
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

z dne 28. 2. 2022 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. 

 

Predsednik je pozdravil vse prisotne in preveril prisotnost predstavnikov razredov.  

 

Predlagani dnevni red je: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje (priloga). 

2. Pobude, pripombe in mnenja staršev. 

3. Predstavitev realizacije razvojnega načrta v šolskem letu 2020/21. 

4. Poročilo ASSLOŠ. 

5. Aktualno 

-  anketa o zadovoljstvu z delom šole (priloga). 

 

Ravnateljica je zaprosila za spremembo dnevnega reda in sicer bi za točko 1. dodali Poročilo u učno-vzgojnih 

rezultatih ob koncu ocenjevalnega obdobja šolskega leta 2021/22. 

Člani sveta staršev so se s spremembo dnevnega reda strinjali. 

 

Ad1) 

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

Sklep 1: svet staršev potrjuje zapisnik zadnje seje in spremenjeni dnevni red.  

 

Ad2) 

Gospa Kožar Tratnik je na kratko predstavila Poročilo o učno-vzgojnih rezultatih ob koncu prvega ocenjevalnega 

obdobja (priloga). Na poročilo ni bilo pripomb ali vprašanj in sprejet je bil  

Sklep 2: člani sveta staršev so se seznanili s Poročilom. 

 

Ad3) 

9B) komaj čakajo valeto in veseli so, da se je vrnila razredničarka, gospa Rešek. 

9A) Neopravičeno odsoten predstavnik. 

8B) Opravičeno odsoten predstavnik. 

8A) Opravičeno odsoten predstavnik. 

7C) Predstavnik je povedal, da se je razred povezal in da je delo z učenci lažje, ker jih je manj. Problem pa je motivacija 

pri učencih in bo potrebno res nekaj narediti v tej smeri (da se jih motivira).  

Predstavnik je tudi pripomnil, da se je pomoč učencem zmanjšala. Odgovorjeno mu je bilo, da vsem učencem v prvem 

letu šolanja pripada pomoč (slovenščina), učiteljici Rešek in Kete pa pomagata tudi tistim, ki se šolajo že drugo šolsko 

leto. Kožarjeva je povedala, da ima razred največ pomoči na šoli, je pa problem s starši. V planu imajo kar nekaj 

delavnic še v tem šolskem letu. 

Predstavnik je pohvalil razredničarko Cirilo Lovrič; se pa trudijo vsi, ki sodelujejo. Gospa Kožar Tratnik je povedala, da 

je za vse premike vedno potreben čas. Je pa predstavnik povedal, da so se na roditeljskem sestanku izpostavile 3 

stvari. Ravnateljica je povedala, da sta v zapisniku 2 stvari (glede slovenščine in zmanjšanja pomoči).  

 

 



7B) Nobenih posebnosti. 

7A) Neopravičeno odsoten predstavnik. 

6B) Nobenih posebnosti. 

6A) Dva starša sta podala mnenje na disciplino učencev. Najverjetneje je razlog mešanje učencev ob prehodu v 6. 

razred. Pobuda, da bi bili učitelji pri izvajanju vzgojnih ukrepov bolj dosledni. 

5B) Predstavnica opravičeno odsotna. 

5A) Predstavnica neopravičeno odsotna. 

4B) Predlog ene od mam, da naj bi kuhar upošteval želje otrok glede količine hrane. Dogaja se, da ko rečejo malo, jim 

naloži še več. 

Vodja prehrane se je pogovorila s kuhinjskim osebjem, ki bodo upoštevali želje otrok. 

Učiteljica je izpostavila, da so starši izrazili skrb, saj branje in avtomatizacija poštevank pri otrocih nista dovolj utrjena.  

Povedano je bilo tudi, da je klima v razredu dobra, pada pa motivacija. 

Starši so bili nekoliko nezadovoljni z delom na daljavo, tri starše pa skrbi mešanje oddelkov v 6. razredu. 

4A) Predstavnica neopravičeno odsotna. 

3B) V zapisniku roditeljskega sestanka ni bil izpostavljen noben problem, se je pa na seji izkazalo, da imajo učenci 

težave z branjem. Ravnateljica je prosila, da se v bodoče v zapisnike zapišejo težave in pripombe staršev. 

Predstavnik je povedal, da ni dobrega sodelovanja med in s starši in da za nekaj njih sploh nima e-naslovov za 

obveščanja. 

Predsednik je pripomnil, da je v zadnjih letih opažena slabša prisotnost s strani staršev na roditeljskih sestankih. 

Gospa Korez je povedala, da je problem korona (da so se starši na učitelje obračali bolj na govorilne ure-individualno) in 

da vsak skrbi le za svojega otroka. Pri delu na daljavo so morali izvesti snov, bilo je manj branja in v I. triadi opaža 

veliko več težav kot prejšnja leta. Konjajeva je povedala, da v šoli branja ne morejo nadomestiti in poziva starše, da 

otroci prebirajo doma. 

3A) Učiteljica je pozvala starše za branje, seštevanje/odštevanje doma. 

2B) Pripomba, da ostane veliko hrane. Starši so zelo zadovoljni z učiteljico in pohvala njeni odzivnosti. 

Nekateri starši so opazili, da se otroci s šolskimi skiroji vozijo brez čelade. V šoli nimamo na zalogi čelad, zato naj jih 

učenci prinesejo s seboj. 

2A) Brez posebnosti, pohvala učiteljicam. Predlog predstavnice, če ima kdo doma kakšen skiro, naj ga donirajo šoli, so 

pa problem čelade. Predsednik je predlagal, da se naj prvo da pobuda staršem za donacijo kakšnega skiroja »višek«  in 

čelade ter da se lahko v naslednjem šolskem letu financira nakup skirojev. Na seji je bil sprejet: 

Sklep 3: prvo se da pobuda staršem za donacijo kakšnega skiroja »višek« in čelade in da se v naslednjem 

šolskem letu lahko financira (s strani šole) nakup šolskih skirojev. Starši bodo o tem obveščeni tudi preko e-

asistenta. 

1B) Brez posebnosti, otroci preživljajo precej časa na lepem, novem šolskem igrišču. 

1A) Pohvala za novo igrišče.  

 

Ad4) 

Ravnateljica je na kratko predstavila realizacijo razvojnega načrta v šolskem letu 2020/21, ki je bil predstavnikom poslan 

prek e-pošte. Nobenih vprašanj ali pripomb. 

Uradna otvoritev šolskega igrišča bo 31. 5. 2022. 

V zvezi z razvojnim načrtom, ki je bil potrjen leta 2016 za obdobje petih let je povedala, da bomo jeseni sprejeli novega 

in zaprosila starše za razmišljanje o novih ciljih za učence, strokovne delavce in starše 

Navzoči so soglasno sprejeli 

Sklep 4: člani sveta staršev so se seznanili z razvojnim načrtom. 

 

 

 

 



Ad5) 

Predsednik je povedal, da niso imeli na ASSLOŠ nobenih sestankov niti sej in da ni nobene vizije. 

 

 

Ad6) 

Ravnateljica je podala kratko poročilo o analizi ankete o zadovoljstvu staršev (priloga zapisniku) in se zahvalila za 

odzivnost, pohvale in konstruktivne kritike. 

Predstavnica 4B je vprašala, kaj je s šolskimi bazarji in zbiranjem odpadnega papirja. Ravnateljica je povedala, da so 

zaradi epidemije odpadle vse te dejavnosti, kar pa se papirja tiče, je odvoz precej dražji, kot sam papir.  

Gospa Konjajeva je pripomnila, da bazarji zaradi epidemije niso smeli biti izvajani, EKO projekt v OPB, ki dvakrat letno 

organizira bazar z naslovom Garažna razprodaja«, pa se načrtuje za pomlad. 

Predsednik je imel vprašanje v zvezi s stavko in odgovorjeno je bilo, da bo nujno varstvo urejeno, pouka pa tisti dan ni. 

Zahvalil se je vsem prisotnim, ravnateljica pa je pohvalila gospoda Richterja, saj je edini, ki se odzove na vsako e-

sporočilo. 

 
Seja je bila končana ob 18.20. 
 
 
Zapisala:         Predsednik: 
Rjabina Hočevar        Robert Richter 
 


