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Zapisnik 1. sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča,  

šolsko leto 2020-2021 

 

Datum 15. 9. 2019 

Trajanje 17:00-19:30 

Lokacija Jedilnica šole Milana Šuštaršiča 

Udeleženci Predstavniki staršev: (Ruti Rous, Damir Durić, Saša Zabukovec, Žiga 
Lovšin,  Andreja B. Žvanut, Matej Dular, Peter Milkovič, Blaž Repe, 
Elvisa Malići, David Movrin, Klenmen Kozmus, Živa Pirc, Andrej 
Kryžanowski, Ana Pučko, Aleksandra Kuštrin Berkopec, Erik Zupanič, 
Marija Repe Kocman, Anita Pirc Freischlager, Jure Trampuš, 
Katarina Zabukovec Kerin, Tina Puhan Cankar, Andreja Lenčič, Katja 
Kern, Polona Kresnik in Valerija Marenče. 
Predstavniki šole: (Irena Kodrič, Franc Renko, Nataša Škorjanc 
Strnad, Nataša Pozderec Intihar, Nada Vene, Melita Banjac, Maja 
Premrl, Andrejka Kovač)   

Status dokumenta Osnutek, 18.9.; usklajen s predstavniki 28.9; 30. 9. 2020 s šolo 

 

Dnevni red: 

1. Pozdrav ravnateljice in konstituiranje Sveta staršev 

2. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev  

3. Volitve treh predstavnikov staršev v svet šole za mandat 2020-2024 

4. Poročilo o delu za šolsko leto 2019/2020 

5. Plan dela za šolsko leto 2020/2021 

6. Poročilo o delovanju sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol 

7. Pobude in mnenja staršev 

 

Ad1.  

Ravnateljica uvodoma pozdravi starše, predstavnike razredov v svetu staršev in se zahvali članom 

lanskega sveta za opravljeno delo.  

Ravnateljica je prejela od vseh razredničark imena predstavnikov staršev v svetu staršev. Na 1. sejo 

sveta staršev je povabile predstavnike staršev vseh oddelčnih skupnosti (glej prilogo prisotnosti). Na 

podlagi podpisa liste prisotnosti ravnateljica ugotovi, da se je seje udeležilo več kot polovica staršev, 

zato predlaga sklep, da se svet staršev konstituira. 

Sklep 1:  Svet staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča za šolsko leto 2019/20 je konstituiran. 
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Ad2.  

Ravnateljica pozove k imenovanju kandidatov za predsednika sveta staršev. Edina kandidatka je ga. 

Polona Kresnik, ki kandidaturo sprejme. Člani sveta staršev kandidata soglasno potrdijo. 

Sklep 2:  Člani sveta staršev za predsednika sveta staršev izvolijo go. Polono Kresnik. 

 

Ad3:  

Za predstavnike staršev v svetu zavoda za obdobje 2020-2024 predlagajo člani naslednje kandidate: 

- ga. Anita Pirc Freischlager 

- ga. Ruti Rous 

- g. Andrej Kryžanowski 

Člani sveta staršev kandidate soglasno potrdijo. 

Sklep 3:  Za predstavnike staršev v svetu zavoda so bili izvoljeni: ga. Anita Pirc Freischlager, ga. Ruti 

Rous, g. Andrej Kryžanowski. 

Člane sveta staršev se pozove k temu, da se javijo za zapisnikarja.  Za zapisnikarja prve seje se javi g. 

Erik Zupanič.  

Sklep 4:  Zapisnik prve seje pripravi g. Erik Zupanič. Na naslednji seji se izbere novega zapisnikarja. 

Ravnateljica seznani člane sveta o komisijah, ki delujejo na šoli in poimensko navede njihove člane: 

Pritožbena komisija: g. Branko Zver, ga. Valerija Marenče, ga. Anita Pirc Freischlager in ga. Tina Žvegelj. 

Upravni odbor šolskega sklada: ga. Martina Kurent Švajger, g. Tomaž Turk, ga. Tina Puhan Cankar in g. 

Klemen Kozmus. 

 

Predsednica sveta staršev se zahvali za zaupanje in prevzame vodenje seje. 

 

Ad4: 

Ravnateljica  predstavi poročilo o delu za preteklo šolsko leto (v prilogi).  Poročilo je bilo delno 

predstavljeno že meseca junija na svetu staršev, vendar takrat še niso bili znani učni rezultati.  

99.64 % učencev je v preteklem šolskem letu izdelalo razred, ostali žal niso napredovali. 3 učenci so bili 

neocenjeni, gre za učence, ki so prišli iz drugih držav in so se prvo leto šolali na naši šoli. Dva učenca 

sta bila ocenjena negativno vendar (po sklepu učiteljskega zbora) vseeno napredujeta v višji razred. 

Ena učenka se je uspešno šolala na domu Povprečna ocena na šoli je v slovenskem merilu 
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nadpovprečna, z učnim rezultatom je šola zadovoljna. Lansko leto ni bilo veliko tekmovanj, vseeno pa 

so učenci dosegli veliko priznanj na različnih področjih.   

Sklep 5:  Svet staršev se seznani s poročilom o delu v šolskem letu 2019/2019. 

 

Ad5:  

Ravnateljica  predstavi plan dela za šolsko leto 2020/2021. Ko bo potrjen na svetu šole bo tudi objavljen 

na spletni strani šole (pod zavihkom »Za starše«, razdelek »Svet staršev«).  

Šola upa in verjame, da bo šolsko leto potekalo normalno, da se bomo vsi držali higienskih standardov, 

predpisov glede nošenja mask itd. Šolo trenutno obiskuje 575 učencev v 26 oddelkih. Povečuje se 

število učencev v tretjem izobraževalnem obdobju kar pomeni več ur (terminov) obveznih izbirnih 

predmetov. Na šoli dela 82 zaposlenih.  

Od letošnjega leta je vse šolsko gradivo digitalizirano, kar bo v veliko pomoč učiteljem.  

V letošnjem letu ponuja šola za 1. razrede neobvezen izbirni predmet Angleščina. Veseli jih, da so prav 

vsi učenci ta predmet tudi izbrali. 

Posebno pozornost bodo še naprej namenjali nadarjenim učencem, učence tujce bodo vključevali v 

dodatne ure slovenščine, ki je nujno potrebna za njihov napredek. 

Učenci prvega razreda imajo 3. šolsko uro »Uro igre«, zato se jim pouk zavleče v 5. šolsko uro. 

Drugače je letos organizirano kosilo – zaradi drugačnih standardov imajo več časa za kosilo, razmak 

med mizami je večji, oder v jedilnici je uporabljen za mize. Kar 95% učencev je v šoli malico, 92% jih 

kosi.  

Šolska psihologinja in šolska pedagoginja tudi letos opravljata skrbništvo nad razredi. 

Spremenili so način individualnega pouka za učence z odločbami, le ta ne poteka več v posebnih 

prostorih in pisarnah ampak kar v razredu med rednimi urami. Načrt je nastal v sodelovanju z Zavodom 

za šolstvo. 

Na šoli deluje tudi medučiteljska pomoč.  

Planirana je izvedba šol v naravi, lansko leto je zimska (smučarska) šola v naravi za 6. razrede odpadla 

zaradi premajhnega interesa. Delno je to povezano tudi z relativno visokimi stroški zato se je šola 

odločila, da v tem šolskem letu organizira zimsko šolo v naravi za 6. in 7. razrede z dvema programoma. 

Smučarki program bo dražji, nesmučarki cenejši (ker ni potrebna smučarka karta). Tako upajo, da bo 

število prijav zadostno, da se šola v naravi izvede. 

Mednarodno sodelovanje je planirano za mesec marec vendar je sodelovanje (obisk učencev iz Osijeka) 

seveda odvisno od zdravstvene situacije.  

Šola bo zopet sodelovala v šolski shemi (kotiček z eko sadjem v kuhinji) in v projektu tradicionalnega 

slovenskega zajtrka. 

Kar 28 učencev se v dveh skupinah v šolo iz Tomačevega vozi s šolskim kombijem. 

Pogovorne ure bodo organizirane drugače, ker se v šolo ne da več stopati. Na kakšen način bo 

omogočeno prijavljanje na pogovorne ure in kako bodo izvedene se bodo dogovorili starši z učiteljem. 
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Šola je že organizirala izobraževanje za starše in otroke za program Teams, preko katerega bo potekalo 

izobraževanje v primeru šolanja od doma.  

Šola letos praznuje 40. letnico vendar klasičnega praznovanja žal ne bo. Učenci bodo pripravili časopis.  

 

Sklep 6:  Svet staršev potrdi načrt dela šole za  2019/2020. 

 

ad 6: 

Predstavnica naše šole v Svetu staršev ljubljanskih osnovnih šol je gospa Valerija Korošec (ki na seji ni 

prisotna saj ni več predstavnica svojega razreda). Ker se svet ne dobiva je predlog, da predstavnik naše 

šole v tej organizaciji zaenkrat ne sodeluje. 

 

Sklep 7:  Svet staršev v Svet staršev ljubljanskih osnovnih šol ne imenuje novega predstavnika. 

 

 

Ad 7: Pobude in mnenja staršev 

9.a / 

9.b - Predlog, da se učenci ne selijo med učilnicami ampak ostanejo v svoji. 
Odgovor šole: Žal to ni mogoče, pri nekaterih predmetih morajo ure opravljati v specializiranih 
učilnicah, za razkuževanje je poskrbljeno (razkužujejo po vsaki uri dežurni učenci). 

9.c - Učenci opozarjajo na preobremenjenost saj poizkušajo pri pouku poleg redne snovi dodatno 
nadoknaditi snov, ki so jo lansko leto obdelali od doma. Je razlog NPZ? 
Odgovor šole: Nekateri učenci so med šolanjem doma pridelali primanjkljaj, ki ga sedaj 
poizkušajo nadoknaditi in sanirati pomanjkljivosti v znanju. Pri večini predmetov je namreč za 
razumevanje tekoče snovi potrebno dobro poznavanje snovi lanskega leta. NPZ ni razlog. 
 
- So porcije pri kosilu enako velike za 1. kot za 9. razred (in ostale razrede)? 
Odgovor šole: Ne, porcije so prilagojene starosti otrok, če kdo poje več se lahko oglasi v kuhinji 
in bo dobil dodatek. 

8.a - Bo vso gradivo (tudi tisto, ki je bilo na različnih platformah v lanskem letu) po novem na 
Teams-ih?  
Odgovor šole: Po navodilih ministrstva se vsa komunikacija in gradivo za eventuelno učenje na 
daljavo premakne na Teamse. 

8.b - 

8.c - 

7.a na seji ni predstavnika 

7.b Je možno začeti s poukom 2 uri kasneje? (kot pravijo raziskave je bioritem in potreba po spanju 
mladostnikov drugačna in bi jim bolj ustrezal kasnejši začetek) 
Odgovor šole: To žal ni mogoče. 
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7.c Kakšni so pogoji za dodelitev pomoči iz šolskega sklada in ali je mogoče iz sklada financirati 
šolo v naravi? 
Odgovor šole: Do pomoči je upravičen vsak z odločbo ali v posebnih primerih tudi pod drugimi 
pogoji. Delovanje sklada ureja pravilnik ter komisija.  
Kakšne pogoje za smučanje se pričakuje na Rogli konec marca? 
Odgovor šole: Šola se je pozanimala in takrat naj bi bile snežne razmere tam najboljše. Šola v 
naravi pa ni samo smučanje ampak tudi druge dejavnosti in druženje učencev. 

6.a Kje lahko počakajo učenci vozači (na avtobus ali starše, ki jih pridejo iskati)? 
Odgovor šole: Rezervirali so jim prostor v čitalnici, če bo otrok več kot je prostora bodo našli 
dodaten prostor. 

6.b Na podlagi česa se šola odloča o (obvezni) uporabi mask? 
Odgovor šole: Na podlagi smernic NIJZ-ja in okrožnic ministrstva. 
 
Pri kosilu otroci ne morejo dobiti vode za piti?! 
Odgovor šole: Res je, zaradi zdravstvene situacije je aparat za vodo ugasnjen. Če hočejo učenci 
med kosilom piti si lahko vodo (v kozarcu ali bidonu) prinesejo s seboj na kosilo. 
 
 

6.c Menjava razredov, termin šole v naravi. (oboje že odgovorjeno) 

5.a Kakšen je načrt uporabe spleta za učenje – je skupen za vse učitelje ali pa se vsak učitelj sam 
lahko odloči na kakšen način bo izvedel poučevanje? 
Odgovor šole: Vsi morajo uporabljati Teams, vse ostalo pa je v rokah vsakega posameznega 
učitelja. 

5.b Predlog, da bi v primeru učenja od doma sodelovali oz. bili povezani z učiteljem na daljavo v 
času dejanskih učnih ur. 
Odgovor šole: Zaradi različnih socialnih in drugih okoliščin otrok (velike razlike med otroci) se 
to ne bi obneslo oz. bi pripeljalo do še večjih razlik med otroci. 

5.c Starši izražajo zaskrbljenost glede ponovnega šolanja na daljavo, kako bi to sedaj potekalo, ker 
so v preteklosti pogrešali bolj oseben stik v živo in ne samo preko zadolžitev po elektronski 
pošti. 
Odgovor šole: Šola se tega zaveda, prav tako se zavedajo razlik med učitelji. Danes so na to 
veliko bolje pripravljeni kot so bili, z enotno platformo za vse – za učitelje so organizirali 
izobraževanje itd.  
 
Diaprojektor v učilnici je preblizu in nekateri učenci ne vidijo na tablo. Opozorili so že 
razredničarko vendar problem še ni rešen. 
Odgovor šole: Bodo preverili. 
 
Pri pouku učiteljica preseda otroke. Je to smiselno (tudi v trenutni situaciji)? 
Odgovor šole: Pri razporejanju in prerazporejanju otrok je učitelj samostojen in učence poseda 
glede na dinamiko v razredu. Glede presedanja naj kontaktirajo razredničarko. 

4.a - 

4.b Pohvala šoli za dober odziv na lanskoletno situacijo šolanja od doma. 

4.c - 

3.a Opozarjajo na slabo stanje igrišča in sprašujejo, kako je s prenovo. 
Odgovor šole: Slabega stanja in nevarnosti poškodb se zavedajo vendar žal ne morejo storiti 
ničesar več. Prenova igrišča, telovadnice in kuhinje se pričakuje v naslednjih letih, kdaj točno 
pa je odvisno od lastnika in investitorja – MOL. 

3.b Ali 3. razredi pristopijo k NPZ? 
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Odgovor šole: Da. 
 
Točni urniki pouka in ostalih dejavnosti so objavljeni prepozno in je zato težko uskladiti 
dejavnosti izven šole s tistimi v šoli. 
Odgovor šole: Zaradi organizacijskih težav (kronično pomanjkanje prostora, naknadne 
spremembe v številu učencev, možnosti velikega števila dodatnih dejavnosti) dokončnega 
urnika enostavno ni mogoče narediti prej. 
 
Način , kako se starši odločajo o odhodu otrok domov, pristnost v OPB in obiskovanju 
dejavnosti ni ustrezen, saj ob prijavah starši nimajo informacij o urnikih in poteku dejavnosti. 
Odgovor šole: Glede na zgornji odgovor je to zelo težko, a se bo šola se bo potrudila, da bo v 
času odločanja na voljo kar največ informacij. (za drugo leto bo šola interesne dejavnosti 
dejavnosti nastavila malo drugače z bolj natančno definiranim časom) 

2.a Kako naj starši dostopajo do informacij sedaj, ko dostop do oglasne deske ni mogoč? 
Odgovor šole: Za način komunikacije se morajo dogovoriti s svojo razredničarko, le ta jih bo 
obveščala o vseh pomembnih stvareh. 

2.b Eden od staršev se ne strinja z nošenjem mask v šoli. Šolanja od doma se ne bojijo saj imajo 
zelo dobre izkušnje iz lanskega leta – pohvala učiteljici in šoli. Pohvala za res velik nabor 
interesnih dejavnosti.  

2.c - 

1.a - 

1.b - 

1.c Pohvale za lep uvod v šolo. Zakaj so v okviru interesnih dejavnosti igre z žogo samo za fante in 
ne za deklice? 
Odgovor šole: Na zunanje ponudnike izbirnih vsebin nimajo vpliva. Lansko leto so ponujali 
košarko za deklice vendar ni bilo zanimanja, letos tega niso ponudili. Šola sicer meni, da 
različne igre z žogo učenci spoznavajo med rednimi urami telovadbe. 

 

Izpostavljeno je bilo tudi pomanjkanje solidarnosti v nekaterih razredih, učenci, ki so (zaradi bolezni ali 

drugih razlogov) odsotni težko pridejo do gradiva vrstnikov za prepis. Predlog staršev je, da se pri pouku 

pogovorijo o tem in spodbujajo sodelovanje in pomoč. Šola odgovarja, da to že počnejo in da bodo 

znova o tem govorili, vendar morajo starši in učitelji nastopiti skupaj. Učenci naj se že od prvih razredov 

za gradivo zmenijo sami, starši naj bodo samo v pomoč. Dobra praksa 2. razreda: vsak učenec ima 

izbrana 2 kontakta, ki jih lahko kontaktira za manjkajoče gradivo. 

Šola znova poziva starše, naj opozorijo učence, da morajo s seboj nositi maske. Do sedaj je učencem 

brez mask maske zagotavljala šola, ker jim jih je veliko število že pošlo jih za naprej enostavno ne bodo 

imeli dovolj (veliko učencev še vedno pozablja maske). 

 
Sestanek se je končal ob 19.30 uri. 
 
Zapisnik je pregledala predsednica sveta staršev ga. Polona Kresnik dne 21.9.2020. Zapisnik je bil 
poslan v usklajevanje staršem dne 22.09.2020 in je bil dne 28.9.2020 z njimi usklajen. Zapisnik je bil 
dne 28.9.2020 poslan predstavnikom šole, ki so dodali svoje pripombe dne 29. 9.2020. 
 
Zapisal: Erik Zupanič 
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Priloge: 

- lista prisotnosti 

- poročilo o delu 2019/2020 

- program dela 2020/2021 


