ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 24. 9. 2013, ob 17. uri v zbornici šole.

PRISOTNI in ODSOTNI:
Priloga lista prisotnosti.

OSTALI PRISOTNI:
Darja Brezovar – ravnateljica, Marija Doberdrug – pomočnica ravnateljice, Brigita Levstik zapisnikarica

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika
2.

Energetska sanacija šole

3.

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013

4.

Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014

5.

Predlog pravil šolskega sklada

6.

Cenik prehrane in ostalih storitev

7.

Predlogi in pobude

Predsednik je ugotovil, da je prisotnih šestindvajset članov.
Prebral je dnevni red seje. Noben član ni imel pripomb ali dopolnitev dnevnega reda.
Dnevni red je bil potrjen.

K 1. točki
Predsednik je predlagal, da se zapisnika ne bere, saj so ga vsi prejeli kot gradivo po e-pošti. S
predlogom so se strinjali vsi člani. Na zapisnik ni bilo pripomb in pobud.
Sklep: Potrdi se zapisnik 1. seje.

K 2. točki
Ravnateljica je podrobno predstavila potek sanacije šole. Sanacija se je pričela z veliko
intenziteto v mesecu juniju. Bilo je opravljenega ogromno dela: zamenjave celotne strehe,
menjave vseh oken, ki imajo trojno zasteklitev, v telovadnici so bili narejeni tlaki, zamenjan
parket, zamenjana okna, tlaki so bili narejeni tudi v učilnicah (fizika, kemija, tehnika,

matematika, likovna učilnica, jedilnica, hodnikih), delno so bili zamenjani radiatorji,
napeljana je plinska napeljava, nameščene so toplotne črpalke. Ogromno dela je bilo ob
sanaciji v kuhinji, saj se je dejansko stanje pokazalo ob demontaži kotlov in odstranjevanju
tlakov. Ob prenovi kuhinje se je uredilo tudi prezračevanje, saj je sedaj zračna cev izpeljana iz
kuhinje skozi streho. Ob sami sanaciji je bilo potrebno postoriti tudi kako zadevo, ki ni bila
vključena v sam projekt sanacije in te zadeve je šola financirana z lastnimi sredstvi: okno v
jedilnici, pečica v kuhinji, garderobe v telovadnici, nabavljena je določena športna oprema, …
Ravnateljica se je zahvalila staršem in s tem tudi učencem za potrpežljivost, da se je sanacija
izvedla do konca.
Jasna Kos Plantan se je zahvalila v imenu vseh staršev za uspešno izvedeno sanacijo šole.
Matjaža Kumra je zanimalo, kako je položen parket. Ravnateljica mu je odgovorila, da je to
plavajoči parket.
Liljano Lukšič Medved je zanimalo ali se bo zaščitilo zunanje enote toplotne črpalke.
Ravnateljica je odgovorila, da je to v postopku dogovarjanja.
Slavka Kafol je dejala, da se v letošnjem šolskem letu učenci 4. razreda ne vozijo na OŠ Drska.
Ravnateljica je dejala, da je temu res tako, saj je prišlo do zmanjšanja oddelkov ter da je
sedaj razred v nivoju jedilnice dodatno izoliran in se lahko v njem izvaja pouk. Je bila
narejena tudi menjava čitalnice in knjižnice. V čitalnici sedaj poteka tudi pouk.

K 3. točki
Marija Doberdrug je predstavila končno poročilo za šolsko leto 2012/2013. Poudarila je, da
so se pričeli dogovori o postopku sanacije šole ter sama izvedba. Dotok materialnih sredstev
je bil reden. Realizacija pouka je bila več kot 95 %. Med učenci je bilo na novo odkritih 17
učencev, ki so nadarjeni. MFBT, ki ga je izvajal ZRSŠ, se ni opravljal, zaradi finančnih sredstev.
Je bil pokazatelj nadarjenosti in uspešnosti otrok ter se pričakuje, da se bo v bodoče to
testiranje ponovno izvajalo. Učni uspeh je bil 96,3 %. Rezultati NPZ v 9. razredu so bili pri
vseh predmetih v slovenskem povprečju. Rezultati NPZ v 6. razredu pa so bili glede na
slovensko povprečje pri matematiki za 10 % slabši. Eden od vzrokov je v tem, da na naši šoli
pišejo skoraj vsi učenci, po drugih šolah pa so učencem s posebnimi potrebami odsvetovali
pisanje in tako rezultati ne morejo biti primerljivi. V bodoče bodo morali pri NPZ v 6. razredu
sodelovati vsi učenci in bodo tudi rezultati bolj realni.
Na šoli je potekalo kar nekaj projektov: simbioza, ekošola, šola pridobi novo obleko, jutranje
branje, samoevalvacija, učenje učenja.
Na tekmovanjih so bili učenci zelo dejavni in ob tem so bili doseženi tudi vidni rezultati.
Poročilo je bilo dano v razpravo.
Starše je zanimalo, zakaj so rezultati NPZ pri matematiki nižji. Ravnateljica je dejala, da so ob
koncu šolskega leta učitelji opravili analizo NPZ. Poročilo bo proučila, da ugotovi kje so bile
narejene napake. Na podlagi pogovorov svetovalnih delavk, je bilo ugotovljeno, da so šole
odsvetovale pisanje NPZ učencem s posebnimi potrebami.
Jasna Kos Plantan je predlagala, da se opravi individualni pogovor tako z učenci kot s starši.
Ravnateljica je pobudo pozdravila in si bo prizadevala to nalogo izvesti.
Iztoka Kovačiča je zanimalo če je pridobljena primerjava med šolami. Povedano mu je bilo,
da med šolami ni možna primerjava rezultatov.

Janez Povh predlaga seznam ukrepov, kaj narediti pri matematiki, da ne bo več ozkega grla in
težav.
Nino Radakovič Simčič je zanimalo ali je ugotovljeno, če vsi učitelji dosegajo enake rezultate
ter ali je znana struktura nalog, ki povzročajo težave.

Sklep: Do naslednje seje šola izvede analizo v 6. razredu pri predmetu matematike.
Pripravi korake v smeri izboljšanja rezultatov matematike v 6. razredu. Izvede naj
se anonimna anketa med učitelji in učenci.
Tanjo Šubic je zanimalo, kaj je namen rezultatov NPZ. Ravnateljica je odgovorila, da se
rezultate primerja med državami. V prihodnje bo NPZ obvezno tako v 6. kot tudi v 9.
razredu.
Janeza Povha je zanimalo kako poteka NPZ in kako poteka postopek popravljanja. Marija
Doberdrug je razložila postopek izvedbe NPZ in e-ocenjevanje nalog.
Jože Blatnik je imel vprašanje glede oblikovanja manjših skupin ter poučevanja učiteljev v
njih, predvsem pa pri predmetu matematike. Ravnateljica je dejala, da imajo vsi učitelji
ustrezno izobrazbo, a je pred spremembami primerno počakati rezultate dela. V izvajanje
heterogenih oz. manjših skupin smo prešli zato, ker nivojskega pouka ni več. Po Gaussu se je
pri predmetih matematike, slovenščine in angleščine naredilo iz dveh oddelkov 9. razreda
štiri skupine. Morda je bila narejena napaka, da niso bili starši učencev 8. in 9. razreda
pravočasno obveščeni s strani šole o izvedbi manjših skupin. Zato se je ravnateljica staršem
opravičila. Ob koncu pouka je bilo obilo dela s sanacijo in je bilo to spregledano.
Matejo Kastrevc je zanimalo kakšni so bili kriteriji za delitev v manjše skupine.
Ravnateljica je dejala, da so manjše skupine pripravili učitelji po aktivih. Primerjali so dva
kriterija. V septembru so bili ponovno sklicani aktivi učiteljev po predmetih ter so določili še
dodatna dva kriterija za oblikovanje skupin: enakomerna razporeditev dečkov in deklic,
ocena iz predmeta slovenščine, matematike in angleščine.
Ugotovljeno je bilo, da bi bilo potrebno predhodno in bolj natančno seznaniti starše s kriteriji
za oblikovanje skupin. Ravnateljica se zavezuje, da bo v prihodnje starše sproti in temeljito
obveščala o načinu oblikovanja skupin ter vsemi spremembami.

Sklep:

Seznanitev s poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto
2012/2013.

K 4. točki
Ravnateljica je predstavila letni načrt dela šole. Predstavila je prednostne naloge šole ter
projekte šole: samoevalvacija in šola dobi novo podobo, tako fizično, vsebinsko in medijsko.
Tanjo Šubic je zanimalo ali bodo učenci seznanjeni z novim znakom šole. Ravnateljica je
dejala, da je znak izšel iz otrok preko natečaja. Seveda pa bo znak natančno obrazložen.
Nino Radakovič Simčič je zanimalo za kaj je namenjen tartan. Zanimalo jo je kaj bo s steno ob
atletski stezi. Predlagala je, da bi se jo porisalo.

Ravnateljica je dejala, da smo nekaj tartana dali vrtcu, ostalo pa bo položeno pri igralih ter na
stezo za daljino. Okolica šole se bo uredila, saj že potekajo pogovori med skupino za prenovo
ter zunanjim sodelavcem.
Ravnateljica je predstavila še nadalje projekt samoizobraževanja učiteljev ter projekt
uvajanja in uporabe e-vsebin in e-storitev. Učenci 5. razreda bodo dobili v uporabo
računalniške tablice, ki jih bodo uporabljali pri pouku za določene vsebine.
Na šoli poteka tudi projekt Zdrav življenjski slog. Trudimo se, da bi se vključilo čim več
učencev.
Na šoli se bo izvajalo kar veliko interesnih dejavnosti. Novost so šole v naravi, ki se bodo
izvajale v Centrih šolskih in obšolskih dejavnostih, saj so cenejše in tako lažje dostopne za
večino učencev. Navajanje na vodo v 1. razredu, tečaj plavanja v 3. razredu ter preverjanje
plavanja v 7. razredu se izvede v bazenu pri OŠ Grm. Sofinanciralo se bo šolo v naravi v 6.
razredu.
Šola bo pripravila tudi izobraževanje za starše. Skupaj z ostalimi šolami smo se prijavili na
projekt Neodvisen.si.
Prevoze učencev smo skušali izpeljati tako, da so v šoli učenci že do predur. Je pa za učence
organizirano jutranje varstvo, kjer lahko varno in na toplem počakajo na pričetek pouka.
Letni načrt dela je bil dan v razpravo.
Iztok Kovačič je zadovoljen, da se je delo na šoli zastavilo tako obsežno ter da je podana
prednostna naloga za dvig medijskega ugleda šole.
Ob novi podobi, je šola dobila tudi novo spletno stran. Starši so bili naprošeni za strpnost pri
sprotnem obveščanju s strani šole, saj je potrebno najprej namestiti vse računalnike po
razredih, zaradi lažjega delu učitelja.
Težava se je pri starših porajala glede šole v naravi v 7. razredu. Nekateri niso zadovoljni, da
se šola v naravi izvaja v zimskem terminu, saj v tem času otroci ne morejo plavati ter so
mnenja, da nekateri učenci ne bodo okusili čar poletja na morju. Ravnateljica je dejala, da je
to naravoslovna šola v naravi in se morajo učenci do 7. razreda že naučiti plavati. Je pa
izvedba šole v naravi izpeljana po učnem načrtu in ni to vedno nujno, da se izvede v
poletnem času. Termin žal nismo izbrali na šoli, ampak so nam ga določili na CŠOD.
Janeza Povha je zanimalo ali se ugotavlja oz. zaznava učence, ki se ne bi mogli udeležiti šole v
naravi in če se izvaja kako nagrajevanje učiteljev, ki se trudijo in udejstvujejo na tekmovanjih.
Ravnateljica je dejala, da imajo ti učitelji možnost in prednost pri izobraževanju, nudena jim
je možnost e-tehnologije.

Sklep: Seznanitev z letnim načrtom dela za šolsko leto 2013/2014. V letnem načrtu dela se
upošteva pobude in predloge s stani staršev.

K 5. točki
Na pobudo staršev je bil pripravljen predlog Pravil šolskega sklada. Ravnateljica je predstavila
za kaj se ga ustanovi in kakšne so pristojnosti šolskega sklada. V upravni odbor je potrebno
imenovati člane, in sicer tri predstavnike šole in štiri predstavnik staršev. Mandat članov
upravnega odbora je dve leti.
Predsednik je predlagal, da se poda predloge s strani staršev in imenuje štiri člane v upravni
odbor. Predlagani so bili Iztok Kovačič, Tanja Šubic, Slavka Kafol, Lliljana Lukšič Medved.
Sklep: Seznanitev s predlogom pravil šolskega sklada.
Imenovanje članov upravnega odbora šolskega sklada:
Iztok Kovačič, Tatjana Šubic, Slavka Kafol, Liljana Lukšič Medved.

K 6. točki
Cenik šolske prehrane in ostalih storitev je ostal nespremenjen. Cena prehrane so ostale
nespremenjene zaradi javnih. Pojavljajo se manjše sprememba cen pri sezonskih artiklih.
Trenutno je še obvladljivo zato lahko ostanejo cene obrokov nespremenjene.
Cene najema telovadnice in učilnic so za enkrat tudi nespremenjene. Na občini pripravljajo
pogodbo o najemu telovadnice društvom, ki delajo z otroki.
Nina Radakovič Simčič bi želela, da se da poudarek na izvedbi zdravega slovenskega zajtrka.
Ravnateljica je dejala, da se pripravljamo na to izvedbo in bomo skušali tudi bolj pogosto
izpeljati zdrav način prehranjevanja. Povedala je tudi, da smo tudi letos vključeni v program
Shema šolskega sadja in smo se prijavili že za naslednje šolsko leto.
Matjaž Kumer je predlagal, da se pri oddajanju telovadnice v najemu daje prednost
društvom, ki so v šolskem okolišu.

Sklep: Seznanitev s cenikom šolske prehrane in ostalih storitev.
K 7. točki
Ravnateljica je dejala, da se načrtuje tudi osvežitev notranjosti šole. Starši bodo naprošeni za
pomoč pri izvajanju del.
Kastrevc Mateja je podala predlog, da se pripravi seznam tekmovanj ter ga objavi na spletni
strani.
Doberdrugova je dejala, da je seznam pripravljen in bo tudi objavljen na spletu.
Kafol Slavko je zanimalo, ali je res, da bo izveden skupni kostanjev piknik za vse učence in
starše šole. Ravnateljica je potrdila, da je temu res tako in da so to željo izrazili učenci.
Izveden bo tudi medgeneracijski pohod.

Iztok Kovačič je imel vprašanje, ki se poraja pri starših, kako je potekala sestava oddelkov. Je
možno dobiti odgovor. Ravnateljica je dejala, da bo pridobila podatke pri svetovalni službi ter
posredovala odgovor.
Kako poteka objavljanje zapisnikov. Predlagano je bilo, da se zapisnik objavi na spletni strani
s pripisom, da še ni potrjen.
Jasno Kos Plantan je zanimalo, kdaj bo obnovljeno avtobusno postajališče. Ravnateljica je
dejala, da smo se na šoli zastavili prednostno nalogo ureditev šolske okolice in na spomlad
ureditev avtobusnega postajališča. Avtobusno postajališče se bo prestavilo. Potrebno je
urediti ter pripraviti prostor za postavitev.
Jože Blatnik je imel vprašanje, zakaj ni dovolj malice za vse učence. Ravnateljica je dejala, da
še ni bilo pritožb s stani učencev. Zadevo bo raziskala in podala poročilo.
Slavka Kafol je pohvalila učiteljico glasbe. Učenci so zelo zadovoljni, da se izvaja pouk
kvalitetno.

Seja je bila zaključena ob 19.20.

Zapisala:
Brigita Levstik

Predsednik sveta staršev

Matjaž Kumer

