ZAPISNIK
2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2016/2017
Sestanek je bil v torek, 4. 4. 2017, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Urša Adlešič, Jožica Roter, Doris Turk, Brina Krašovec, Brigita Miklavc, Irena
Novak, Drago Pikel, Marjetka Herodež, Florjana Završnik Semprimožnik, Grega Turk,
Roman Jelen, Katja Stojčević, Anja Mlakar, Maja Krepša Breznikar, Nataša Turnšek, Tomi
Strožič, Maja Weiss, Matej Demšar, Uroš Zorenč, Majda Pikl, Branko Šketa, Polona Učakar
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje
3. Aktualnosti
4. Pregled opravljenega dela v šolskem letu 2016/2017
5. Obravnava zobozdravstvene problematike
K 1. točki
Maja Weiss je predlagala, da najprej obravnavamo aktualnosti, nato pa pregled opravljenega
dela in zobozdravstveno problematiko. Predlog je bil sprejet.
Sklep: Dnevni red se spremeni tako, da so aktualnosti obravnavane po točko 3.
K 2. točki
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik prvega sestanka je bil potrjen.
K 3. točki: Aktualnosti
V razpravi so sodelovali: Maja Weiss, Uroš Zorenč, Marjetka Herodež, Anja Mlakar, Brina
Krašovec, Brigita Miklavc, Urša Adlešič, Grega Turk, Katja Stojčević, Matej Demšar.
Starši 7. c in 9. b POŠ so izrazili pomisleke glede kriterijev za izbor učencev, ki so odšli na
nagradni izlet v Planico. Menijo, da kriteriji niso bili dovolj jasno predstavljeni učencem. Prav
tako menijo, da bi jih morali o nagradnem izletu prej obvestiti.
Ravnateljica je povedala, da so razredniki učencem predstavili kriterije. Svetu staršev je
pojasnila kriterije za izbor (učenci predmetne stopnje, prizadevnost in prispevek k ugledu
šole, spoštljivost, deloma tudi socialna ogroženost) in povedala, da nas je Zavarovalnica
Triglav o izboru obvestila v marcu. Dejavnost je lahko obiskalo 45 otrok, 5 do 6 na oddelek.
Starši 9. b POŠ so izrazili nezadovoljstvo z delom šolske svetovalne službe. Starši niso bili
obveščeni o možnosti izobraževanja za sprejemne izpite na gimnaziji. Menijo, da so bili
komentarji svetovalne službe v postopku poklicnega usmerjanja do nekaterih otrok neustrezni.

Ravnateljica je povedala, da je svetovalna delavka zagotovila, da je obvestila učence o
omenjeni dejavnosti in jih tudi povabila, naj se obrnejo nanjo v primeru nejasnosti.
Predsednica sveta staršev je poudarila, da je pri izbiri srednje šole potrebno v prvi meri
upoštevati želje otrok.
Starši 9. b POŠ zaznavajo napetost med razredničarko in otroki, menijo, da otroci nimajo
možnosti izražati svojega mnenja, da premalo časa posvečajo pripravi valete, nezadovoljni so
tudi z načinom ocenjevanja.
Ravnateljica je priporočila, naj se o svojih opažanjih pogovorijo z razredničarko. Valeti bodo
vsekakor posvetili več pozornosti po opravljenih nacionalnih preizkusih znanja.
Starši otrok, ki obiskujejo MPZ v Taboru, so predstavnici sveta staršev izrazili nezadovoljstvo
z vodenjem zbora.
Predstavnici sveta staršev sta izrazili nestrinjanje z navedenim. Menita, da zbor prepeva
raznolike pesmi, ljudske pa so obvezne v programu revije pevskih zborov. Če otrok obiskuje
glasbeno šolo, še ne pomeni, da je dober pevec. Pri starših centralne šole ni bilo zaznati
pripomb. Ravnateljica je poudarila, da je zbor visoko strokovno ocenjen, saj ima mentorica
dovolj visoke kriterije. Z mentorico MPZ bo opravila razgovor in podala informacijo o tem na
naslednjem sestanku.
Starši otrok 5. c POŠ so pohvalili izvedbo šole v naravi v Libeličah.
Predstavnica sveta staršev želi, naj starši najprej opravijo pogovore z učitelji, pri katerih
zaznavajo problem, in šele nato izpostavijo problematiko na višji stopnji. Pri učitelju je
potrebno preveriti interpretacijo, ki jo je doma izrazil otrok. Za motivacijo ni odgovoren le
učitelj.
Izražena je bila pohvala za izvedeni prireditvi: literarni večer in materinski dan. Na
prireditvah naj bo omogočen nastop tudi taborskim učencem.
S strani staršev POŠ je bilo postavljeno vprašanje, zakaj izvajamo delovne sobote, ki niso
predvidene po LDN. Zanima jih tudi, zakaj so učenci na dan čistilne akcije gledali risanko.
Izpostavili so tudi, da želijo biti prej obveščeni o datumu delovne sobote. Ravnateljica in
vodja podružnice sta pojasnila, da se s tem prilagajamo potrebam okolja oz. prisluhnemo
željam občin ustanoviteljic. Branko Šketa je pojasnil, da so bili filmi, ki so jih učenci gledali
do malice, z ekološko tematiko in povezani s temo dneva. Po malici so bile 3 ure namenjene
pohodu in čiščenju. Datum čistilne akcije je bil z Občine Tabor pozno javljen.
Starše zanima, ali sploh še poteka legokrožek.
Ravnateljica je pojasnila, da je res odpadal zaradi številnih dejavnosti, pri katerih je
sodelovala mentorica krožka. Izvajali ga bomo po najboljših močeh. Dejavnost za starše ni
plačljiva, mentorji pa dobijo plačan del ur, del pa jih prispevajo v doprinos za počitnice.
Predsednica sveta staršev je poudarila, da je potrebno starše obvestiti, če dejavnost odpade.
Starši so povedali, da obvestila prejemajo.
Podan je bil predlog, da se ponudi tudi plačljiva dejavnost, kakršna je ponujena tudi v vrtcu.
Starši na Vranskem so izrazili željo, da bi ponovno potekala interesna dejavnost taborniki.
Ravnateljica je poudarila, da nimamo notranjega mentorja. Brina Krašovec, ki je bila
mentorica tabornikov v vrtcu, je staršem svetovala, da otroke vključijo k dejavnosti v
Šempetru.

Podano je bilo vprašanje, kakšna so pravila v varstvu vozačev.
Organizacijo varstva vozačev na predmetni stopnji je pojasnila Polona Učakar. Učenci se
javijo učitelju, nato učitelj odloči o poteku varstva. Ob lepem vremenu je varstvo praviloma
zunaj.
Starši POŠ so izpostavili, da zjutraj, ko pripeljejo otroke v šolo, ne najdejo učitelja, ki je v
jutranjem varstvu. Branko Šketa je pojasnil, da je učitelj občasno na obhodu, saj so večji
učenci tudi na igrišču in v učilnici TIT.
Izražen je bil pomislek glede načina odjave prehrane preko eA. Ravnateljica je pojasnila, da
je potrebno prehrano odjaviti v kuhinjo do 8.00. To je mogoče tudi preko eA, vendar je to le
ena od možnosti.
Izražena je bila pohvala za nastop plesni skupini, ki je pod mentorstvom Mateje Jeler
nastopala v Velenju.
Izražena je bila pohvala za izveden plavalni tečaj v 3. razredu centralne šole.
K 4. točki
Člani sveta staršev so vnaprej prejeli seznam dogodkov, zato so želeli, da jih ravnateljica
predstavi zares na kratko.
Ravnateljica je pohvalila delo učiteljev in drugih delavcev šole na raznih področjih.
Ravnateljica je izpostavila zlato priznanje na turističnem festivalu in zlato Cankarjevo
priznanje. Pričakujemo še oceno plesne skupine. Članke o dejavnostih sproti objavljamo v
obeh informatorjih. V vrtcu sodelujemo v projektu s področja kakovosti, v šoli pa na področju
distribuiranega vodenja, oboje preko Šole za ravnatelje.
Predsednica sveta staršev je izrazila željo, da bi pripravili kakšno raziskovalno nalogo.
K 5. točki
Ravnateljica je podala informacijo, da je k zobozdravstveni problematiki, o kateri so bili člani
sveta staršev že obveščeni z vabilom, aktivno pristopila Občina Vransko, ki je najela tudi
odvetnika. Obvestili so Zdravstveni dom Žalec, Policijsko postajo Žalec, Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, Inšpektorat za zdravstvo in Zdravniško zbornico. Začeli so teči
postopki za odvzem koncesije.
Povedala je tudi, da je šola po tem, ko je bila seznanjena z nepravilnostmi, odpovedala
sistematske preglede zob, ki pa jih je dolžna izpeljati.
Zaprosila je svet staršev, da sprejme stališče o obravnavanem problemu.
Sklep: Svet staršev Osnovne šole Vransko-Tabor zahteva, naj šola prekine vsakršno
sodelovanje z zobozdravnico dr. Majdo Gorenjak. Želi, da je zobozdravstvena
obravnava otrokom omogočena pri drugem zobozdravniku in da se sistematski pregledi
zob, ki so bili še načrtovani, opravijo pri drugem zobozdravniku.
Člani sveta staršev naj obvestijo starše svojega oddelka, da šola prekinja sodelovanje z
zobozdravnico dr. Majdo Gorenjak.
Člani sveta staršev so podali tudi predlog civilne iniciative. O tem še niso sprejeli sklepa, so
pa pripravljeni deliti svoje izkušnje, da bi se problematika čim prej rešila.
Sestanek je bil zaključen ob 19.30.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednica sveta staršev:
Marjetka Herodež, l.r.

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Seznam dogodkov
- Pismo v zvezi z zobozdravstveno problematiko na Vranskem

