 

K 1. točki:  
 
Potrjen je bil zapisnik prejšnje seje.  
 
K 2. točki: 
 
Predstavnik 5. c-razreda je predstavil delovanje šolskega sklada in tekoče informacije. Zahvalil se je vsem 
staršem za finančno pomoč in sodelovanje. 
 
K 3.  točki: 
 
Gospa ravnateljica je člane seznanila z informacijami o delovnih zvezkih in pripomočkih za šolsko leto 
2021/2022. Učenci prve triade prejmejo delovne zvezke brezplačno. Stroške krije Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.  
Pri višini stroškov delovnih zvezkov izstopa 6. razred zaradi Atlasa Slovenije, ki ga učenci lahko uporabljajo 
še naprej v srednji šoli. Tehnične in likovne pripomočke od 4 . do 9. razred bo nabavila šola. Znesek se bo 
obračunal na položnici v višini 10 EUR/učenca.  

 
Sklep: Vsi člani sveta so seznam delovnih zvezkov in pripomočkov potrdili. 
 
K 4.  točki: 
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Gospa ravnateljica je predstavila kratko poročilo o šolskem letu 2020/2021. 
To šolsko leto je bilo za vse izredno naporno zaradi epidemije. Obe obdobji – tako obdobje dela na daljavo 
kot obdobje vračanja učencev v šolo – sta bili stresni. Ob vračanju v šolo je bilo ponovno potrebno  
vzpostaviti rutino, ritem, odnose. V zadnjem mesecu se srečujemo s krajo čevljev in mobitelov, pojavlja se 
porast uporabe mobitelov. Z naslednjim šolskim letom se bomo posvetili nalogi, da mobitele umaknemo 
iz šolskega prostora.  
Zaključuje se šolsko leto, zato morajo učitelji pridobiti ocene, ki niso bile pridobljene v času šolanja na 
daljavo. Lahko se zgodi, da bomo imeli popravne izpite, ki jih že nekaj let nismo imeli. Razveseljivo pa je, 
da so rezultati nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razredov nad slovenskim povprečjem. 
Prav tako so bili učenci zelo uspešni na raznih tekmovanjih, kjer so osvojili srebrna in zlata priznanja. 
 
K 5.  točki: 
 
Člani so skupaj z vabilom na tretjo sejo prejeli tudi dopis o prostorski stiski šole, ki je bil posredovan na 
občino Domžale. Le-ta bo tudi obravnavna na Svetu šole, 8. 6. 2021, na katero so povabljeni župan Toni 
Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec in  vodja oddelka za družbene dejavnosti Kristina Slapar.  
Glede na to, da bomo imeli prostorsko stisko že naslednje šolsko leto, je nujno, da se poišče rešitev. 
Gospa ravnateljica predlaga, da bi prostorsko stisko reševali z mobilnimi enotami, ki niso slabše od 
klasične gradnje.  Seveda  moramo počakati na odgovor občine. 
Predstavnika  5. c zanima, če lahko dopis, ki je bil posredovan na občino, člani posredujejo vsem 
staršem. Mogoče lahko še kdo od staršev pomaga pri reševanju problematike. Gospa ravnateljica se 
strinja, da se dopis pošlje vsem staršem.  

 
K 6.  točki:  
 
Predlogi in pobude staršev: 

- Predstavnica 8. b je izpostavila odsotnost učiteljice fizike in skrb zaradi možne nepredelane snovi. 
Gospa ravnateljica je pojasnila, da smo zaradi daljše odsotnosti učiteljice fizike kadrovsko reševali 
znotraj kolektiva.  Poudarila je, da bodo v 9. razredu reševali tako, da bodo nadomestili manjkajočo 
snov. 

- Predstavnika 1. a je zanimalo, glede na to da se veliko govori o čustvenih stiskah otrok, kako imamo 
to urejeno na šoli. Gospa ravnateljica je pojasnila, da imamo na šoli podporno svetovalno službo. 
Tudi na naši šoli je nekaj takih učencev, s katerimi se individualno ukvarjamo. 

- Predstavnico 1. b zanima, zakaj imajo učenci dve preduri na teden. Gospa ravnateljica je pojasnila, 
da se zaradi epidemije in pomanjkanjem prostora ne da drugače organizirati (mehurčki, 
organizacija kosila).  

- Predstavnica 4. b je opozorila, da je na jedilniku preveč ogljikovih hidratov. Gospa ravnateljica se 
bo pogovorila z vodjo šolske prehrane.  

- Predstavnico 3. a je zanimalo, kakšno je vzgojno ukrepanje za učence, ki izbirajo neprimerna 
vedenja. Izpostavila je premeščanje učenca v drug razred. Gospa ravnateljica je pojasnila, da z 
dotičnim dogodkom ni seznanjena, zato se bo najprej pogovorila z učiteljico. 

 
Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil za sodelovanje in zaupanje. 
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18. 15 uri. 
 Zapisala:           Predsednik sveta staršev: 
Sabina Roglič                                 Robert Piščanc 
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