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Zapisnik 2. sestanka sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča z dne 26.2.2018  

Prisotni: 

 učiteljski zbor: ga. Irena Kodrič (ravnateljica), g. Franc Renko (pomočnik ravnateljice), ga. Barbara Može - 
Černe,  ga. Nataša Škorjanc Strnad, ga. mag. Nataša Pozderec Intihar, g. Denis Šturm, ga. Majda Jerman , ga. 
Majda Keuc, ga. Melita Banjac in ga. Marjetka Remžgar; 

 predstavniki razredov: seznam prisotnih (Priloga 1) 
 

Sestanek staršev se je začel ob 17h, sestanek vseh prisotnih pa ob 17.30  uri v šolski knjižnici. 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev 

2. Pregled realizacije sklepov zadnjega sestanka sveta staršev 

3. Poročilo o učno vzgojnih rezultatih za prvo polletje šolskega leta 2017/18 in plani do junija 2018, poročilo 

šolskega sklada, šolske prehrane, opravljene investicije (ravnateljica, pomočnik ravnateljice, vodja šolske 

prehrane in vodje aktivov)  

4. Informacija o vpisu v prvi razred za šolsko leto 2018/19 (ga. Barbara Može) 

5. Poročilo s sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol (predstavnik staršev) 

6. Predlogi in vprašanja staršev 

7. Razno 

 

ad. 1.  Potrditev zapisnika zadnjega sestanka sveta staršev 
Sklep 1: Predstavniki staršev z dvigom rok potrdijo zapisnik sveta staršev z dne 19.9.2017.   
 
ad. 2 Pregled realizacije sklepov zadnjega sestanka sveta staršev 

Št. 
sklepa 

Vsebina sklepa in stanje 

5 Šola bo za naslednji roditeljski sestanek pripravila kratko informacijo za starše o načinu financiranja 
investicij na šoli in o načrtovanih investicijah v naslednjem obdobju. 
 
Stanje:  Sklep realiziran. 

6 Šola je že vključena v programe in projekte, ki jih priporoča NIJZ, kljub temu bo šola pobudo, da 
sprejmejo možnost brezplačnega svetovanje NIJZ glede jedilnikov, preučila   in podala odločitev o tem 
članom sveta staršev v roku 60 dni. 
 
Stanje:  Šola se je povezala z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Predstavniki 
NIJZ so bili na šoli, pogledali so šolske jedilnike in imeli razgovore s predstavniki šole. Cilj šole je, da se 
približa željam staršev in učencev v smeri, da je prehrana zdrava. Na zdravo prehrano pa je potrebno 
gledati širše, o zdravi prehrani se je potrebno namreč pogovarjati tudi doma. Šola ugotavlja, da je v 
primeru polnozrnate prehrane (rogljički, testenine) večji odmet hrane. Na šoli ugotavljajo upad higiene 
rok, kar se kaže v porastu glist. Šola je pripravila evalvacijski vprašalnik za otroke in starše. Vodstvo šole 
je predstavilo poročilo Evalvacija dela v šoli – šolska prehrana 2017, ki bo objavljeno tudi na spletni 
strani šole. Na šoli bo imenovana posebna strokovna komisija za spremljanje šolske prehrane, pri čemer 
oblikovanje šolskih jedilnikov ostaja domena šolskega strokovnega osebja. 
 
Sklep 2: Svet staršev podpira šolo pri predlogih glede zdrave prehrane v šoli. V strokovno komisijo za 
spremljanje šolske prehrane se možnost aktivnega sodelovanja v komisiji najprej ponudi staršem iz 
razredov, ki so v zvezi s prehrano na zadnji seji izpostavili predloge in pobude v zvezi s tematiko. 

7 Šola kontaktira OŠ Kanal in preveri možnost ureditve namenitve dela dohodnine šolskemu skladu brez 
ustanovitve fundacije ali društva. Informacije posreduje UO Šolskega sklada in svetu staršev v 30 dneh. 
 
Stanje: Vodstvo šole je kontaktiralo OŠ Kanal, a so se zaradi pomanjkanja informacij obrnili na OŠ 
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Cerknica. Ta šola je k zadevi pristopila leta 2015, vendar je vrednost zbranih sredstev na ta način zelo 
majhna. Waldorfska šola pa nasprotno kar velik znesek sredstev pridobi na ta način. Enako kot v 
preteklih letih je ugotovljeno, da je za pridobivanje sredstev potrebna aktivnost upravnega odbora 
šolskega sklada (fundacija, društvo). 
 

8 Šola z ustanoviteljem preveri možnost postavitve pitnika. 
 
Stanje: Šola je imela v mesecu oktobru pedagoško inšpekcijo glede varnosti otrok na šolskem igrišču.  V 
sklopu tega pregleda je šola dobila priporočilo, da se šolski prostor opremi z znaki, ki označujejo, da je 
šolsko igrišče v času odprtja šole namenjeno zgolj učencem in pedagoškim delavcem šole. Šola bo 
zadevo realizirala, kam se bodo znaki namestili, še preverjajo. Glede na omenjeno problematiko šola ni 
izvajala aktivnosti v zvezi s pitnikom, ocenjuje pa, da glede na ugotovitve inšpekcije ne more 
opravičevati postavitev pitnika za potrebe izven časa odprtja šole. Otroci imajo v času pedagoškega 
procesa vodo na voljo v šoli.  
 
Sklep 3: Svet staršev se strinja s postavitvijo znakov ali tabel za označevanje omenjene uporabe 
šolskega igrišča v času pedagoškega procesa. 

9 Šola  preveri možnost "zaprtja" bloga z možnostjo dostopa zgolj za starše. 
 
Stanje: Šola pove, da se spletna stran posodablja in da bodo predlog o geslih za vpoglede na bloge 
proučili. Starši so šoli dali soglasja za fotografiranje otrok in njihovih izdelkov, če šola tega soglasja nima, 
se slike teh otrok ne objavljajo. Učitelji imajo seznam otrok, kjer za objavo fotografij ni  soglasja. Ob tem 
šola poda še komentar ob nejevolji staršev v preteklosti, da slike na blogu niso bile objavljene še isti 
dan, da namen vseh izletov oziroma vodenih aktivnosti šole ni takojšnje objavljanje fotografij, temveč v 
prvi vrsti izvajanje šolskega procesa in skrb za varnost otrok.  

 
ad.3. Poročilo o učno vzgojnih rezultatih za prvo polletje šolskega leta 2017/18 in plani do junija 2018, poročilo 

šolskega sklada, šolske prehrane, opravljene investicije. 

 

Šola je zadovoljna z učnimi rezultati. Učenci so uspešni na različnih tekmovanjih znanja in kulturno umetniškem 

področju. Šola izvaja veliko število predstav. V prihodnjih mesecih se bodo izvajala večja investicijsko gradbena 

dela, ki so potrebna zaradi pridobitve novih učilnic. Šolski kolektiv je mlad, zato je nekaj učiteljic na porodniškem 

dopustu, zato so bile potrebne nove nadomestne zaposlitve. Zaradi odhoda učitelja športne vzgoje je šola 

zaposlila novega učitelja. Podrobnejši pregled celotnega poročila je v Prilogi 2 tega zapisnika. Predsednica sveta 

staršev poda poročilo šolskega sklada, poročilo je v Prilogi 3 tega zapisnika. 

 

Sklep 4: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o učno vzgojnih rezultatih za prvo polletje šolskega leta 2017/18 

in plani do junija 2018, poročilom šolskega sklada, šolske prehrane in opravljenih investicijah. 

 

ad.4. Informacija o vpisu v prvi razred za šolsko leto 2018/19 

 

Na šoli je potekal vpis v 1. razred za šolsko leto 2017/18. Po državni evidenci v programu Sokol spada v šolski 

okoliš 75 učencev za 1. razred v šolskem letu 2018/19. Trenutno je vpisanih 48 otrok, 13 staršev je zaprosilo za 

odlog šolanja. 10 staršev se na vpis še ni odzvalo, šola jih je pozvala k vpisu. Odloge šolanja bo obravnavala 

posebna komisija. 

 

ad. 5 Poročilo s sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol (predstavnik staršev) 

Predstavnik g. Branko Zver pove, da je vabilo za sestanek prejel prepozno, zato se vabilu ni mogel odzvati. 
 
ad. 6. Pobude in predlogi posameznih razredov: 
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Razred Pobude in mnenja staršev in odgovori šole  

1.A Predstavnik pove, da je dobil predlog starša glede gesla pri dostopu do slik (odgovorjeno pri rrazpravi) 

1.B Podana pohvala razredniku in celotni skupnosti razreda, da so otroci zelo povezani. 

1.C Pohvala, da je pobuda Berem z iksom dobro sprejeta. 

2.A Ni pobud 

2.B 1. Ob pojavu enega primera nasilja v razredu starše zanima, kako šola zaznava trenutno situacijo na 

šoli glede nasilja in kako se izvajajo vzgojni ukrepi. V preteklosti se je omenjala modra soba. 

Odgovor šole: Šola je v tem šolskem letu izdala 12 alternativnih ukrepov in 6 opominov. Če je šola s 

težavo seznanjena (socialne pedagoginje) se težave hitro uredijo. Glede  modre sobe šola k zadevi ni 

pristopila, saj se uporabljajo drugi načini reševanja konfliktov.  

2.C ni predloga 

3.A ni predloga 

3.B ni predloga 

3.C Predstavnica pozdravlja predlog 3.c, da je šola vstopila v kontakt z NIJZ. Vezano na predhodno 
razpravo, bo starše 3.c povprašala po interesu članstva v strokovni komisiji za šolsko prehrano. 

4.A 1. Premalo gibanja 
2. Nasilje do deklic pri pouku športa 
3. Spornost preverjanj znanj takoj po počitnicah 
 
Odgovor šole: Med počitnicami ni domačih nalog, preverjanje znanj ni nikoli prvi dan po počitnicah. 
Pisna preverjanja so vnaprej napovedana in se učenci lahko temu prilagodijo. Starši naj se v primeru 
težav obrnejo na razrednika ali socialno delavko. Sledi poziv šole, da predstavnica razreda starše 
spodbudi, da se o težavah pogovori z pedagoškim osebjem. Šola poudari ničelno toleranco do nasilja. 
Učenci četrtih razredov imajo trikrat tedensko športno vzgojo, če imajo starši pomislek o gibanju, šola 
svetuje, da se otroke vpiše k izbirnemu predmetu šport. Učitelji športa pa ugotavljajo, da so učenci 
zelo gibljivi. 

4.B ni predloga 

4.C  ni predloga 

5.A ni predloga 

5.B ni predloga 

5.C Predstavnica pove, da je vse super. 

6.A ni predloga 

6.B 1. Predlog staršev, da se šola vključi v akcijo Šolar na smuči, ki je slovenski projekt smučarskega 
ozaveščanja šolskih otrok. Partnerji pri organizaciji projekta so Smučarska zveza Slovenije, Zavod za 
šport RS Planica in Ministrstvo za notranje zadeve (Policija). Letošnja akcija je bila namenjena 
četrtošolcem. 
2. Želja staršev o ponovitvi predavanja o varnosti interneta 
3. Pomoč učencem pri doseganju boljših rezultatov 
 
Odgovor šole: Učitelj telovadbe se strinja s predlogom staršev o izpostavljeni akciji, zato bo šola 
zadevo preverila (v smeri sodelovanja v prihodnjih letih).  
Šola izvaja izobraževanja staršev in za ta namen tudi dobiva sponzorska sredstva. Je pa bila udeležba 
staršev na preteklih usposabljanjih zelo nizka kljub prizadevanjem šole, da se jih udeleži čim več in 
kljub dodatnemu informiranju o dogodkih.  
Šestošolcem je ponujena je možnost pomoči pri učenju, ki jo izvaja ga. Anja Godec (izdelava učne 
strategije, nudenje individualne pomoči učencem). Starše zanima, ali je taka možnost na voljo tudi za 
učence drugih razredov. 

6.C Podana pohvala razredničarki. 

7.A ni predloga 
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Razred Pobude in mnenja staršev in odgovori šole  

7. B Podana pobuda staršev, da bi se v smeri navajanja na samostojnost večkrat uporabljalo LPP in ne 
organiziranega prevoza otrok. 
 
Odgovor šole: pri izvajanju dnevov dejavnosti je šola omejena s časom (lahko gre za polovični kulturni 
dan) in ceno storitve. Šola z organiziranim prevozom doseže nižjo ceno na učenca kot je uporaba LPP 
(avtobus za 50 otrok znaša 110 EUR). Učitelj športa pove, da so se tekmovanja na ŽAK-u udeleževali s 
peš hojo do prizorišča, vendar je pot ob Dunajski nevarna in v primeru velikega števila otrok je zato 
bolj varno uporabiti organiziran prevoz. 

8.A ni predloga 

8.B ni predloga 

9.A Na roditeljskem sestanku so starši izpostavili pomanjkanje kolegijalnosti (tj. učenci v primeru 
odsotnosti težko pridejo do zapiskov).  
 
Odgovor šole: Otroci se lahko obrnejo na razrednika, ki bo pomagal učencu pridobiti oz. kopirati 
manjkajočo šolsko snov. Šola spodbuja prostovoljstvo, v nižjih razredih so učenci pri tem zelo uspešni. 
Starši v razpravi povedo, da je ta problem prisoten tudi v drugih razredih. 

9.B ni predloga 

 
Ad 6. Razno 
Ni bilo podanih nobenih predlogov za razpravo. 
 
Sestanek se je končal ob 19.25 uri. 
 
Zapisnik je pregledala predsednica sveta staršev ga. Katarina Kralj dne 27.2.2018. Zapisnik je bil poslan v 
usklajevanje staršem dne 27.2.2018 in je bil dne 1.3.2018 z njimi usklajen. Zapisnik je bil dne 1.3.2018 poslan 
predstavnikom šole, ki so dodali svoje pripombe dne 5.3.2018. Dokončna uskladitev je bila izvedena dne 6.3.2018. 

 
Zapisala: Gordana Gliha 
 
Priloge: 
Priloga 1 – Seznam prisotnih predstavnikov staršev 
Priloga 2 – Poročilo o učno vzgojnih rezultatih za prvo polletje šolskega leta 2017/18  
Priloga 3 – Poročilo šolskega sklada 
 


