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ZAPISNIK  2.  SEJE SVETA STARSEV  —28. 2. 2023  

Datum seje:  28. 2. 2023  

Ura pričetka:  17.00  

Ura zaključka:  18.30  

Prisotni:  27  

Odsotni:  10 (8  opravičili) 

Lista navzočnosti se hrani v tajništvu šole. 

Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
2. Predstavitev nove ravnateljice, gospe Jasne Korbar  

3. Pregled realizacije programa  

4. Potrditev vzgojnih postopkov in pravil šolskega reda  
5. Predlogi in pobude staršev  
6. Razno 

K 1. točki: 

Sklep: Vsi prisotni člani so potrdili zapisnik prejšnje seje. 

K 2. točki: 

Na seji je bila prisotna nova ravnateljica gospa Jasna Korbar, ki se je predstavila prisotnim članom. Želi si 

nadaljevati že utečen program in prosi starše, v kolikor imajo kakšna sporočila ali predloge, so dobrodošli. 

К  3.  točki: 

Gospa ravnateljica Ana Nuša Kern se bo s  1. 3. 2023  upokojila, zato se je najprej zahvalila za sodelovanje 

vsem predstavnikom sveta staršev, prav tako tudi vsem ostalim staršem in vsem dosedanjim in preteklim 

članom, ki so se zvrstili v vseh  26  letih njenega ravnateljevanja. 

Gospa ravnateljica je predstavila realizacijo programa: 

- 

	

	Program je bil realiziran v celoti; izpeljane so bile vse načrtovane šole v naravi, tabori, pri katerih 

smo izvedli več  od načrtovanega (tabor za fante, tabor za punce, jezikovni tabor za osmošolce), in 

vsi dnevi dejavnosti. 

- Gospa ravnateljica je seznanila predstavnike o tem, da ji je predstavnik  4.  a sporočil, da je bil v 

časopisu Dnevnik, dne  28. 2. 2023,  objavljen članek o načrtovanih projektih OŠ Preserje pri 

Radomljah. 

Gospa ravnateljica je prejela pritožbo glede šolskega kombija. Posredovan je bil posnetek, na 

katerem je bilo razvidno, da se je v kombiju s  16  sedeži nahajalo  10  otrok preveč. O tem smo 

nemudoma obvestili direktorja Janeza Gerčarja, ki je takoj ukrepal. Voznik je dobil opomin. V 

primeru, da se bo to ponovilo, bo voznik odpuščen. Gospa ravnateljica je pojasnila, da se pripravlja 

razpis za prevoze, ki bo objavljen na portalu javnih naročil. Skrbi nas, da se na razpis ne bo prijavil 

nihče, saj občina za prevoze ne nameni dovolj sredstev. 

- Gospa ravnateljica je prejela še vprašanje staršev  8.  a-razreda. Zanima jih, ali ima šola v načrtu 

ukrepe/aktivnosti, s katerimi bi zmanjšali uporabo mobilnikov med odmori. Gospa ravnateljica je 
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pojasnila, da je rešitev enostavna, in sicer predlaga staršem, da otroci telefon pustijo doma. V 

nujnem primeru jim je na voljo telefon v tajništvu, kjer lahko pokličejo starše. 

Predstavnico  6. b  zanima, ali lahko šola zagotovi tablice za vse učence? Pomočnica ravnateljice je 

pojasnila, da ima šola na voljo  18  tablic in cca  12  prenosnikov, ki se lahko prenašajo. Organiziramo 

se lahko tako, da si učitelji to opremo izposodijo. Na voljo je tudi računalnik v učilnici. Ob določenih 

urah je prosta računalniška učilnica, ki se je da vnaprej rezervirati. Izpostavljen je bil primer dobre 

prakse, ko so bili učenci pozvani, da prinesejo telefon v šolo, saj so sodelovali pri podiranju rekorda 

za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.  

1< 4.  točki: 

Glede potrditve vzgojnih postopkov in pravil šolskega reda je bilo izpostavljenih nekaj predlogov. Ko se 

pravila vzgojnih postopkov in pravil šolskega reda popravijo v skladu s predlogi, ki so bili dani, se le-ta 

sprejmejo. 

Popravljena priloga k Pravilom šolskega reda bodo priložena k zapisniku. Pravila veljajo za vse učence od  

1.  do  9.  razreda. 

Sklep: Pravila vzgojnih postopkov in pravil šolskega reda se soglasno sprejmejo s popravki. 

K  5.  točki 

Predlogi in pobude staršev: 

Predstavnico  5.  a zanima, ali bi lahko kosilo organizirali v mali jedilnici, saj so dolge vrste za kosilo. 

Gospa ravnateljica je pojasnila, da imajo kosilo v mali jedilnici samo učenci  1.  razredov, ki se zvrstijo 

med  12.  in  13.  uro, ti učenci potrebujejo več  časa, da kosilo pojedo. Prav tako je to težko izvedljivo, 

saj šola ne razpolaga z dovolj kadra, v primeru bolniških odsotnosti kuharic ali kuharja je to 

nemogoče organizirati. 

Predstavnica  5.  a je opozorila, da se objavljen jedilnik na spletni strani ne ujema z dejanskim 

jedilnikom. Ravnateljica je pojasnila, da je prišlo do napake, ki je že odpravljena, in se za to 

opravlcujemo. 

Predstavnico  5.  a je zanimalo, ali se bodo  7.  razredi v naslednjem šolskem letu »pomešali«, torej 

bi se oblikovali novi oddelki, saj je v  7. c  preveč  fantov in ponavljavcev. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da tega ne moremo narediti, saj so v vsakem od teh razredov kakšne težave, ki jih s tem 

ne bi rešili, temveč  bi povzročili dodatne. V naslednjem šolskem letu se bodo pri slovenščini, 

matematiki, angleščini oblikovale hetoregene skupine, kjer bo drugačna razporeditev, in bo lažje 

delati. Z novo strukturo se tudi učenci začnejo drugače vesti, dinamika se izboljša. Dosedanja 

praksa kaže, da se vedenje v osmem razredu izboljšuje. 

Predstavnico  6. c  zanima, ali se pri načrtovanju urnika upošteva teža torbe. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da se tega ne upošteva. Če si učenec vsak dan sproti pripravi učbenike in zvezke po 

urniku, torba naj ne bi bila pretežka. Tako pa se dogaja, da si učenci vsakodnevno torbe ne 

pripravljajo po urniku, ampak nosijo s seboj vse zvezke, učbenike in ostale pripomočke. Starše 

poprosi za pomoč  oz. nadzor, ali si je učenec pripravil šolsko torbo po urniku. 

Predstavnica  5.  a sprašuje novo gospo ravnateljico, kakšno je njeno stališče do teorije izbire spola 

oz. koliko svobode imajo pri tem starši? Nova ravnateljica je pojasnila, da težko poda točne 

odgovore oz. meni, da se bodo ta vprašanja najprej urejala na sistemski ravni. 
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Predstavnico  7. c  zanima uporaba  e-Asistenta. Naša šola uporablja LoPolis. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da ni naklonjena takemu nadzoru, in se ji zdi prav, da se otroku da možnost, da sam 

doma pove glede ocen in drugih stvari, ki jih starši morajo vedeti. 

Predstavnica  2.  d predlaga, da bi bila šolska pot označena s krogi na pločniku in rumenimi 
zastavami, kot je to v okoliških krajih. Prav tako bi si želeli ležečih policajev, kot so na Škrjančevem. 

Predsednik sveta staršev je rekel, da bo to predstavil na svetu šole, ki bo dal pobudo na občino 

Domžale. 

K  6.  točki: 

Gospod predsednik se je v imenu vseh staršev zahvalil ravnateljici Ani Nuši Kern za sodelovanje, odlično 

vodenje, pripadnost in požrtvovalnost, predvsem pa srčnost v vseh  26  letih pri delu z učenci in učitelji. 

Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob  18.30.  

Zapisala: Sabina Roglič  
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