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ZAPISNIK  1.  SEJE SVETA STARSEV —  29. 9. 2022  

Datum seje:  29. 9. 2022  

Ura pričetka:  17.00  

Ura zaključka:  19.00  

Prisotni:  27  

Odsotni:  10 (7  opravičili) 

Lista navzočnosti se hrani v tajništvu šole. 

Dnevni red:  
1. Izvolitev novel-ga predsednika/predsednice  
2. Potrditev zapisnika zadnje seje  

3. Predstavitev ankete o počutju v šoli in delu učencev, staršev in učiteljev  
4. Predstavitev poročila o izvedbi LDN  2021/2022  in predstavitev novega  

5. Pobude in predlogi staršev  
6. Razno 

K 1. točki: 

Svet staršev je potrdil Roberta Piščanca za predsednika sveta staršev za šolsko leto  2022/2023.  

Vzdržanih ni bilo. 

K 2. točki: 

Sklep: Vsi prisotni člani so potrdili zapisnik prejšnje seje. 

K 3. točki: 

Gospa ravnateljica je predstavila anketo o počutju v šoli in delu učencev, staršev in učiteljev. 

K 4. točki: 

Gospa ravnateljica je predstavila poročilo o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto in nov letni delovni načrt 

za šolsko leto  2022/2023,  ki je dostopen na šolski spletni strani. 

Gospa ravnateljica je predstavnike seznanila z naslednjimi informacijami: 

- 	Nacionalno preverjanje znanja — z rezultati smo zadovoljni, saj smo nad slovenskim povprečjem za  

9.  razrede. Za  6.  razrede malo manj zaradi večje odsotnosti učencev zaradi epidemije covid-19. 

Realizacija pouka je bila  95  %. 

- 	Vse načrtovane šole v naravi, dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirani. 

Sodelovali smo na raznih literarnih in likovnih natečajih, tekmovanjih v znanju in športu, glasbeni 

olimpijadi ter bili zelo uspešni. 

- 	V septembru tega šolskega leta je bil že realiziran tabor vikend za fante. Načrtujemo še  2  podobna 

tabora: vikend za dekleta in vikend za nadarjene učence. 
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- V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bomo za starše vsak mesec pripravili šolski bilten, v 

katerem bodo predstavljeni dogodki preteklega meseca. Starši ga bodo prejeli po elektronski pošti 

zadnji ali prvi dan v mesecu. 

- 	Načrtujemo vse šole v naravi za učence od  3.  do vključno  9.  razreda; tudi Rim za osmo- in Bosno 

za devetošolce. 

- Sprejeli bomo Pravila šolskega reda z dopolnitvami (prepovedan vnos energijskih pijač  in različnih 

brezalkoholnih različic alkoholnih pijač  (malt,  radier  in razlíčna druga brezalkoholna piva ...), 

prepovedano vejpanje in uporaba elektronskih cigaret, uporaba mobilnih telefonov brez 

dovoljenja učitelja. Pravila bodo objavljena na naši spletni strani. 

Gospa ravnateljica je pojasnila dileme, ki so bile izpostavljene na roditeljskih sestankih: 

ŠOLSKA PREHRANA: To šolsko leto šolo obiskujejo  904  učenci. Gospa ravnateljica je pojasnila, da 

pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo 

prehrano otrok. Tako se pripravlja tudi jedilnik na tedenski ravni. Prehrana je raznolika, pestra in 

uravnotežena. Trudimo se prilagoditi prehrano tako, da bi ustrezala učencem in predpisanim 

prehranskim normativom. Žal opažamo, da učenci veliko hrane zavržejo. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da je sam proces razdeljevanja šolskih kosil zaradi velikega števila učencev  (677)  

nemogoče v dveh urah organizirati tako, da ne bi bilo čakalne vrste. Učenci, ki imajo izbirni 

predmet, gredo lahko od pouka  5  minut prej, kar se dogovorijo z učiteljem, ki jih poučuje. Kar se 

tiče prevoza kombija, se glede zamika odhoda še dogovarjamo s prevoznikom. 

ŠOLSKI PREVOZI: Letošnje šolsko leto se s šolskim kombijem vozi  206  učencev. Urnik prevozov je 

prilagojen tako, da vsi učenci vozači pravočasno pridejo v šolo. Nekateri učenci zaradi tega pridejo 

v šolo prej in morajo na pričetek pouka počakati. Zaradi velikega števila vozačev je zaželeno, da bi 

starši svoje otroke spodbujali naj v in iz šole hodijo peš. 

SLOVENISTIČNA EKSKURZIJA: Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da je ekskurzija učenje na 

terenu, zato so učenci vključeni in z različnimi oblikami sodelujejo, npr. s predstavitvami, dramsko 

uprizoritvijo odlomkov, recitacijo ipd. V kolikor ima učenec kakršne koli težave, se z njim 

dogovarjajo individualno. 

UPORABA MOLBILNIKOV MED POUKOM: Pomočnica ravnateljice je pojasnila, da nekateri učitelji 

pri pouku učencem dovolijo uporabo mobilnikov, vendar zgolj za učenje, npr. reševanje kahootov, 

priprava predstavitev ... V kolikor učenec nima mobilnika ali prenosa podatkov, mu je na voljo 

učiteljev računalnik ali tablica, če učitelja že prej opozori. 

Odgovori na vprašanja, ki so bila prejeta po elektronski pošti: 

- 	DOLGE KOLONE PRI KOSILU: glej točko ŠOLSKA PREHRANA. 

- VALETA: Predstavnica  9.  a piše: 

Glede na to, da so imeli lanski devetošolci valeto v Hali komunalnega centra, predvidevam, da bo 
letos zopet. Strošek najema hale se mi zdi nepravičen, saj je najem posledica divje pozidave 

šolskega okoliša in posledično primanjkljaj prostora. 

Ali so še kakšne druge opcije, kjer bi se dalo organizirati valeto? Npr. kamniška dvorana ali 

mekinjski samostan ... 
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Gospa ravnateljica je pojasnila, da je bil strošek najema  640  EUR,  ki ga poravnal šolski sklad, tako 

da plačilo najema ni bilo strošek staršev. Glede na to da je šola v občini Domžale, se nam ne zdi 

primerno, da bi valeto organizirali v drugi občini. Predlagane lokacije bi glede na število učencev 
in obiskovalcev lahko presegle lanski strošek najema. 

POUK NA GALERIJI: Predstavnica  9.  a piše: 

Naši učenci imajo slovenščino na galeriji? Je to primeren prostor za učenje in izvajanje pouka in ali 

je primerno osvetljen? In še nekaj učilnic imamo, kjer bo celo zimo umetna svetloba in jih bo težko 

zračiti. 

Gospa ravnateljica je pojasnila, da smo preverili osvetljenost na galeriji in ugotovili, da je 

osvetljenost  350  luksov, kar je ustrezno. Prav tako smo zamenjali in dodali luči, kjer je bilo to 

potrebno. Nobena skupina nima več  kot  1  uro na teden pouka v tem prostoru. 

Vse ostale učilnice imajo dovolj dnevne svetlobe. V primeru slabega vremena pa je potrebno 

umetno osvetljevati vse prostore. 

ZRAČENJE PROSTOROV: Predstavnica  9.  a piše: 

Glede na to da je šola vsako leto bolj polna in se posledično vedno težje zagotavlja kakovostno 

zračenje in higieno prostorov, kako da občina dovoljuje obratovanje. Kako je s požarno varnostjo? 

Kdaj bo točka, ko bomo rekli dovolj? 

Gospa ravnateljica je pojasnila, da je bil poslan članek vsem predstavnikom sveta staršev, v 

katerem je zapisana vsa prostorska problematika in bo posredovan naprej občini Domžale. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport od nas zahteva zračenje prostorov, občina pa 

zahteva varčevanje z energijo in plinom. Kako to urediti, da naše zdravje ne bo ogroženo? 

BREZPLAČNI OBROKI: Predstavnica  9.  a piše: 

Veliko se sliši politike o brezplačnih obrokih za šolsko mladino. Kakšne so možnosti, da naša šola 

naredi kakovostni preskok pri prehrani? Ob pomoči šolskega sklada. Telo, ki dobiva kakovosten 

vnos »goriv«, se lažje brani pred boleznimi in možgani so dovzetnejši za učenje. 

Glej odgovor —ŠOLSKA PREHRANA.  

- TELOVADBA—GIBANJE: Predstavnica  9.  a piše: 

Naša občina se rada pohvali, da smo najbolj zdrava občina. Trend gibanja na naši šoli pada, saj ni 

prostora za telovadne dejavnosti oziroma so, ko je lepo vreme. Kdaj se pričakuje izboljšave na tem 

področju? 

Dejstvo je, da otroci te pomanjkljivosti lažje »preživijo« kot učitelji. Čemu izpostavljate svoje 

zdravje? 

Gospa ravnateljica je ponovno pojasnila, da smo morali zaradi prostorske stiske vse možne 

prostore med njimi, tudi galerijo, in letos še garderobe za prvo triado uporabiti za učilnice. 

Čemu učitelji izpostavljajo svoje zdravje? Učitelji izpostavljajo svoje zdravje, ko tekajo za učenci, z 

njimi prespijo v šoli, jih spremljajo v hribe, so z učenci v šoli v naravi  24  ur, na vseh spremstvih in 

dejavnostih dajo vse od sebe, da bi se učenci dobro počutili in še bi lahko naštevali. So stvari, ki jih 

starši niti ne opazite, opazite samo svojega otroka. 

Pelechova cesta  83, 1235  Radomlje, Slovenija;  ami  +386 1 444 05 55 	tajnistvo@a os-preserjeradomlje.si; 
ј  www.os-preser'eradomlje.si 



OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH 

GLASSERJEVA КAКOVOSTNA ŠOLA  

9 

	 

	

~У 	~.. ..,. 	. 	
Ekošola  

l4R АА R А ü А  
kult urna šala 

~.> 

Svet staršev ni imel pripomb na predstavljeno poročilo in na predstavitev novega letnega delovnega 
načrta. 

K  5.  točki 

Predlogi in pobude staršev: 
- 	Predstavnica  4. c  je izpostavila, da je cesta pri rondoju in trgovini z avtodeli nevarna. Gospa 

ravnateljica je pojasnila, da je to potrebno urejati z občino. 

Predstavnico  4. c  zanima, kako pogosto se dogaja vrstniško nasilje in kako to rešujemo. Pomočnica 

ravnateljice je pojasnila, da se to rešuje v sodelovanju z razrednikom in če je potrebno, se ob tem 

vključi tudi svetovalna služba. Pojasnila je postopek. 

- 	Predstavnico  2.  a zanima, zakaj ni bila s strani učiteljice obveščena o nasilju, v katerem je bil 

vključen njen otrok. Gospa pomočnica je pojasnila, da učitelj vedno pristopi, če vidi, da se dogaja 

nasilje. Dejstvo je, da ima učitelj v varstvu celo skupino otrok in ni mogoče videti vse nastale 

situacije. Gospa pomočnica je pojasnila, da prosimo starše, če se zgodi tak dogodek, da tudi sami 

to sporočijo razredniku ali svetovalni službi, kajti le tako bomo lahko rešili težavo. 

Predstavnici  2.  d in  2. c  zanima, če bi se dalo kako drugače organizirati odhode učencev domov. 
Ker so ure odhodov določene, to predstavlja staršem stres, saj se zgodi, da starši pridejo po otroke 

prej ali zamudijo in tega ne morejo sporočiti učitelju. Gospa ravnateljica je pojasnila, da je včasih 

potrebno malo počakati. Na šoli imamo telefon, ki ga imajo učitelji v podaljšanem bivanju, vendar 

je namenjen nujnim obvestilom. Telefon ima dežurni učitelj, ki mora v primeru, da ste po otroka 

prišli prej, zapustiti svojo skupino in poiskati vašega otroka. Zato vas prosimo, da se poskušate 

držati dogovorjenih ur. Predsednica šolskega sklada je predlagala nakup telefonov. To pomeni  11  

telefonov. Z učitelji podaljšanega bivanja se bomo pogovorili, če se da zadevo drugače urediti. 

- 	Predstavnico  4. c  zanima, ali so tudi starši vključeni v mediacijo. Gospa pomočnica je pojasnila, da 

če je to potrebno, potem vključimo tudi starše. 

- 	Predstavnica  5.  a apelira na starše, naj ne parkirajo na dovozu. 

- 	Predstavnico  5.  a zanima, ali se bodo nabavile klime za učilnice. Gospa ravnateljica je pojasnila, da 

je bil narejen seznam, ki šteje nabavo preko  20  klim. Kaj bo s klimami v trenutni situaciji, ko 

moramo varčevati z elektriko, kako bo s plačilom elektrike, ali bo električna napeljava zdržala, še 

ne vemo. Klime bi bile potrebne v juniju in mogoče v septembru, torej za dva meseca. Potrebno se 

je vprašati, ali je to nujno potrebno, saj bi bil strošek za šolo res velik. 

- 	Predstavnico  5.  a zanima, zakaj učenci med odmori ne morejo ven. Gospa ravnateljica je pojasnila, 

da lahko gredo učenci predmetne stopnje med glavnimi odmori ven. Na razredni stopnji so učitelji 

vseskozi zraven, tako da se bomo o tem pogovorili. 

- 	Predstavnico  5.  a zanima, koliko ocen je letos potrebnih. Gospa ravnateljica je pojasnila, da je 

potrebno pridobiti  6  ocen (če je predmet  3-krat ali več  na urniku). 

- Predstavnico  5.  a zanima, zakaj učenci  5.  a nimajo na voljo telovadnice,  18  učencev obveznega 

izbirnega predmeta pa jo ima. Gospa ravnateljica je pojasnila, da ima  18  učencev, ki uporabljajo 

telovadnico, pouk po urniku (obvezen izbirni predmet). 

- 	Predstavnico  5.  a zanima, kako je s popravljanjem ocen za posameznike, ki motijo pouk čez celo 

šolsko leto. Gospa ravnateljica je pojasnila, da preden učenec lahko pristopi k popravljanju ocene, 

mora izpolniti določene pogoje. Za določeno oceno zahtevamo znanje, delo. Imamo svoje meje, 

saj imamo letos  5  ponavljalcev. 

- 	Predstavnico  5.  a zanima, ali je letos na šoli NTC učenje. Ali se bo to nadaljevalo? Gospa ravnateljica 

bo odgovorila, takoj ko bo izvedela odgovor. 
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Predstavnico  6.  a zanima, ali bi se lahko ura kombija iz Rov zjutraj zamaknila, da učenci ne bi bili 

tako zgodaj v šoli? Gospa ravnateljica je pojasnila, da bomo poskušali urediti. Glede na to da Rova 

niso tako oddaljena od šole, bi lahko učenci prihajali v šolo tudi peš ali s kolesi. 

Predstavnico  8.  a zanima, kakšna so pravila o uporabi telefona med odmori. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da morajo biti telefoni izključeni. 

Predstavnico  6. c  zanima, kako je s tiskom almanaha. Gospa ravnateljica je pojasnila, da smo se za  

e-obliko ponovno odločili zaradi okrnjenih sredstev. Vsako leto je za šolski almanah polovico 

sredstev prispeval tudi šolski sklad. Gospa predsednica šolskega sklada je pojasnila, da bodo v 

šolskem skladu naredili anketo glede tega in se bodo na podlagi zbranih podatkov odločili, ali se 

bo almanah tiskal ali ne. 

Predstavnico  1. c  zanima, kdo je odgovoren za otroke, ko jih učiteljica po  17  dneh pouka spusti, da 

gredo sami od ograje do garderobe. Gospa ravnateljica je pojasnila, da zaupa učiteljicam, ki so 

presodile, da so učenci po  17  dneh sposobni sami prehoditi pot od ograje do garderobe. 

K  6.  točki: 

Gospa ravnateljica je člane sveta staršev obvestila, da se bo s  1. 3. 2023  upokojila. Zahvalila se je vsem za 

sodelovanje. 

Predsednik sveta staršev se je vsem zahvalil za zaupanje ob ponovni izvolitvi in za sodelovanje. 

Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob  19.00.  

Zapisala: Sabina Roglič 	 Predsednik svet 

Robe 
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