Številka: 900-1/2018-1
ZAPISNIK
seje Sveta staršev OŠ heroja Janeza Hribarja,
ki je bila v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 17. uri v zbornici OŠ Stari trg pri Ložu
Prisotni člani: Matjaž Žnidaršič, Anja Lekšan Troha, Klavdija Podobnik, Zlatka Turšič, Daliborka
Radovanović Jenc (nadomešča Tanjo Košmrlj Ožbolt), Katja Prevec, Barbara Mlakar, Janja
Kotnik, Anita Lipovac, Nataša Vampelj Suhadolnik, Valentina Kraševec Levec, Janez Avsec,
Blaženka Mlakar (nadomešča Aleša Svenška), Petra Rizmal, Anica Antončič in Marta Šebenik.
Odsotni člani: Janja Mlakar.
Ostali prisotni: ravnateljica Sonja Jozelj, pomočnica ravnateljice Tatjana Farkaš ter višja
svetovalka Zavoda RS za šolstvo Marta Novak.
Sejo je vodila: predsednica Sveta staršev šole Zlatka Turšič, uvodoma se ugotovi, da je na seji
prisotnih 14 predstavnikov (od 17) ter 2 namestnici – sklepčnost je podana.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Določitev zapisnikarja
3. Pregled sklepov prejšnje seje
4. Potrditev zapisnika prejšnje seje
5. Realizacija Letnega delovnega načrta v š.l. 2017/18
6. Letni delovni načrt v š.l. 2018/19
7. Pobude in vprašanja
K/1 Potrditev dnevnega reda
V potrditev je bil dan predlagani dnevni red.
Sklep: Dnevni red soglasno prisotnih sprejet.

K/2 Določitev zapisnikarja
Sklep: Za zapisnikarico soglasno prisotnih sprejeta Barbara Mlakar.

K/3 Pregled sklepov prejšnje seje
Pregledani so bili sklepi prejšnje seje z dne 8. 6.2018.
Glede sklepa pod K/3 zapisnika z dne 8. 6. 2018 - Sprejme se dodatni sklep: Počaka se na
odgovor oz. možno/nemožno spremembo.
Šola je dobila odgovor Občine Loška dolina, in sicer je prevoznik pojasnil, da prevoz otrok iz
Sige ni mogoč, ker tam avtobus ne more obrniti. Predstavnica Sveta staršev pove, da je edini
problem drog za telefon. Zaveže se, da bo stopila v stik s podjetjem Telekom Slovenija d.d., če
bi se dalo drog zamakniti oz. premakniti.

K/4 Potrditev zapisnika prejšnje seje
V potrditev je bil dan zapisnik seje Sveta staršev šole z dne 8. 6. 2018.
Sklep: Zapisnik z dne 8.6.2018 soglasno prisotnih sprejet.
K/5 Realizacija Letnega delovnega načrta v š.l. 2017/18
Ravnateljica nam je v nadaljevanju podrobno predstavila realizacijo Letnega delovnega načrta
za šol. leto 2017/18. Letni delovni načrt je bil v celoti realiziran. Cilji pouka in dejavnosti so
bili doseženi.
S strani predstavnice Sveta staršev je bila podana pripomba, da v tabeli Realizacija pouka (str.
4 v Poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta v š.l. 2017/18) manjka podatek o številu ur
pri predmetu TJA za 3. razred iz Iga vasi. Ravnateljica je odgovorila, da bodo podatek vnesli,
da pa je polje ostalo prazno, ker niso bile zbrane vse ure.

K/6 Letni delovni načrt v š.l. 2018/19
Prestavljen nam je bil Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19, ki načelno sledi načrtu
prejšnjega leta. Prednostne naloge letošnjega leta so:
 različni didaktični pristopi, načini poučevanja in formativna spremljava,
 bralno opismenjevanje,
 računalniško opismenjevanje in
 medpredmetno povezovanje.
S strani predstavnice Sveta staršev je bila podana pripomba, da se zapisane pristojnosti Sveta
staršev popravijo v skladu s Poslovnikom o delu Sveta staršev, ki je bil sprejet 28.2.2018.
Ravnateljica predlagano sprejme.
Sklep: Letni delovni načrt za šol. leto 2018/19 soglasno prisotnih sprejet.

K/7 Pobude in vprašanja
Gostja višja svetovalka Zavoda za šolstvo ga. Marta Novak
Prav na začetku seje Sveta starše smo prisluhnili gostji, višji svetovalki Zavoda za šolstvo ga.
Marti Novak (v nadaljevanju svetovalka). Medse smo jo povabili, da nam pojasni polovično
točkovanje pri testih. Njen odgovor je bil, da pravila o tem ni, po njenem mnenju in po
standardih polovičnega znanja ni. Znaš ali ne znaš. Naša šola temu sledi – ni več polovičnega
točkovanja.
S strani predstavnice Sveta staršev je bilo podano mnenje, da je snov preobsežna (sploh
4. razred) – preveč balasta in da po mnenju predstavnice to ni snov za 8 in 9 let stare otroke,
ampak za višje razrede (zgradba človeškega telesa, elektrika, vodovod, centralno ogrevanje).

Odgovor svetovalke je bil, da se s tem strinja. Le-to naj omenimo učiteljici, ki ima možnost to
prilagoditi oz. skrčiti.
Druga predstavnica Sveta staršev je povedala, da bi moralo slovensko šolstvo dajati velik
poudarek na pismenost učencev, saj se ugotavlja, da je ta slaba. Po njenem mnenju so
največji problem delovni zvezki, v katere učenci v vnaprej podano besedilo/računske
operacije vstavljajo samo zahtevane besede oz. rezultate, posledično to postane
avtomatizacija, ki ne zahteva bistva ter tudi ne pomena navodil. Posledice tega je tudi, da
učenci ne znajo iz besedila izluščiti bistva in si sami delati zapiske za lažje učenje. Svetovalka
je bila nad povedanim presenečena.
Tretja predstavnica Sveta staršev je povedala, da so današnji otroci ves čas pod
stresom/pritiskom – veliko domačih nalog, preverjanja (nenapovedana, napovedana, pisna,
ustna). Mnenje je, da vsaj med počitnicami ne bi bilo nalog ter da preverjan naj ne bi bilo v
ponedeljkih (kar bi pomenilo, da so otroci med vikendi bolj sproščeni). Svetovalka se s tem
strinja in tudi predlaga, da se o tem pogovorimo z učiteljico.
Ostalo
Kot vsako leto, so tudi letos imeli starši vprašanja in pobude
Povedano je bilo, da šolski prevoz iz vasi Šmarata v času izgradnje kanalizacijskega sistema ni
organiziran. Učenci naj bi hodili peš do vasi Kozarišče. Starši povedo, da učenci ne morejo
uporabljati ceste Šmarata-Kozarišče, saj je ta del sedaj gradbišče, po katerem pa je
prepovedano hoditi in je zelo nevarno. Učenci bi dejansko morali uporabljati drugo pot –
gozdno pot, ki pa bi jim vzela veliko časa, poleg tega pa je zaradi živali (medvedov, volkov)
nevarna. Zaradi službenih obveznosti, starši svojih otrok dejansko ne morejo voziti v šolo (po
gozdni poti). Glede na navedeno je torej ogrožena varnost učenca na poti v šolo za to je bil
sprejet sklep: Da se na Občino Loška dolina pošlje prošnja, da se uredi dodatni možni šolski
prevoz iz vasi Šmarata (morebiti z drugim izvajalcem - če trenutni ne more, npr. z manjšim
prevoznim sredstvom - npr. kombi).
Sledila so vsakoletna vprašanja, kako uspešno odstraniti uši, ker se vedno ponavljajo.
Predstavniki smo se dogovorili, da je potrebno na to problematiko redno opozarjati v
razredih.
Predlog je bil, da se na šolo povabi gospoda Marka Juhanta, ki bi imel predavanje za starše.
Ravnateljica obljubi, da bo poskusila predlagano tudi izvesti.
Predlagano je bilo tudi, da učenci v CŠOD ne bi jemali telefonov, ker to po mnenju in po
izkušnjah nekaterih staršev povzroča le zmedo oz. nepotrebni jok otrok oz. nepotrebne
probleme. Večina prisotnih predstavnikv je za predlagani predlog. Ravnateljica pove, da bodo
predlog obravnavali na Svetu šole.
Predsednica Sveta staršev še doda,
da je bila s strani predsednice komisije učbeniškega sklada obveščena, da so se starši
ponovno pritoževali glede ocenjevanja poškodovanih učbenikov; kot predstavnica te komisije
pove, da so bile ocene v skladu s pravili; pri tem še doda, da je to tudi na nek način opozorilo,

da se s posojenimi učbeniki ravna vestno in lepo, saj bodo te učbenike uporabljali še drugi
učenci in da sredstev za nakup novih ni;
njen cilj je, da bi se še bolj okrepila vez med predstavniki, starši in šolo, ker le sodelovanje
vodi do ciljev oz. rešitev;
kar pa zadeva Aktiva sveta staršev pove, da so cilji sledeči: preureditev učnih načrtov, uvedba
sistema zagotavljanja kakovosti, zagotavljanje stabilne in celovite učbeniške politike,
okrepitev vzgojne vloge šole, zagotavljanje pravočasne obravnave in enotnih kriterijev za
otroke s posebnimi potrebami, uravnoteženje upravljanja OŠ (3x3), okrepitev partnerske
vloge staršev v šolskem sistemu – več o tem si lahko preberete na spletni strani
http://www.zasss.si/.

Seja končana ob 19.40.

Zapisala:
Barbara Mlakar

Predsednica Sveta staršev šole:
Zlatka Turšič

