Svet staršev
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska ulica 1, 8270 Krško

Krško, 4. 7. 2014

Tel.: 07 49 11 300
Fax: 07 49 11 323
E-mail: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev, ki je potekala v ponedeljek, 26. 5. 2014,
s pričetkom ob 18:00 v zbornici šole
Prisotni člani: Ficko Teja 1.a, Mavrič Klenovšek Valentina 1.b, Račič Kozmus Aleksandra
(nam.) 1.c, Volčanšek Aleš 2.a, Gelb Toth Tjaša 2.b, Špiler Ana 2.c, Bubnjič Špela 2.č, Osetič
Jože 3.a, Sotler Nataša 3.c, Zajc Stanka 4.b, Vrisk Marija 4.c, Pohle Tomaž (nam.) 5.a,
Cvetkovič Mateja 5.b, Rožman Katja 6.a, Voglar Vesna 6.b, Glas Sabina 7.a, Močnik Nataša
7.c, Ivan Učanjšek 7.č, Kuselj Jani 8.b, Uršič Hinko 9.a, Mlakar Damjana 9.c
Opravičili odsotnost : Jankovič Zoran 4.a, Sotošek Darja 8.a, Pirc Švajger Urška 8.c
Odsotni: Jakša Sebastjan 3.b, Šoba Matjaž 5.c, Sokolovič Igor 6.c, Gajšak Zlata 7.b, Repše
Andreas 9.b
Prisotni predstavniki šole: Antonija Glas Smodič – ravnateljica, Valentina Gerjevič –
pomočnica ravnateljice, Urška Breznikar – predsednica Sveta šole, Marta Kožar - pedagoginja

Predlagani dnevni red:
1. Obravnava in sprejem osnutka zapisnika 2. seje Sveta staršev
2. Seznanitev z nabavo predlaganih del. zvezkov (DZ) in učnih gradiv v šolskem letu
2014/15 in potrditev seznama
3. Informacije o novostih v šolskem letu 2014/15
4. Informacija o prevozih v šolskem letu 2014/15
5. Poročilo s Sveta šole
6. Vprašanja, pobude in predlogi
7. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:
obravnava osnutka zapisnika 2. seje: podana je bila opomba v zvezi z izjavo ob problematiki
pojava ušivosti na šoli, in sicer pri 3. točki glede soglasja staršev: gre za izjavo in ne soglasje,
da starši so pregledali glave svojih otrok in da so seznanjeni s problematiko uši v šoli. Pri
ostalih točkah pripomb ni bilo, zato je bil zapisnik soglasno potrjen.
K 2. točki:
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Ravnateljica ga. Glas Smodič poda predlog učnih gradiv in DZ, kot so jih predlagali predmetni
aktivi na svojih sestankih. Posreduje tudi informacijo v zvezi z učbeniki in DZ za neobvezne
izbirne predmete (NIP; novost v naslednjem šolskem letu), da bodo le te morali kupiti starši
sami, ker niso v naboru učbeniških skladov. Pri predmetih nemščine in francoščine kot NIP
bodo DZ in učbeniki obvezni.
Učbeniški sklad: vsi učbeniki v skladu so potrjeni oziroma imajo podaljšano veljavo. Zamenjav
ne bo. Zaradi povečanega števila učencev v posameznih razredih si bo šola pri sosednjih
šolah učbenike izposodila. Novih nakupov ne bo. Glede na to da si učbenike izposojajo že vsi,
šola ne daje več soglasij za izposojo, temveč izjavo za tiste, ki si ne bodo izposodili učbenikov
v učbeniškem skladu. Izposoditi pa si je treba vse učbenike za določen razred in ne le
posameznih. Z učbeniškim skladom je tudi nekaj slabih izkušenj, ko se učbeniki ne najdejo,
zato so letos postavili rok, do katerega učenci učbenike vračajo, in sicer po zaključni
konferenci. Če učenec ugotovi, da posameznega učbenika ne najde, mora o tem obvestiti
vodjo učbeniškega sklada, izgubljeni učbenik pa plačati.
Nato se razvije razprava v zvezi s predlaganimi DZ in učnimi gradivi.
Podano je bilo vprašanje v zvezi z racionalizacijo števila DZ za posamezne razrede, predvsem
na predmetni stopnji, saj so skupni zneski vseh DZ precej visoki in mnogi starši le te težko
kupijo. Poleg tega pa starši opažajo, da so mnogi DZ ob koncu leta na pol prazni oziroma
nerešeni in da bi se verjetno učni načrt pri mnogih predmetih dalo izpeljati tudi brez DZ. Za
primerjavo so podane tudi informacije o tem, koliko DZ imajo na drugih šolah, kjer so že
izpeljali zmanjšanje števila DZ. Postavljeno je bilo vprašanje, kako je s fotokopijam le
določenih učnih vsebin – ali bi to kopiranje bilo dražje/cenejše, če se res ne uporabljajo DZ v
celoti. Bilo bi ceneje, vendar pa se iz DZ ne sme kar tako kopirati. Učitelji bi morali pripravljati
učne liste. Vsekakor je težava, saj imajo nekateri napol prazne DZ, drugi pa so vzorno rešeni.
Postavi se vprašanje o smiselnosti DZ pri vseh teh predmetih. Mnogi starši poročajo o
neuporabi DZ.
Sprejme se dogovor: po prvem obdobju (do počitnic konec oktobra) se bo pregledalo, koliko
DZ je bilo dejansko v uporabi ob obravnavah učne snovi in nato rešenih ter se na osnovi
ugotovitev dognalo, ali so bili res pametno nakupljeni. Zato se bo o racionalizaciji razpravljalo
za naslednje šolsko leto. Učni načrt je sedaj oblikovan, predlog je podan, cene so res visoke,
šola pa tako in tako pomaga tistim, ki sami ne zmorejo nakupa. Učitelje pa se vsekakor
pozove, da še enkrat razmislijo, ali so vsi DZ res nujno potrebni. Ravnateljica naj glede tega
potrka učiteljem na vest.
Sklep: s predlaganimi DZ in učnimi gradivi smo bili seznanjeni in potrdimo seznam.
K 3. točki:
1. Neobvezni izbirni predmeti v 4. razredu (nemščina/šport/umetnost/tehnika/računalništvo)
2. Neobvezni izbirni predmeti v 7. razredu (nemščina/francoščina)
3. Tuji jezik angleščina v 2. razredu
4. Fakultativni pouk tujega jezika v 1. razredu.
Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa in potekajo pred in po pouku. Ko se
učenec odloči, kateri predmet bo obiskoval, postane zanj obvezen in je ocenjen. Obiskuje ga
celo šolsko leto. Zanj se odloči prostovoljno.

Stran 2 od 4

Za pouk tujih jezikov v 1. razred/2. razred se šola ni prijavila, ker je v zvezi z izvajanjem pouka
tujega jezika v 1. in 2. razredu še vedno financirana s strani občine Krško in pouk že sedaj
poteka dve uri na teden.
Glede uveljavljanja glasbene šole pri obveznih izbirnih predmetih: gre, dokler je učenec še v
orkestru. Dobi potrdilo in je redno vpisan. Uveljavlja pa 1 uro.
Spremembe razredništev v nižjih razredih:
Sprva je bila ista razredničarka z učenci od 1. do 3. razreda, ker je bilo v celotnem
obdobju (I. triada) opisno ocenjevanje. Sedaj opisno ocenjevanje ostaja le v prvih
dveh razredih. V 3. razred se je v tem šolskem letu uvedlo številčno ocenjevanje.
Opismenjevanje se začne prej in zaključi v 2. razredu, saj otroci že v vrtcu več znajo,
kot so nekoč. Tako bosta 1. in 2. razred zaključena celota in bo z učenci ista
razredničarka, nato pa v vsakem razredu od 3. dalje druga.
Razprava:
Izpostavljena je bila dilema o tem, ali ne bodo morda učenci v 3. razredu doživeli dvojni šok,
saj se bo zamenjala učiteljica in hkrati dobijo ocene.
Podan je bil tudi predlog o sorazredništvu, na katerega ravnateljica odgovori, da je o tem že
razmišljala, vendar pa ni dovolj učiteljev, da bi le to lahko zagotovila. Učitelji pa na razredni
stopnji tako ves čas krožijo po razredih in v podaljšanem bivanju in ne ostajajo v istih
razredih.
K 4. točki:
Pripravlja se razpis Občine, upoštevajo se želje oziroma pripombe staršev. V naslednjem
šolskem letu bodo vse prve vožnje avtobusov izvedene tako, da se bodo učenci lahko
udeležili pred ur. Bo pa nekaj sprememb tudi po pouku, saj bo za smer Pijavško in Gora le en
avtobus, in to po 7. šolski uri. Bo pa več voženj s kombiji, saj je več učencev (smeri Trška
Gora, Lomno). Šola bo na začetku leta staršem v podpis dala izjavo, da se bodo otroci res
vozili s kombiji.
Pripombe:
Cesta proti Zdolam pred Pleterjami plazi, postaja zelo nevarna in če se bo tako nadaljevalo,
kmalu ne bo vozil noben avtobus več ne gor ne dol, ker ne bo mogoče. Izpostavljena je bila
tudi problematika postavitve prehoda za pešce na Sp. Libni. Svet staršev zato sprejme
pobudo, da se na Svetu šole o tem razpravlja in poda izjavo na ustrezne institucije – v zvezi z
varnostjo prevoza otrok v šolo.
K 5. točki:
2. seja Sveta šole je bila 20. 2. 2014. Svet je potrdil letno poročilo 2013, finančno kadrovski
načrt 2014 in poročilo učbeniškega sklada 2013. Ocenijo tudi uspešnost ravnateljice, ki je bila
97 %.
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Podana je bila pobuda, da se zaradi energetske prenove šole pouk konča v petek, 20. 6.
2014, in da se oba dneva nadomestita ob sobotah. Ministrstvo je dalo soglasje in tako se
pouk zaključi z 20. 6., o čemer smo bili starši obveščeni, oba dneva pa sta se že nadomeščala.
K 6. točki:
Vprašanje z zvezi z jutranjim varstvom (JV) za 3. razrede: Go. Gelb zanima, kaj
oziroma kam z učenci zjutraj, ko ne bo več JV za učence 3. razredov, kje naj bodo
otroci zjutraj. Odgovor: do sedaj so bili v varstvu vozačev, pešci pa naj bi tako prihajali
v šolo kasneje, lahko pa so tudi v garderobi oziroma od 7.30 dalje pri interesnih
dejavnostih ali pri dopolnilnem/dodatnem pouku.
G. Učanjška zanima, kakšno je stališče šole glede ankete v zvezi z uniformami, ki jo je
izvajalo MŠŠ; kaj šola ob tem sme, a lahko samostojno odloča o tem; kdo bo to plačal.
Odgovor: ga. ravnateljica – anketo se reševali tako učitelji, vodstvo in starši. MŠŠ ni
nič obrazložilo, zakaj ta anketa. Meni, da starši svoje otroke oblačijo ustrezno in ni
potrebe po uniformah, se pa najdejo učenci, ki izstopajo, in to bo vedno tako. Večina
staršev je razumnih, ker se znajo o tem pogovoriti s svojimi otroki.
Razprava o smiselnosti anket o alkoholizmu pri najstnikih: to so ankete, ki jih izvaja
Inštitut za varovanje zdravja in na osnovi rezultatov nato oblikujejo preventivne
programe. Otroke je o tej problematiki vsekakor potrebno osvestiti; to počno tudi na
razrednikovih urah, z zunanjimi sodelavci; z anketami, debatami in delavnicami. To so
zgolj izhodišča, da se lahko nato začne preventivno delovati. Pomembna pa je tudi
vzgoja staršev in privzgajanje ustreznih vrednot.
Obnova šola: kako je z začetkom, potekom del in postavljenimi roki za izvedbo:
Ravnateljica pove, da se 30. 5. 2014 podpiše pogodba in naj bi začeli delati čim prej,
da se vse naredi do roka – 1. 9. 2014. Izvajalec bo Kolektor Holding Idrija.
Ali obstaja plan B, če se zavleče? Zavzemali se bodo za to, da se vse zaključi do
dogovorjenega roka. Če pa se ne bo, bodo vsekakor oblikovali plan B in C in bomo
starši o tem obveščeni.
G. Kuselj: kako je s termini najema telovadnice za naslednje šolsko leto? Odgovor:
telovadnica bo zasedena vse do 14:30 ure zaradi pouka, izbirnih in neobveznih
izbirnih predmetov ter zdravega življenjskega sloga. Nato so v telovadnici društva in
klubi, ki jih potrdi občina. Za termine se bo potrebno dogovarjati kot do sedaj.
Starši pohvalijo delo učiteljic 2., 3., 5. in 6. razredov ter cenijo njihov trud.
K 7. točki:
Pod to točko ni bilo ničesar.
Sejo smo zaključili ob 19:50 uri.

Zapisnik zapisala:

Predsednik Sveta staršev:

Vesna Voglar

Aleš Volčanšek
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