ZAPISNIK
3. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2016/2017
Sestanek je bil v četrtek, 8. 6. 2017, ob 17.00
v jedilnici POŠ Tabor
Prisotni: Jožica Roter, Anica Cencelj, Brina Krašovec, Brigita Miklavc, Dušan Ličer, Nives
Orehovec, Drago Pikel, Marjetka Herodež, Florjana Završnik Semprimožnik, Katja Stojčević,
Anja Mlakar, Maja Krepša Breznikar, Nataša Turnšek, Tomi Strožič, Maja Weiss, Matej
Demšar, Brigita Reberšek, Majda Pikl, Branko Šketa, Polona Učakar
Odsotnost so opravičili: Urša Adlešič, Doris Turk, Roman Jelen, Uroš Zorenč

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje
3. Pregled dejavnosti v šolskem letu 2016/2017
4. Okvirni program šole za šolsko leto 2017/2018
5. Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto
6. Aktualnosti
K 1. točki
Na dnevni red ni bilo pripomb.
Predsednica sveta staršev je seznanila člane, da bo pod aktualnostmi prebrala pismo Mire
Brinar Huš kot odgovor na očitke, izražene na prejšnji seji. Pismo je prejela danes dopoldne.
Sklep: Člani se strinjajo z dnevnim redom.
K 2. točki
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik prvega sestanka je bil potrjen.
K 3. točki:
Člani sveta staršev so prejeli pregled izvedenih dejavnosti. Dejavnosti po planu bomo
nadaljevali do konca šolskega leta. Povabila je člane k razpravi.
V razpravi so sodelovali Nataša Turnšek, Marjetka Herodež, Brigita Miklavc in Matej
Demšar.
Podana je bila prošnja, da učitelji vnaprej določijo, kateri učenci bodo v šoli v naravi skupaj v
sobi. Pobudo bomo prenesli vodji šole v naravi Simone Jan.

Pripravljamo prireditev s podelitvijo priznanj. Podan je bil predlog, da bi prireditev izvedli v
popoldanskem času. Starši so dopoldne v službah, škoda je, da starši ne morejo videti
programa. Ravnateljica je pojasnila, da bo prireditev za centralno šolo in POŠ na Vranskem,
zadnji dan bodo učenci v miru zaključili z razredniki. O popoldnevu nismo razmišljali.
Prireditev bo ob 10.20.
Vprašanje je bilo, če bo predaja ključa. Predaja ključa bo v sredo dopoldne, če bo vedenje
otrok brez posebnosti. Pogoj je bil tudi, da so morali predstaviti pripravljene naloge.
K 4. točki
O programu bomo še razpravljali na zaključnih sestankih aktivov in konferencah. Načrtujemo
podoben obseg programa (ŠVN, tečaji plavanja, enodnevni programi CŠOD, imamo ponudbo
ZKTŠ 16. 9. (tek na Vranskem, sobota), udeležba na karnevalu in čistilni akciji). Nismo dobili
termina za zimsko ŠVN, iskali bomo drugo možnost. Starši četrtošolcev so izbrali ŠVN v
Žusterni. Delovne sobote v šolskem koledarju niso predvidene.
V razpravi so sodelovali: Brigita Miklavc, Tomi Strožič, Marjetka Herodež, Maja Krepša
Breznikar, Maja Weiss, Matej Demšar in Branko Šketa.
Izražena je bila prošnja, da bi se posvetovali s starši, katere dneve bomo koristili zaradi
delovnih sobot. Izraženo je bilo tudi mnenje, da se bodo starši o tem težko zedinili.
Izraženo je bilo mnenje, da bi šola morala sodelovati na dejavnostih, ki jih organizirata občini,
gojiti pripadnost kraju. Zahtevati je potrebno, da občini posredujeta datuma vnaprej. Pobudo
na občino naj poda vodstvo šole.
Ponujali smo varstvo, ki pa na proste dneve ni bilo potrebno/obiskano. Zato sporočimo
datume prostih dni na začetku šolskega leta.
K 5. točki
Prvošolci dobijo brezplačne komplete DZ v znesku do 30,00 EUR. Ker za naš predvideni
komplet ne bomo porabili vseh sredstev, bomo ostanek vložili v nakup berila za 1. razred.
V primerjavi s preteklimi leti smo dobili malo sredstev za učbeniški sklad (trikrat manj).
V razpravi so sodelovali: Majda Pikl, Brigita Miklavc, Tomi Strožič, Marjetka Herodež,
Matej Demšar, Anja Mlakar, Jožica Roter, Polona Učakar
Podan je bil predlog, da bi se šole povezovale pri učbeniškem skladu in si izmenjevale
učbenike. Ravnateljica je pojasnila, da smo glede izbora gradiv med najcenejšimi šolami v
dolini. Sredstev za učbenike na klop ne dobimo več.
Pri nekaterih predmetih starši pričakujejo delovni zvezek, pa ga ni (npr. MAT). Ravnateljica
je pojasnila, da učiteljice dajejo naloge preko učnih listov, interneta, učenci pišejo v zvezek.
Starši želijo priporočilo, katere DZ naj kupijo otrokom, če želijo otroci delati več ali DZ niso
predvideni. Prav tako je mnenje, da je delovni zvezek priporočljiv tudi zato, ker je delo tako
bolje organizirano in otrok ne izgublja listov.
Sklep: Svet staršev se je seznanil z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za prihodnje
šolsko leto. Učitelji naj dajo priporočilo za svoje predmete, katere DZ naj kupijo za
predmete, kjer DZ niso predvideni oz. za učence, ki želijo delati več.
K 5. točki

Predsednica sveta staršev je prebrala odgovor gospe Mire Brinar Huš na izraženo
nezadovoljstvo z delom šolske svetovalne službe. Pismo bo tudi posredovano članom po
elektronski pošti.
V razpravi so sodelovali: Maja Weiss, Majda Pikl, Anja Mlakar
Podano je bilo mnenje, da otrokom na tehniškem dnevu o karierni orientaciji v 7. razredu
deficitarni poklici niso bili dovolj dobro predstavljeni in predstavitev ni sledila aktualnim
smernicam.
Ravnateljica je pojasnila, da otrokom omogočimo veliko obiskov srednjih šol v
dopoldanskem času, povabimo tudi šole k nam, da se predstavijo.
Podana je bila pobuda, da bi lahko starši ali kdo drug predstavljali poklice učencem, npr. na
razrednih urah. Nikoli pa ni mogoče predstaviti vseh poklicev. Učenci pa se lahko že v
sedmem razredu udeležijo informativnih dni.
V nadaljevanju je potekala razprava glede šole v naravi v 4. razredu.
Razprava: Brigita Miklavc, Maja Weiss, Nataša Turnšek, Marjetka Herodež, Matej Demšar,
Katja Stojčević, Maja Krepša Breznikar, Polona Učakar, Brina Krašovec
Podano je bilo mnenje, da šola v naravi staršem bodočih četrtošolcev ni bila jasno
predstavljena, zlasti ne financiranje (znesek ministrstva, plačilo razlike).
Ravnateljica je pojasnila, da znesek sofinanciranja namenimo plavalni šoli v naravi. O tem se
odloča ravnateljica na podlagi življenjsko pomembne vsebine te šole v naravi. Najcenejša
oblika je izvajanje preko CŠOD, ki pa ima premalo plavalnih kapacitet, tudi starši se zadnja
leta ne odločajo za tako izvedbo. Obrazložen je bil način financiranja plavalne ŠVN. Staršem
bodočih četrtošolcev bo omogočen enak znesek sofinanciranja.. Tega podatka na dan
roditeljskega sestanka še nismo imeli, zato je bila predstavljena cena višja, kot bo dejansko.
Podana je bila pobuda, naj se da staršem v prihodnje čas za razmislek in anketni list z
možnostmi izbire programa, ki ga lahko v miru izpolnijo doma.
Potekala je razprava o uporabi in nakupu materiala za LUM. Starši predlagajo, da bi šola
nabavljala tudi material za učence RS (risalni listi, barve, čopiči). Ravnateljica je pojasnila,
da bi šola v tem primeru nabavljala kvalitetnejši material, saj bi ga uporabljalo veliko otrok,
zato bi bil strošek na otroka zagotovo višji. Pobudo bo predala strokovnim aktivom, za
prihodnje šolsko leto pa je odločitev že sprejeta in pripomočke nabavijo starši. Otroci pa
lahko prenesejo neuporabljene likovne potrebščine iz tega šolskega leta.
Potekala je debata na temo zobozdravstvene problematike.
Straši zahtevajo, naj šola ne pošilja otrok na preglede v ambulanto dr. Gorenjakove.
Ravnateljica je pojasnila, da sistematike v tej ambulanti v skladu s sklepom sveta staršev ne
bomo izvajali, ne moremo pa preprečiti staršem, da vozijo svoje otroke k tej zobozdravnici.
Sestanek je bil zaključen ob 19.00.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednica sveta staršev:
Marjetka Herodež, l.r.

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018
- Pregled dogodkov

