Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev
Datum: ponedeljek, 27. 9. 2021
Trajanje od 17. do 18. 30., preko MS TEAMS-a.
Dnevni red:
1. Pozdrav ravnateljice
2. Konstituiranje Sveta staršev za šolsko leto 2021/22 in izvolitev predsednika in
namestnika predsednika Sveta staršev
3. Sejo začne voditi novo izvoljeni predsednik/predsednica
4. Poročilo o delu za šolsko leto 2020/21 (ravnateljica)
5. Plan dela za šolsko leto 2021/22 (ravnateljica)
6. Volitve in Izvolitev predstavnikov staršev v komisijo za prehrano.
7. Poročilo o delovanju sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol
8. Pobude in mnenja staršev.
Prisotni starši: Zala Petkovšek, Jana Kostelec, Jure Logar, Ruti Rous, Daniela Ribeiro, Klemen
Geršak, Tinkara Guček, Andreja Bergant Žvanut, Matej Dular, Barbara Kobal, Barbara Bejek,
Elvisa Malići, Bronja Odlazek Grauf, Klemen Kozmus Trajkovski, Živa Pirc, Andrej Kryžanowski,
Ana Pučko, Aleksandra Kuštrin Berkopec, Erik Zupanič, Marija Repe Kocman, Špela Zalar, Anita
Pirc Freischlager, Petra Jehart, Gašper Lakota, Anika Vrabec Božič.
Opravičeno odsotna: Andreja Lenčič
Prisoten poročevalec za 9. c razred: Tomaž
Prisotni predstavniki šole: Irena Kodrič, Franc Renko, Nataša Škorjanc Strnad, Nataša
Pozderec Intihar, Nada Vene, Anja Godec Milinković, Melita Banjac, Maja Premrl, Andrejka
Kovač.
K1
Ravnateljica je pozdravila prisotne.

K2
Konstituiranje sveta staršev 2020/21
Ravnateljica je prejela od vseh razredničark imena predstavnikov staršev v svetu staršev. Na
1. sejo sveta staršev je povabila predstavnike staršev oddelčnih skupnosti za torek, 27. 9.
2021, ob 17.00 na daljavo preko MS Teamsov. Izvoljeni člani sveta staršev v oddelkih so:

Predstavnik staršev

Prisotnost

1. a

ZALA PETKOVŠEK

da

1. b

JANA KOSTELEC

da

1. c

JURE LOGAR

da

2. a

RUTI ROUS

da

2. b

DANIELA RIBEIRO

da

2. c

KLEMEN GERŠAK

da

3. a

TINKARA GUČEK

da

3. b

ANDREJA BERGANT ŽVANUT

da

3. c

MATEJ DULAR

da

4. a

BARBARA KOBAL TOMC

da

4. b

BARBARA BEJEK

da

5. a

ELVISA MALIĆI

da

5. b

BRONJA ODLAZEK GRAUF

da

5 .c

KLEMEN KOZMUS TRAJKOVSKI

da

6. a

ŽIVA PIRC

da

6. b

ANDREJ KRYŽANOWSKI

da

6. c

ANA PUČKO

da

7. a

ALEKSANDRA KUŠTRIN BERKOPEC

da

7. b

ZUPANIČ ERIK

da

7. c

MARIJA REPE KOCMAN

da

8. a

ŠPELA ZALAR

da

8. b

PIRC FREISCHLAGER ANITA

da

8. c

PETRA JEHART

da

9. a

GAŠPER LAKOTA

da

9. b

ANIKA VRABEC BOŽIČ

da

ANDREJA LENČIČ

Opravičeno odsotna,
poročevalec g. Tomaž
Turk

Razred

9. c

Ravnateljica ugotovi, da je na seji prisotnih 25 predstavnikov staršev oddelkov, zato predlaga
sklep: Svet staršev Osnoven šole Milana Šuštaršiča za šolsko leto 2021/22 je konstituiran.
Predstavnica staršev 9. c razreda je bila odsotna. Poročevalec za 9. c razred je g. Tomaž Turk.

Sklep 1: Na 1. seji Sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča za šolsko leto 2021/22, 27.
9. 2021 je konstituiran Svet staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča za šolsko leto 2021/22.
Za predsednico Sveta staršev Osnovne šole Milana Šuštaršiča je bila predlagana ga. Andreja
Bergant Žvanut, predstavnica staršev 3. b razreda.
Sklep 2: Člani Sveta staršev za šolsko leto 2021/22 so soglasno potrdili za predsednico
Sveta staršev za šolsko leto 2021/22 gospo Andrejo Bergant Žvanut, predstavnico staršev
3. b razreda.
Za namestnika Predsednice Sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča je bil predlagan Klemen
Kozmos Trajkovski, predstavnik staršev 5. c razreda.
Sklep 3: Člani Sveta staršev so za šolsko leto 2021/22 soglasno potrdili za namestnika
predsednice Sveta staršev za šolsko leto 2021/22 gospoda Klemna Kozmusa Trajkovskega,
predstavnika staršev 5. c razreda.
K3
Novo izvoljena predsednica Sveta Staršev ga. Andreja Bergant Žvanut je sejo spremljala v
avtomobilu, zato je vodenje seje prevzel namestnik predsednice Sveta staršev g. Klemen
Kozmus Trajkovski.
Predlagal je določitev zapisnikarja sestanka.
Za zapisničarko je bila zaprošena in predlagana gospa Marija Repe Kocman, ki je nalogo
sprejela.
Sklep 4: Zapisničarka 1. sestanka Sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča za tekoče šolsko leto
je gospa Marija Repe Kocman.
K4
Gospod Kozmus Trajkovski je ravnateljico povabil k predstavitvi Poročila o delu v šolskem
letu 2020/21.
Ravnateljica pove, da je Dokument poslala vsem članom Sveta staršev in zaprosi, za
vprašanja. Vprašanj ni bilo.
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Milana Šuštaršiča g. Klemen Kozmus Trajkovski
ugotovi, da so člani bili seznanjeni z dokumentom, kar pomeni, da je Svet staršev
obravnaval in je seznanjen s Poročilom o delu za šolsko leto 2020/21.
K5
Gospod Kozmus Trajkovski je ravnateljico povabil k predstavitvi Plana dela za šolskem letu
2020/21.
Ravnateljica pove, da so tudi ta dokument prejeli vsi člani Sveta staršev in zaprosi, za
vprašanja.

Pred vprašanji je ravnateljica povedala, da šola dela v skladu z navodili MIZŠ in Zavoda za
šolstvo po modelu B. Veljavnost modela B-OŠ:
»Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem
veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih
ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno
izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pouka,
izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno
evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje
interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane prevozov in drugih dejavnosti.
Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo
protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi
zdravstvenih ukrepov.« povzeto po: Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah,
povezanih s covidom-19, izdajatelj Zavod za šolstvo Republike Slovenije.
V primeru, da gredo učenci zaradi okužbe v oddelku na šolanje na daljavo delajo po
podmodelu BC1- osnovna šola.
»Podmodel BC1- osnovna šola velja, ko je zaradi epidemiološkega stanja v posameznem
oddelku potrebna karantena za učence posameznega oddelka. Za učence posameznega
oddelka šola organizira pouk na daljavo za določeno obdobje. Če je potrebna karantena le za
skupino učencev (izbirni predmeti, krožek), šola za učence, ki niso v karanteni, izvaja pouk,
preostale učence pa obravnava tako kot ob običajni bolezenski odsotnosti.« povzeto po
Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19, izdajatelj
Zavod za šolstvo Republike Slovenije.
Ravnateljica pove, da je v dokumentu Plana dela za šolskem letu 2020/21 opredeljen
temeljni in razširjeni program, tudi s približno opredeljenimi cenami. Pove, da so navedeni
datumi in vsebine dni dejavnosti, šol v naravi. Preko Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
bodo imeli šolo v naravi: 1., 2., 3., 5. in 8. razred. 4. razred ima planirano letno šolo v naravi v
Pacugu preko Zveze prijateljev mladine Vič Rudni; 9. razred bo šel v Osilnico; 6. in 7. razred v
zimsko šolo v naravi na Kope.
Ravnateljica pove, da je imela šola kar nekaj kadrovskih težav pri zaposlovanju učiteljev
matematike. Dve učiteljici matematike sta na daljši bolniški odsotnosti in učiteljev
matematike na trgu dela ni.
Gospod Kozmos Trajkovski ugotovi, da je Svet staršev seznanjen in je obravnaval Plan dela
za šolsko leto 2021/22.
K6
Gospa Tea Žmavčič, vodja šolske prehrane pove, da je eni članici komisije za prehrano zaradi
selitve prenehal mandat članice komisije za prehrano.

Sklep 5: Svet staršev je soglasno potrdil za članico šolske komisije za prehrano gospo Živo
Pirc, predstavnico 6. a razreda.
K7
Ravnateljica pove, da je predsednica Sveta staršev slovenskih osnovnih šol gospa Lara Romih,
ki ima svoje otroke v osnovni šoli v Grosuplju. Poročila o delovanju Sveta staršev ljubljanskih
osnovnih šol ni bilo, ker se teh sestankov v preteklem letu ni nihče udeleževal. Tudi za šolsko
leto 2021/22 ni nihče izrazil želje, da bi se udeleževal teh sestankov.
K8
Pobude in mnenja staršev, ki so povezane z izvajanjem šole na daljavo in karanten:
Prošnja staršev naslovljena na vodstvo šole povezana s šolanjem na daljavo in karantenami:
da šola zelo natančno informira starše glede stikov z obolelimi osebami (npr. podan datum
zadnjega rizičnega stika – za potrebe oddaje obrazca preko portala NIJZ).
Pobude in mnenja staršev, ki so povezane s portalom LO.POLIS:
Starši so zastavili vprašanje glede plačljivih/prosto dostopnih informacij na LO.POLISU.
Podravnatelj gospod Franci Renko je povedal, da bo s strani podjetja LOGOS pridobil
informacije in potrebne odgovore.
S strani ravnateljice je bilo v torek 28. 9. 2021 poslano naslednje sporočilo:
Šola ima sklenjeno pogodbo s podjetjem LOGOS iz Kranja za uporabo portala LO.POLIS za
vodenje vse dokumentacije, ki jo mora šola voditi v skladu z zakonodajo.
PORTAL LO.POLIS je na voljo tudi staršem za uporabo na dveh različnih nivojih:
1. Brezplačen osnovni dostop (START), do katerega imajo dostop vsi, ki so šoli posredovali
elektronski naslov. V tem načinu se lahko urejajo osnovne informacije: odjavo od prehrane,
ureja druge prijave in pošilja sporočila. Staršem in učencem je možen vpogled v urnik in
nadomeščanja.
2. Plačljiv razširjen dostop (PRO) si lahko uredi vsak, ki vstopi v osnovni način in sklene
naročnino s ponudnikom storitve neposredno. V tem načinu je dodatno omogočeno
spremljanje elektronske redovalnice, obveščanja o dogajanju v šoli in spremljanja ostalih
statistik otroka.
Te informaciji sta objavljeni tudi na spletni strani šole: http://www.osmslj.si/portal-lo-polis/
Učiteljski zbor nagovarja starše, da se udeležujejo pogovornih ur pri učiteljih.
Ga. Pozderec Intihar predlaga, da se tako kot je dejal g. Zupanič starši o ocenah in vedenju
otroka informirajo pri učiteljih na pogovornih urah. Ga. Pozderec pove, da opaža, da od kar
imajo starši vpogled v ocene preko LOPOLIS-a, so pogovorne ure zelo slabo obiskane.
Vprašanje: Ali je mogoče, da bi se informacije o izbirnih predmetih/dejavnostih, ki jih starši
izbiramo v mesecu marcu ohranile tudi v prihodnjem šolskem letu?
G. Renko odgovarja, da je to pobudo že naslovil na podjetje LOGOS. Omenjeno naj bi bilo
mogoče s prihodnjim šolskim letom.

G. Renko je prosil, da bi se z manjšo skupino predstavnikov staršev rad pogovoril glede
prijav/odjav otrok na interesne dejavnosti in krožke. Dogaja se, da starši neodgovorno
prijavljajo svoje otroke na več dejavnosti, kasneje pa jih iz teh dejavnosti odjavijo. To ruši
skupine in otežuje pripravo urnikov.
Gospa Bejek je predlagala, da bi bil vsaj za del dejavnosti fiksen urnik že ob prijavah ali pa da
bi bile prijave mogoče šele v prvem tednu septembra. Predlaga tudi skupne interesne
dejavnosti za nižje razrede.
G. Renko je na to pobudo odgovoril, da je želja šole, da se vse dejavnosti začnejo izvajati že s
1. septembrom in ne kasneje. Skupne interesne dejavnosti so letos že uvedli v 3. triletju.

Pobude in mnenja staršev.
1. a Mnenje: popoldanska malica vsebuje preveč suho hrano.
1. b Pobuda staršev, da bi bilo v šolski prehrani vsaj ¼ ekološko pridelane hrane.
Odgovor gospe Žmavčič: da je v jedilnikih že vključena uporaba ekološko pridelane
(sezonske) hrane. Na jedilnikih, ki so v prostorih šole je to označeno, na spletni strani
pa še ne.
Pobuda, da bi se pri pouku v višjih razredih vključevale tudi vsebine glede
digitalizacije in uporabe interneta v vsakdanjem življenju.
1. c
Ni predlogov in pobud.
2. a Ni predlogov in pobud.
2. b Ni predlogov in pobud.
2. c
Ni predlogov in pobud.
3. a Ni predlogov in pobud.
3. b Vprašanja, ki so vezana na LO.POLIS.
3. c
Ni predlogov in pobud.
4. a Odgovor in obrazložitev na dilemo staršev, da imajo otroci 4. razredov zelo pozno
kosilo so že prejeli s strani razredničarke.
4. b Na vprašanja in pobude je bilo že odgovorjeno v razgovorih:
 bolj natančno informiranje staršev glede karanten in šolanja na daljavo;
 delež cepljenih v šoli: ravnateljica je odgovorila da je delež cepljenih in
prebolelih v šoli čez 80, 8%;
 organizacija interesnih dejavnosti tako, da se učencem ne bi prekrivale
Odgovor poda g. Renko, da iščejo možnosti, da do tega ne bi prihajalo (tudi pobuda,
da bi se sestal s skupino staršev, da bi to težavo trajno rešili).
Ker prihaja pri delu na daljavo do motenj in težav s orodjem MS Teams in glede na
preteklo leto, ko se je pogosteje uporabljalo orodje ZOOM, ki ni povzročalo težav in
zapletov, predlagajo starši razmislek o uporabi drugih orodij (namesto MS Teamsov).

5. a

5. b
5. c
6. a
6. b

Nekateri otroci se za šolo na daljavo težko motivirajo in ji težje sledijo, medtem ko
bi drugi potrebovali dodatno samostojno delo je predlog staršev, da bi se šolanje na
daljavo prilagodilo glede na potrebe in zmožnosti otrok.
Vprašanje ali bo šola lahko najela drugega izvajalca za odbojko?
G. Renko odgovori, da šola išče drugega partnerja, da je kontakt z možnim izvajalcem
že vzpostavljen, vendar še ni odgovora.
Ni predlogov in pobud.
Ni predlogov in pobud oz. so bili odgovori že podani.
Ni predlogov in pobud.
Podan predlog, da bi se povečalo število stojal za kolesa.
Pri garderobnih omaricah je nemogoče ohranjati varnostno razdaljo.
Starši opozorijo, da isti ključi odklepajo več omaric, kar učencem in učenkam
povzroča nevšečnosti.

6. c
7. a
7. b

7. c

Odgovor šole: prostor pri garderobnih omaricah je res omejen, a ni možnosti
spremembe. Učenci in učenke se pri omaricah zadržujejo le krajši čas.
Omarice so bile kupljene v več različnih serijah in zato isti ključi odklepajo različne
omarice. To težavo bi lahko rešili le z zamenjavo ključavnic, kar pa predstavlja velik
finančni zalogaj za šolo.
Ni predlogov in pobud.
Na vprašanje glede eko prehrane je že bil podan odgovor.
Predlog, da se delovni zvezki uporabljajo, ker so starši ugotovili, da so v preteklem
letu ostali DZ skoraj prazni.
Starši predlagajo, da je potrebno v 6. razredu starše in učence seznaniti s tem, da se
ocene obveznih izbirnih predmetov ne upoštevajo pri vpisu v srednjo šolo.
Podan predlog razredničarki, da se naredi vzgojni načrt za oddelek, kako delovati z
učenci, ki motijo pouk.
Pobuda da naj šola ob obveščanju staršev o odreditvi šolanja na daljavo vpiše tudi
datum zadnjega stika z okuženo osebo, saj je ta podatek potrebno vnesti v obrazec
o seznanitvi z napotitvijo v karanteno (NIJZ).

8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c

Ali za cepljene in prebolele obstaja možnost, da bi v primeru šolanja na daljavo
zaradi stika z okuženo osebo mogoče za te učence izvajanje pouka v šoli?
Ga. ravnateljica poda odgovor, da ta možnost glede na trenutne modele
poučevanja, ki jih je predpisalo MIZŠ ne obstaja. Šola ne razpolaga z opremo, ki bi
omogočila istočasno kvalitetno poučevanje v razredu in na daljavo.
Ni predlogov in pobud.
Ni predlogov in pobud.
Ni predlogov in pobud.
Ni predlogov in pobud.
Prošnji s strani staršev, da se po vrnitvi učencev in učenk iz ŠVN prestavi ocenjevanje
za en teden, je že ugodeno.
Mnenje staršev, da so šolski obroki (predvsem za fante) premajhni in bi potrebovali
večje količine.
Odgovor gospe Žmavčič: v jedilnici je učencem in učenkam na voljo sadje, kruh.
Obroke so v preteklih letih zmanjšali zaradi velikih količin zavržene hrane, učenci in
učenke pa lahko vedno dobijo dodatne porcije obrokov.

K9
Gospod Kozmus Trajkovski je po informaciji ravnateljice o zimskih počitnicah napovedal
drugi sestanek Sveta staršev 8. ali 9. 2. 2022.
Sestanek je bil zaključen ob 18. 30.
Zapisali Irena Kodrič in Marija Repe Kocman

Prilogi:
1. LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2021/2022- objavljen na spletni strani šole
2. POROČILO O DELU za šolsko leto 2020/2021- objavljeno na spletni strani šole

