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SVET STARŠEV
OSNUTEK ZAPISNIKA

3. redne seje Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna dne, 11. 6. 2018, ob 17. uri v zbornici šole.
Prisotni so bili: Gorazd Špegel, Renata Potočnik, Miroslav Drev, Katarina Hriberšek, Melita Čeh, Tina
Špegel, Mojca Jevšnik, Čretnik Bojana, Anita Jevnišek, Marijana Hann, Maja Mešl, Mirjam Korošec, Urška
Jelen in Lojen Monika.
Originalna tabela prisotnosti je sestavni del zapisnika.
Ostali prisotni so bili: Marko Šteger, ravnatelj, Ksenija Ulaga, pomočnica ravnatelja za vrtec, Peter Pihler,
predstavnica sveta zavoda ter Klavdija Dovečer, zapisnikarica.
Predsednik sveta staršev Špegel Gorazd je pozdravil navzoče in se zahvalil za udeležbo. Skupaj so izvedli
kratko vajo za usmeritev pozornosti, nakar je predsednik sveta ugotovil sklepčnost in predlagal naslednji
dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2.seje SVETA STARŠEV v šol.letu 2017/2018
2. Pregled realizacije prejšnje seje
3. Poročilo o delu OŠ Dobrna v drugi polovici š.l.2017/2018
4. Poročilo o delu Vrtca Dobrna v drugi polovici š.l.2017/2018
5. Razprava po poročilih
6. Potrditev izbora in cen delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2018/2019
7. Pobude in vprašanja
8. Razno
Predlagani dnevni red je bil soglasno, s 14 glasovi sprejet.

K točki 1: Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna.
Razprave ni bilo.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 14 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 2RS/1: Svet staršev se je na 3. redni seji Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrna, dne 11. 6. 2018
potrdil zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Dobrna.
K točki 2: Pregled realizacije prejšnje seje
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1. Obrazec za dostop do aplikacije Lopolis je dosegljiv na spletni strani šole. Nekateri starši so prijavo v
aplikacijo že opravili.
2. Plavalni tečaj v Velenju – na željo staršev je ravnatelj pridobil ponudbe in v Velenju so za izvedbo
ponudili precej nižjo ceno, kot smo jo plačevali v Celju, zato se bodo plavalni tečaj naslednje leto
izvajali v Velenju. Vsekakor pa bo potrebno spremljati strokovnost in kvaliteto storitve.
K točki 3: Poročilo o delu Vrtca Dobrna v drugii polovici š.l.2017/2018
Poročilo o delu vrtca v I. polletju je predstavila ga. Ksenija Ulaga. Ker je v bolniškem staležu,
bo poročilo v pisni obliki pripravila do konca tedna in bo objavljeno na spletni strani.
-

Leto so v vrtcu začeli s 133, končali pa s 138 otroki
plan dela je bil zastavljen precej ambiciozno. Večino načrtovanih aktivnosti so realizirali (bose
noge, joga, pravljično spanje…), nekaj malega je ostalo za prihodnje leto
izpopolnjevali so se tudi na področju matematike
vzpostavili so spletno stran, facebook profil je bil zelo dobro sprejet
povečalo se je število bolniških odsotnosti, kar ga. Ulaga pripisuje tudi preobremenjenosti in
posledično izgorelosti zaposlenih, vendar ocenjuje, da je delovna vnema na dostojni ravni
v zadnjem tednu junija bo izveden še Vrtec v naravi (Logarska dolina)
načrti za v prihodnje so delno že zastavljeni (Kačji grad – pravljica v več jezikih, povezovanje s
turistično skupnostjo…)
ga. Ulaga se je staršem zahvalila za zaupanje, podporo in sodelovanje

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 14 glasovi ZA sprejel:

SKLEP 2RS/2: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna se je na 3. redni seji, 11. 6. 2018 seznanil z delom
vrtca v II. polletju.

K točki 4: Poročilo o delu OŠ Dobrna v drugi polovici š.l.2017/2018
Poročilo o delu šole v II. polletju je predstavil v. d. ravnatelja, g. Marko Šteger.
-

delo šole poteka v skladu z letnim delovnim načrtom
rezultati NPZ so pod nacionalnim povprečjem, predvsem pri TJA. Napravit bo potrebno
analizo, poiskat vzroke za slab rezultat in ustrezno ukrepati
kadrovske spremembe: namesto ge. Repolusk, ki je na porodniškem dopustu, je prišla v
kolektiv ga. Kocbek
na tekmovanjih v znanju so otroci dosegli 4 zlata priznanja, 25 srebrnih priznanj
kar nekaj učencev je zelo uspešnih tudi pri izvenšolskih dejavnostih
tudi na športnih tekmovanjih so se naši učenci zelo dobro odrezali
redno se predstavljamo v občinskem glasilu
Čajanka v šolski knjižnici je bila zelo uspešna
Spanje v šoli 6.-9. razred so otroci sprejeli z navdušenjem
izvedli smo obe Šoli v naravi (Baška, Fiesa)
govorilne ure ob četrtkih so bolj slabo obiskane – bo potrebna analiza

Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 14 glasovi ZA sprejel:
SKLEP 2RS/2: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna, se je na 3. redni seji, 11. 6. 2018, seznanil z delom
šole v II. polletju.
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K točki 5: Razprava o poročilih
1. Ga. Mirjam Korošec izreka vse pohvale ge. Valeriji Pečnik, da je izvedla Noč branja in na
najstnikom privlačen način približala Cankarja in njegova dela. Vsebina je bila otrokom všeč in
predlaga, da naj šola takšen dogodek organizira vsako leto, saj pripomore k večji motivaciji za
branje in posledično mogoče tudi k boljšim rezultatom na NPZ. Ga. Čretnik predlaga
organizacijo podobnega dogodka tudi za mlajše učence
2. ga. Melita Čeh, predstavnica rjave skupine je pohvalila delo vrtca. Starši so zelo zadovoljni s
programom dela, z vsemi dodatnimi aktivnostmi in cenijo trud in prizadevanja zaposlenih.
Pobuda, da naj otroci rdeče skupine preživijo več časa zunaj se tudi že uresničuje.
3. predstavnica 4. razreda, ga. Jevnišek je pohvalila go, Uršo Žužek in njeno delo. Posebej je
izpostavila ŠN Baško, kjer so otroci resnično uživali, ogromno doživeli, veliko tega počeli, tako
da o kakšnem domotožju ni bilo govora.
4. ga. Jevnišek je podala še pripombo, da opažajo, da otroci, ki čakajo na avtobusni prevoz,
opravljajo malo potrebo kar pri grmičkih v parku pred šolo, okoli in v utici za igro.
5. go. Maja Mešl zanima, kakšne pristope namerava šola ubrati za izboljšanje znanja angleškega
jezika, glede na slabe rezultate pri NPZ. Starši so v preteklosti na slabo stanje pri angleščini
že opozarjali. S prihodom ge. Repolusk, se je stanje precej izboljšalo in ga. Mešl pa je izrazila
zaskrbljenost glede nove učiteljice, ki jo sedaj nadomešča in predlagala, da se jo pravilno
usmeri. Ravnatelj bo zadevo preučil in ustrezno ukrepal.
6. ga. Hann je pohvalila izvedbo čajanke za starše in učence ter predlagala, da bi se izvedla
vsako leto
7. go. Bojano Čretnik je zanimalo, kakšni so bili rezultati poskusnega NPZ v 3. razredu. Ravnatelj
odgovarja, da državnih rezultatov še ni , da pa so rezultati v razredu dobri. Staši tudi
predlagajo, da bi v 9. razredu za opravljen NPZ učenci dobili oceno.
K točki 6: Potrditev izbora in cen delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2018/2019
Seznam delovnih zvezkov in gradiva je bil predhodno objavljen in so si ga predstavniki Sveta staršev
že ogledali. G. Špegel predstavi podatke o cenah delovnih zvezkov za Celje in nato še za Slovenijo in
izpostavi, da so razlike med šolami v Sloveniji precejšnje. S posredovanje Aktiva cene delovnih
zvezkov padajo. Izbira učbenika in delovnega zvezka je avtonomna odločitev učitelja, starši pa lahko
svoje mnenje izrazijo na roditeljskih sestankih, pri dotičnih učiteljih. Ga. Lojen je ponovno opozorila na
pretežke šolske torbe. Ravnatelj je povedal, da se ves čas trudijo optimizirati število delovnih zvezkov.
Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna je s 13 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejel:
SKLEP 2RS/2: Svet staršev JVIZ OŠ Dobrna, je na 3. redni seji, 11. 6. 2018, potrdil izbor
delovnih zvezkov in dodatnega gradiva za šol. leto 2018/2019.

K točki 7: Pobude, vprašanja.
1. ga. Renata Potočnik sprašuje ali je možen izpis otroka iz vrtca v poletnih mesecih in ali je to
možno tudi čez leto. Ga. Ulaga odgovarja, da je možna počitniška rezervacija za dva meseca
v letu,od julija do septembra, je pa od odloka posamezne občine odvisno, kakšni so pogoji te
rezervacije. Izpis na podoben način čez leto ni mogoč, razen zdravstvene rezervacije, če je
otrok zaradi zdravstvenih razlogov odsoten cel mesec (30 dni).
2. go. Urško Lojen zanima, če je možno vzpostaviti drug termin za prevoz otrok na relaciji RupeDobrna. Ti otroci so zjutraj prvi na kombiju (prezgodaj) in popoldne zadnji doma. Ravnatelj
odgovarja, da je to odvisno od prevoznika, da pa se bo pripravil nov načrt voženj in bodo
videli, če se da kaj spremeniti na tej relaciji
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3. predstavniki staršev želijo, da se objavi poročilo o porabi denarja, zbranega za nakup
likovnega materiala
4. predstavnica 2. razreda je opozorila na neugoden termin verouka ob petkih. Otroci nimajo
časa za kosilo. Ravnatelj je pojasnil, da je verouk izvenšolska dejavnost in nimamo vpliva na
oblikovanjem terminov. Ravnatelj se z župnikom sicer uskladi za izvedbo verouka, šola
omogoči celo spremljevalca, bi pa bilo najbolj smotrno, da se verouk izvaja v popoldanskem
časi
5. več staršev je izrazilo z nezadovoljstvo z izvajanjem program Zdrav življenjski slog:
- starši so opozorili na neprimerno komunikacijo in neustrezen odnos do učencev
- organizacija športne aktivnosti ned počitnicami drsanje je bila neustrezna. Učitelj z otroki ni
drsal in ni izvajal nadzora, kot razlog je navedel, da zavarovanje za otroke ni urejeno (na
drsališču velja zavarovanje samo za otroke iz Celjske občine) in da on sam ne more prevzeto
odgovornosti Starši so zato bodisi otroke odpeljali domov, nekateri pa so ostali z njimi in jih
animirali, kar naj bi bilo delo učitelja
- delo ne poteka po načrtu
Ravnatelj je izrazil presenečenje nad navedbami staršev, saj z neustreznim ravnanjem učitelja na
drsanju ni bil seznanjen. Z delavcem se bo pogovoril, je pa povedal, da se program ZŽS z
31.8.2018 zaključi in je v pripravi nov program (gibanje, zdravje, dobro počutje), ki predvideva 5 ur
gibanja tedensko. Do konca leta naj bi prejeli več informacij in določil, ter podrobna navodila za
organizacijo dela v prihodnjem šolskem letu.
6. ŠOLSKA PREHRANA:
- starši pohvalijo prehrano v vrtcu
- prehrana v šoli je zelo slaba
- otroci ne jedo in prihajajo domov lačni
- starše zanima, ali je hrana umetna – instant pire krompir
- okus in izgled hrane je vedno slabši
Ravnatelj se s starši strinja, da bi lahko bila hrana boljša, je pa dejstvo, da so vsi obroki
pripravljeni iz svežih sestavin, brez umetnih aditivov in se, kljub zavezanosti k javnemu naročilu v
kuhinji, trudijo čim več surovin nabaviti pri lokalnih pridelovalcih. Otroci žal velikokrat ne marajo
zelenjave in sadja, zato hrana ostaja na pladnju. Ker so imeli starši v preteklosti pripombe, da se
poje preveč belega kruha, se trudimo ponuditi vse ostale vrste (polnozrnati, ajdov, koruzni…),
vendar pa ga otroci ne marajo preveč in ostaja na pladnjih. Za vse, ki so mogoče lačni, pa je v
kuhinji ves čas na voljo sadje in kruh. Ravnatelj se zaveda, da starši pričakujejo, da bo septembra
bolje in išče ustrezne rešitve. Razmere v kuhinji se bodo potrudili urediti do začetka prihodnjega
šolskega leta.
7. predstavnica staršev je izpostavila, da imajo otroci vozači velikokrat premalo časa za kosilo.
Ravnatelj odgovarja, da razmišlja o prestavitvi ure za začetek pouka na 7.30, kar bi vključno z
novim programom gibanja med poukom in novo razporeditvijo ur pouka rešilo težavo. Otroci bi
imeli kosilo določeno uro po rednem pouku in pred obšolskimi dejavnostmi. Ga. Monika Lojen
je izrazila dvom in ravnatelja vprašala, če to pomeni, da bodo morali vsi otroci jesti kosilo v
šoli, saj je to neke vrste prisila, vendar je ravnatelj razložil, da temi ni tako. Otroci, ki ne
obiskujejo obšolskih dejavnosti in ne jedo kosila, bodo, tako kot zdaj, po kosilu šolo zapustili.
8. Ga. Maja Mešl sprašuje, če lahko otrok, ki ima težave s prehrano, prinese obrok s seboj.
Ravnatelj odgovarja, da prinašanje hrane v šolo ni zaželeno, da pa je možna individualna
obravnava.
9. Starši so podali pripombe na delo v varstvu vozačev po pouku. Ravnatelj razloži, da je delavka
pri nas preko javnih del in nima veliko izkušenj z delom v vzgoji in izobraževanju. Trudila se je
vzpostaviti red, nekateri njeni predlogi so bili uporabni.. Ker je v pripravi nov delovni načrt za
učitelje, bomo v prihodnje učno pomoč učencem in varstvo vozačev poskusili pokriti z lastnimi
resursi.
10. ga. Hann je povedala, da si starši želijo, da bi otroci bolj vadili rokopis in ob tem pohvalila go.
Albino Gril, ki otroke ves čas spodbuja k pisanju in poudarja pomen lepopisa
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11. g. Špegel je podal pobudo, da bi šolske zidove, vrata in druge površine opremili z
motivacijskimi napisi, nagovori in bi uporabili kreativnost otrok in strokovnih delavcev.
Ravnatelj je pobudo pozdravil.
12. ga. Hannn je izrazila obžalovanje, da Vikend za nadarjene ni bil izveden. Obveščenost je bila
slaba. Ravnatelj je povedal, da so bile vse informacije na spletni strani in da bodo naslednjič
še bolj pozorni na dobro obveščenost učencev in staršev.
13. predstavnico je zanimalo, ali je možno organizirati taborniško dejavnost v šoli. Ravnatelj je
pojasnil, da šola ne more izvajati taborniške sekcije, da pa z veseljem ponudi šolske prostore
v uporabo izvajalcem raznovrstnih izvenšolskih dejavnosti.
14. ga. Lojen je opozorila na projekt Fit Slovenija, ki je zelo uporabna metoda učenja. Program je
plačljiv. Ravnatelj prosi go. Lojen, da mu posreduje informacije o projektu.
15. ga. Lojen opaža slabo seznanjenost učiteljev s specialno pedagogiko in apelira na
upoštevanje odločb, ki jih imajo učenci. Obravnava otrok s posebnimi potrebami je neustrezna
in neenaka. Meni, da je potrebno zaposlene dodatno izobraziti. Ravnatelj bo zadeve preveril in
ustrezno ukrepal.
K točki 8: Razno
G. ravnatelj opozori, da je potrebno predlagati predstavnike za šolski sklad. G. Špegel bo imenovanje
uredil korespondenčno, tako da bodo lahko nove člane potrdili na 1. Seji Sveta staršev za šolsko leto
2018/2019.

Predsednik Gorazd Špegel se članom zahvali za udeležbo in sodelovanje.
Seja je bila končana ob 19.25.

Dobrna, 11. 6. 2018

Zapisala:
Klavdija Dovečer

Predsednik sveta staršev:
Gorazd Špegel
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