
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

z dne 31. 5. 2021 ob 17. uri preko spleta (zoom)  

 

Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnik Luka Blaganje, predstavniki strokovnih aktivov. 

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Zapisnikar: Rjabina Hočevar 

Priložena lista prisotnih (ni za objavo) in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika. 

Predstavnik 6. B razreda se je seji pridružil ob 17.17 uri. 

 

Predsednik je pozdravil vse prisotne in preveril prisotnost predstavnikov razredov.  

Predlagal je spremembo dnevnega reda in pod točko 1. dodal Potrditev dnevnega reda: 

 

Predlagani dnevni red je: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled zapisnika zadnje seje. 

3. Delovni zvezki za šolsko leto 2021-22 (potrditev cen za posamezne razrede). 

4. Analiza ankete o zadovoljstvu staršev z delom šole. 

5. Poročilo ljubljanskega aktiva sveta staršev. 

6. Pobude, mnenja, predlogi. 

 

Ad1) 

Prisotni so soglasno potrdili nov dnevni red. 

 

Ad2) 

Na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep 1: svet staršev potrjuje zapisnik zadnje seje. 

 

Ad3) 

Na roditeljskih sestankih so se starši seznanili s cenami delovnih zvezkov in jih tudi potrdili. Ravnateljica je dne 31. 5. 

2021 prek e-pošte prejela potrditev tudi iz 6. A razreda, zato je bil sprejet 

Sklep 2: starši soglasno potrjujejo cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/22. 

 

Ad4) 

Ravnateljica je na kratko povzela analizo ankete o zadovoljstvu staršev z delom šole (poslana kot priloga vabilu). 

Povedala je, da lahko starši na prvem roditeljskem sestanku v š. l.  2021/22 sami predlagajo kakšen nadstandardni 

program, ki bo seveda upoštevan šele v š. l. 2022/23, saj na prvi seji sveta staršev predstavniki potrjujejo LDN za 

tekoče šolsko leto. 

Ker ni bilo vprašanj oziroma pripomb, so predstavniki soglasno sprejeli 

Sklep 3: predstavniki so se seznanili z analizo ankete za šolsko leto 2019/20. 

 
Ad5) 
Predsednik je povedal, da so na rednem zasedanju skupščine ZASSS v marcu izvolili novo vodstvo. Na seji je bilo 
ugotovljeno, da izobraževanje na daljavo ni bilo isto, kot če bi potekalo v živo in da se padec ocen pozna v vseh 
ljubljanskih šolah. Na vse šole je bil poslan dopis v zvezi s pridobivanjem ocen in dal pobudo, naj bi se tudi naši učitelji 
držali priporočil MIZŠ, kjer je med drugim zapisano, da je določeno minimalno število ocen posameznega predmeta, ki 
zadostuje za zaključek ocene. 
 
 



Ad6) 
1A) Ravnateljici so poslali vprašanje v zvezi z menjavo učiteljev v 3. razredu. Odgovori ravnateljice na vprašanja bodo 
poslani vsem predstavnikom do petka, 4. 6. 2021 (tudi priloga zapisniku). 
1B) Nobenih pripomb. Zadovoljni, da gredo z isto učiteljico naprej. 
2A) Nobenih vprašanj. Razredničarka gre z njimi naprej v 3. razred. 
2B) Neopravičena odsotnost. 
3A) Nobenih pripomb. 
3B) Nobenih posebnosti. 
4A) Nobenih posebnosti. Učence obveščajo o nasilju, o tem se pogovarjajo in predstavnica si želi, da bi bilo tako tudi v 
5. razredu. Šola se je tu zelo približala. 
4B) Brez posebnosti. Zadovoljni z delom učiteljev in vprašanje, kdo bo z njimi v 5. razredu. Ravnateljica odgovori, da 
predvidoma gospa Štangar, lahko pa se še kaj spremeni. Predstavnica je izrekla pohvalo. 
5A) Neopravičena odsotnost. 
5B) Nobenih posebnosti. Starši zadovoljni z delom razredničarke. Na vprašanje predstavnika je ravnateljica že 
odgovorila (priloga zapisniku). Ravnateljica je tudi povedala, da je v razredu veliko vzgojnih opominov in da je v obeh 
oddelkih kar nekaj težav. Učiteljskemu zboru bo predlagala razmislek o mešanju oddelkov v 6. razredu, o čemer bodo 
razpravljali razredni učiteljski zbori in na podlagi sociogramov sprejeli odločitev. 
Predsednik je pohvalil delo svetovalne službe. 
6A) Probleme motenja pouka imajo že kar nekaj let. Namestnica predstavnice pozdravlja pobudo, da se stvari 
premikajo na boljše. Problematika šolskih prevozov: učenci predolgo čakajo kombi in v obdobju NPZ-jev je trajalo še 
posebno dolgo, da je kombi pripeljal. Enkrat se je zgodilo, da je prevoznik po učenca prišel z osebnim avtomobilom. 
Povedala je, da se je s prevoznikom že pogovorila. 
Na te pripombe se je odzval pomočnik ravnateljice in povedal, da o tem nič ne ve in da je prevoz z osebnim vozilom 
nedopusten in nesprejemljiv. Za v naprej je zaprosil, da se v zvezi s temi težavami obračajo direktno na njega. Vsekakor 
bo preveril, zakaj je do tega prišlo. Urnik je na postajališču zato, da se ga upošteva! 
Predsednik je pripomnil, da naj se poiščejo najboljše možnosti. 
6B) Predstavnik je postavil vprašanji glede šole v naravi in nenošenja mask posameznih učencev v razredu. 
Ravnateljica je povedala, da za 6. razrede zimske šole v naravi ne bo, bo pa izpeljan tabor v 7. razredu.  
7A) Predstavnica je povedala, da so starši zadovoljni in da težave rešujejo sproti. Zaradi korone situacije nekaj stvari ni 
bilo izpeljanih oziroma izpolnjenih. Problematika uporabe mobilnih telefonov: učenci med poukom snemajo učitelje in 
vodstvo je bilo s tem seznanjeno. Pohvala, da se zadeve rešujejo. Ravnateljica je povedala, da telefone zaplenimo, če 
jih učenci uporabljajo in zaprosila za pomoč starše, da preverijo, v katerih skupinah (družbenih omrežjih) so njihovi 
otroci. 
Predstavnica se je še zahvalila za uspešen zaključek letošnjega šolskega leta. 
7B) Predstavnica je pohvalila šolsko svetovalno delavko Dijano Kožar Tratnik in učitelja Damijana Koširja za trud, 
pomoč in organizaciji ZOOM-a v živo učencu, ki je zaradi zdravstvenih težav že nekaj časa doma. 
8A) Starši niso zadovoljni z različnimi kriteriji ocenjevanja pri matematiki. Ravnateljica je podala odgovor (priloga 
zapisniku). Drugače je v oddelku vse v redu. Pohvala učiteljici Andreji Zrimšek Vrečar za trud z učenci v korona situaciji. 
9A) Predstavnica je povedala, da je bilo s strani razredničarke in šole opravljenega veliko dela. Po izključitvi učenca je v 
razredu veliko boljše vzdušje. Izrekla je pohvalo oziroma dobro počutje v svetu staršev zadnja štiri leta. Pohvalila je tudi 
predsednika za jedrnatost in učinkovitost pri vodenju sej, ravnateljici za jasne odgovore na vprašanja, tajnici za 
zapisnike in trud učiteljem za pridobivanje ocen. 
Učenci, ki pridejo iz OŠ Jožeta Moškriča, nimajo veliko »lukenj« in ob zaključku nam je predstavnica dala lepo 
popotnico: mnenja je, da so na taborih premalo izkoriščene možnosti, več ekskurzij in izpeljanih šol v naravi bi bilo 
morda bolj učinkovito, pa tudi učenci se jih zelo veselijo; učitelji bi morali biti bolj dosledni; zelo natančno bi morali 
nadzorovati učence, ki imajo statuse športnikov, saj jih zelo izkoriščajo (izmišljevanje, laži …). Še enkrat pohvala in 
hvala vsem! 
9B) Predstavnik je izrekel prošnjo – glede na korona situacijo in šolanja na daljavo - za minimalno število ocen z 
nekoliko nižjimi standardi. Zahvalil se je učiteljem, ravnateljici, pomočniku, tajnici in svetovalni delavki oziroma celotni 
svetovalni službi ter staršem. Učenci se veselijo valete in končnega izleta. 
 
Seja je bila končana ob 18.20. 
 
Zapisala:         Predsednik: 
Rjabina Hočevar        Robert Richter 


